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Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas e dez 1 

minutos, foi realizada a 5ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do Rio Grande do 2 

Sul. A reunião foi realizada via webconferência. A sessão foi convocada e coordenada pelo 3 

professor Júlio Xandro Heck, Reitor pro tempore do IFRS e secretariada pela servidora Viviane 4 

Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os seguintes membros do Colégio de Dirigentes: Júlio 5 

Xandro Heck, Reitor pro tempore do IFRS; Tatiana Weber, Pró-reitora de Administração; Amilton de 6 

Moura Figueiredo, Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional; Lucas Coradini, Pró-reitor de 7 

Ensino, Marlova Benedetti, Pró-reitora de Extensão; Eduardo Girotto, Pró-reitor de Pesquisa, Pós-8 

graduação e Inovação; Fábio Azambuja Marçal, Diretor-geral do Campus Alvorada; Soeni Bellé, 9 

Diretora-geral do Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor-geral do Campus Canoas; 10 

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Diretora-geral substituta do Campus Caxias do Sul; Eduardo 11 

Angonesi Predebon, Diretor-geral do Campus Erechim; Leandro Lumbieri, Diretor-geral do Campus 12 

Farroupilha; Giovani Forgiarini Aiub, Diretor-geral do Campus Feliz; Migacir Trindade Duarte Flôres, 13 

Diretora-geral do Campus Ibirubá; Claudino Andrighetto, Diretor-geral do Campus Osório; Marcelo 14 

Augusto Rauh Schmitt, Diretor-geral do Campus Porto Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, 15 

Diretor-geral do Campus Restinga; Alexandre Jesus da Silva Machado, Diretor-geral do Campus Rio 16 

Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor-geral do Campus Rolante; Odair José Spenthof, Diretor-17 

geral do Campus Sertão; Gilberto Luiz Putti, Diretor-geral do Campus Vacaria; Erik Schüler, Diretor-18 

geral do Campus Avançado Veranópolis; Alexandre Martins Vidor, Diretor-geral do Campus 19 

Viamão. Também participaram da reunião os Diretores de Administração dos campi do IFRS. A 20 

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Liberação de limites orçamentários. Ordem do Dia. 21 

1. Liberação de limites orçamentários. O professor Júlio Xandro Heck agradeceu a presença e 22 

explicou que o ponto de pauta é exclusivo para as ações orçamentárias do corrente ano, e que não 23 

serão tratadas ações para o ano de dois mil e vinte. Acrescentou que será convocada uma reunião 24 
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presencial nos dias 11 (onze) e 12 (doze) de novembro para este fim. Explicou que no início do mês 25 

ocorreu liberação de limite para empenho e desbloqueio do orçamento da instituição. Fez um 26 

resumo das ações que foram tomadas pelo Colégio de Dirigentes no mês de maio, que 27 

minimizaram os efeitos dos bloqueios, citando exemplos. Acrescentou que existe uma unicidade 28 

de execução orçamentária na instituição. Explicou que a liberação de orçamento e limite que 29 

aconteceu no início do mês garante que as ações essenciais de toda a instituição possam ser 30 

mantidas até o final do corrente ano, a saber: assistência estudantil; bolsas de ensino, pesquisa e 31 

extensão; alimentação; contratos terceirizados; cuidado com animais. Salientou ainda que a 32 

execução centralizada foi boa, mas trouxe algumas discrepâncias nos percentuais de execução dos 33 

orçamentos dos campi. Reforçou que todos os campi terão recursos para manutenção dos serviços 34 

essenciais citados anteriormente, mesmo que na tabela a ser apresentada pela professora Tatiana 35 

Weber conste que o campus não tem nada a receber. Acrescentou que será apresentado um 36 

diagnóstico do orçamento do IFRS, com propostas visando a equidade entre as unidades. A 37 

professora Tatiana Weber expôs que se este colegiado não tivesse tomado a decisão de 38 

centralização da execução orçamentárias, alguns campi já estariam fechados, acrescentando que 39 

devido a esta decisão, alguns campi receberam para além do que deveriam ter recebido. 40 

Compartilhou a planilha com o diagnóstico e os valores a receber, acrescentando que entende que 41 

a partir de agora deve ser retomada a divisão normal. Salientou que a instituição recebeu 80% 42 

(oitenta por cento) do limite para custeio e 20% (vinte por cento) para investimento e que não tem 43 

perspectiva de receber mais. Explicou que este valor garante o funcionamento de todas as 44 

unidades até o final do corrente ano. A professora Tatiana Weber explicou a tabela compartilhada, 45 

apresentando algumas considerações: foi considerado o orçamento após as alterações solicitadas; 46 

foi apresentado custeio e investimento separadamente; o limite foi liberado conforme recurso 47 

previsto da Lei Orçamentária Anual (LOA); os campi que receberam 80% (oitenta por cento) de 48 

limite de custeio, receberam todo o recurso liberado; os Campi Bento Gonçalves, Osório, Porto 49 

Alegre, Sertão e Viamão receberam mais que 80% (oitenta por cento), portanto se a instituição não 50 

receber mais limite, estes campi não terão mais a receber; os Campi Caxias do Sul, Feliz, Restinga, 51 

Sertão e Veranópolis possuem limite de investimento a receber. Apresentou os valores recebidos e 52 

propôs o pagamento do AIPCT e PAIEX no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por projeto, para 53 

todos os que tiveram condições de executar. Citou as unidades que possuem limites a receber, a 54 

saber: Campi Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Rio Grande, Rolante, Veranópolis e 55 
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Reitoria. Salientou que todas as unidades irão receber 100% (cem por cento) de investimento e 56 

92% (noventa e dois por cento) de custeio que têm direito, acrescentando que havendo mais 57 

recebimento, a distribuição será realizada da mesma forma. Lembrou que a assistência estudantil 58 

está garantida para novembro, e que havendo repasse de mais limite, será complementado o valor 59 

de setembro, que não foi pago integralmente, e se sobrar, paga-se dezembro, salientando que 60 

também foi repassado 80% (oitenta por cento) de limite para a assistência estudantil. O professor 61 

Júlio Xandro Heck expôs que os campi possuem necessidades orçamentárias diferentes e 62 

desproporcionais aos seus orçamentos, e complementou que o corrente ano está garantido para 63 

todos os campi, conforme o planejamento realizado em maio. Acrescentou que é possível executar 64 

o AIPCT e o PAIEX, e que isto já esta acordado com os diretores/coordenadores de extensão e 65 

pesquisa dos campi. A professora Tatiana Weber explicou que o prazo normal de prestação de 66 

contas visa transferir o recurso não utilizado para que outro pesquisador possa executar. 67 

Acrescentou que neste ano, o pesquisador que receber o recurso está obrigado a executar a 68 

totalidade do valor, pois não haverá este prazo de devolução. O professor Júlio Xandro Heck 69 

complementou que a intencionalidade é garantir a equidade entre os campi. A professora Tatiana 70 

Weber explicou que o prazo para prestação de contas é dia 10 de dezembro. Em regime de 71 

votação, incluir AIPCT e PAIEX, para aquisição de itens de custeio, na proposta de execução das 72 

despesas do corrente ano: aprovado por unanimidade. A professora Tatiana Weber explicou que 73 

os encaminhamentos e prazos para os campi que ainda possuem recursos a receber serão 74 

encaminhados logo após a reunião. Complementou que, caso a instituição receba mais limite, será 75 

realizada a mesma distribuição. O professor Júlio Xandro Heck lembrou que os campi não terão 76 

custos com o Salão, que acontecerá em novembro. A professora Tatiana Weber explicou que três 77 

reuniões serão realizadas presencialmente e que as diárias serão custeadas pela reitoria, citando-78 

as. O professor Odair José Spenthof perguntou sobre as capacitações. A professora Tatiana Weber 79 

explicou que somente os campi que receberão custeio podem utilizá-lo para capacitação, os 80 

demais não terão limite. O professor Amilton de Moura Figueiredo fez um histórico sobre a 81 

situação das emendas parlamentares, salientando a importância dos diretores se mobilizarem na 82 

busca de emendas. Salientou também a necessidade de encaminharem orientações aos 83 

parlamentares para fazer a distribuição dos recursos a serem recebidos. O professor Júlio Xandro 84 

Heck expôs que será elaborada uma nota com as decisões tomadas. Às quinze horas e trinta 85 

minutos o professor Júlio Xandro Heck agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 86 
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sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Viviane Campanhola Bortoluzzi, lavrei a presente ata, 87 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Bento Gonçalves, quinze de 88 

outubro de dois mil e dezenove.  89 
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