


 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022 
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO CAMPUS PROPRIÁ – VIGÊNCIA 01/08/2022 – 

30/12/2022 
AÇÃO DE 

CONTROLE 
ESTRATÉGI

CA  
O que fazer? 

ATIVIDADES 
PROPOSTAS  
Como fazer? 

RESULTADO 
ESPERADO 

Reitoria/Campi (por 
que fazer) 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

MONITORAMENTO 
Quem Quando STATUS da execução 

Redimensionar 
as despesas de 
Custeio e 
Investimento 

- Restringir o uso dos 
aparelhos de 
refrigeração. 
 
Como fazer: 
informando a 
medida/atividade a 
todos os setores do 
campus, via 
comunicação geral (e-
mail institucional), 
bem como indo aos 
setores 
presencialmente. 

Economia no consumo 
de energia. 
 
Por que fazer: para 
contribuir com a 
redução das despesas, 
considerando que 
energia elétrica é um 
gasto estimativo de 
valor considerável e que 
é passível de redução ao 
adotar medidas de 
racionamento. 

SERVIDORES 
E ALUNOS 

A partir de 
01/08/2022 

Atividade executada 

GADM 

Fatura Energisa 
Ltda. 

Valor mensal 
estimado (antes do 
contingenciamento) 

Valor mensal 
medido (durante o 

contingenciamento) 

Nº.: 049.298.295 
Ref. Agosto 

R$ 10.000,00 R$ 8.071,48 

Nº: 000.017.063 
Ref. Setembro 

R$ 10.000,00 R$ 6.572,45 

Nº: 000.077.620 
Ref. Outubro 

R$ 10.000,00 R$ 7.951,35 

Nº: 000.132.261 
Ref. Novembro 

R$ 10.000,00 R$ 7.873,17 

Nº: 000.177.828 
Ref. Dezembro 

R$ 10.000,00 R$ 8.538,35 

TOTAL R$ 50.000,00 R$ 39.006,80 

ECONOMIA - R$ 10.993,20 
Análise: Percebe-se uma economia de R$ 10.993,20 que 
equivale a 21,99% em relação ao estimado para o período em 
contingenciamento. Portanto, a ação fora positiva para o 
campus. 
 
 

Fonte: Faturas registradas nos devidos processos de pagamento, cujas consultas 
foram realizadas em 27/01/2023. Seguem processos consultados: 

• 23706.000240/2022-86 (Ref. Agosto) 

• 23706.000271/2022-37 (Ref. Setembro) 

• 23706.000293/2022-05 (Ref. Outubro) 

• 23706.000350/2022-48 (Ref. Novembro) 

• 23706.000353/2022-81 (Ref. Dezembro) 
 



 

Redimensionar 
as despesas de 
Custeio e 
Investimento 

- Restringir o uso de 
veículos oficiais; 
 
- Restringir o pagamento 
de diárias e passagens, 
priorizando visitas 
técnicas da unidade; 
 
- Suspensão da realização 
de capacitações 
presenciais; 
 
- Restringir o empenho de 
material de consumo. 
 
Como fazer: realizando 
comunicação prévia a 
todos os servidores do 
campus, bem como 
realizando o alinhamento 
com a Coordenadoria de 
Transportes para 
levantamento de 
prioridades de 
manutenção veicular 
indispensáveis, 
alinhamento com a 
COALP para 
levantamento de 
materiais prioritários e 
alinhamento com a GEN  

Economia no consumo 
de combustível e 
manutenção do veículo, 
bem como adequação da 
disponibilidade 
orçamentária às 
demandas prioritárias da 
unidade. 
 
Por que fazer: para 
alcançar economia no 
consumo de combustível 
e nos custos de 
manutenção da frota do 
campus, bem como 
economia de recursos 
para as visitas técnicas 
prioritárias. 

COTRANS/ 
COALP/ 
GADM/ 
GEN/DG 

A partir de 
01/08/2022 

 
 
 

Realizada 
 
 
 

Apesar de termos atividades propostas para restringir 
e suspender durante o período de contingenciamento, 
fora verificado pelo campus Propriá que não haveria a 
necessidade da execução total destas, pois a Gestão, 
mesmo antes do Plano de Contingência, já planejava 
ações visando os cenários incertos, a exemplo, os 
cortes orçamentários. Dessa forma, o campus Propriá 
esteve com SUPERÁVIT para cumprir com suas 
obrigações, em todas ações, até o fim do exercício.  
 
Conclui-se, então, uma melhor utilização dos 
recursos públicos pela Gestão do Campus, não 
necessitando fazer novos cortes a partir do Plano 
de Contingência. 
 

Direção Geral 

 

Propriá-SE, 30 de janeiro de 2023. 
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