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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 
CAMPUS ERECHIM 

DEPTO DE ADMINISTRACAO (ERECHIM) 

OFÍCIO Nº 3486 / 2022 - DAP-ERE (11.01.04.01) 

Nº do Protocolo: 23363.000472/2022-62
Erechim-RS, 14 de Julho de 2022

Ao Senhor

Eduardo Angonesi Predebon

Presidente do Conselho de Campus (CONCAMP) do IFRS - Campus Erechim

Assunto: Proposta Orçamentária 2023

Prezados(as) Senhores(as)

Ao cumprimentá-los(as), cordialmente a Direção de Administração vêm através deste, solicitar a inclusão na pauta da
reunião do dia 21 de Julho de 2022, informações sobre a proposta orçamentária 2023.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, rececebeu no dia 07/07/2022 os valores
para o Orçamento de 2023 da Rede Federal.

O valor definido pelo MEC para o orçamento da Rede Federal para 2023 ficou em R$ 2.133.499.682,00

Em 2022, o valor total (incluídos investimento e o aporte para contratação de profissioais para AEE) foi de
R$2.441.328.505. Considerando este valor, o orçamento de 2023 sofreu uma redução global de 12,61%. Porém, como
valor de referência para 2023, a Setec utilizou os mesmos inicialmente definidos para 2022, que excluem o aporte para
investimento (R$120.809.149) e para contratação de profissionais AEE (R$79.227.207), restando o valor de R$
2.298.238.746,00 como base comparativa para 2023. Considerando este valor como referência, a redução global para a
rede é de 7,17%.

Independentemente do valor utilizado como referência, é uma redução grande. Assim, a Setec definiu que não
utilizaria a "nova matriz" para fazer a distribuição do orçamento 2023, e sim, faria uma distribuição considerando uma
redução linear para todas as unidades em relação ao valor do orçamento de 2023.

A partir desta premissa, o valor da Assistência Estudantil para 2023 foi mantido nos mesmos valores de 2022 e o
restante, destinado ao funcionamento, foi definido para cada unidade a partir de uma redução proporcional de 8,96%.

Encaminho a Proposta Orçamentária 2023, em anexo, para apreciação deste Conselho.

Sendo o que tinha para o momento, agradeço pela atenção.

Atenciosamente

(Assinado digitalmente em 14/07/2022 13:59 ) 
ROBERTA RIGO DE AGUIAR 

 DIRETOR - TITULAR 
 DEPTO DE ADMINISTRACAO (ERECHIM) 

 Matrícula: 1819694 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifrs.edu.br/public/documentos/ informando seu número:
3486, ano: 2022, tipo: OFÍCIO, data de emissão: 14/07/2022 e o código de verificação: 6335c4c472

https://sig.ifrs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

