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Classificação das Despesas 

Classificação da Despesa Tipo da Despesa Descrição da despesa 

P001 Contratação por tempo determinado Contratação de prestadores de serviço e estagiários 

P002 Outros auxílios financeiros a pessoa física Atribuição de bolsas de ensino e/ou extensão 

P003 Vencimentos - Folha de pagamento Manutenção da folha de pagamento por regime de CLT 

D001 Diárias Despesas relativas a diárias em viagens autorizadas 

D002 Passagens e despesas de locomoção Despesas relativas à aquisição de passagens aéreas ou rodoviárias, combustível ou 
locação de veículos. 

M001 Material de consumo 
Aquisição de material de escritório (Papel, caneta, toner, cartuchos, envelopes, grampos, 
clipes, pastas elásticas, envelopes plásticos, elásticos, lápis, bloco de notas, papel cartão 

e similares). 

M002 Material de divulgação e publicidade 
Despesas relativas ao desenvolvimento e confecção dos materiais de divulgação da 

fundação (folders, cartões de visita, banners, portfólios, revistas institucionais e 
similares). 

F001 Participação em feiras e eventos 
Despesas com estruturação de stands, pagamento de áreas para exposição, materiais para 
exposição e outros custos relativos à participação da fundação em feiras e eventos, bem 

como para promoção própria destes eventos. 

F002 Premiações culturais, artísticas e científicas. Despesas relativas à premiação ou promoção de prêmios vinculados ao Instituto Federal 
para performances individuais de destaque 

T001 Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídicos Despesas orçamentárias diversas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para a 
Fundação 
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T002 Serviços de Terceiro - Pessoa Física Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física a serem 
liquidadas diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos 

O001 Obras e instalações Investimentos em estrutura física, reformas e edificações para atender a demanda de 
ensino, projetos ou administrativa. 

C001 Serviços de consultoria Contratação de serviços de consultorias especializadas. 

E001 Equipamentos e materiais permanentes Aquisição de equipamentos não eletrônicos e materiais permanentes (mobília, artigos de 
decoração, automóveis, motos e similares). 

E002 Equipamentos eletrônicos e de informática 
Aquisição de equipamentos de informática ou de equipamentos eletroeletrônicos 

(computadores, CPU, scanner, impressora, geladeira, televisores, rádios, data show e 
similares). 
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RECEITAS 

Item Especificação Valor Total [R$] Análise Vertical (% x 
Total) 

1. Receitas Operacionais 17.928.093,13 99,96% 
1.1.  Prospecção Privada/Pública - Contratos/Convênios 15.364.636,16 85,67% 
1.2. D.O.A. Despesas Operacionais Administrativas 2.563.456,98 14,29% 

2. Receitas Não Operacionais 7.008,17 0,04% 
2.1. Aplicações Financeiras 6.685,94 0,04% 
2.2. Alienações de Bens e Direitos e Ativo Permanente  0,00 0,00% 

2.3. Ganhos de Capital 322,23 0,00% 

Total de Receitas R$ 17.935.101,30 100,00% 
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DESPESAS 

Item Especificação Valor Total [R$] Análise Vertical 
(% da Receita) 

1. Despesas Fixas 1.764.623,72 9,84% 
1.1. Manutenção Predial 140.149,62 0,78% 
1.2. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica 472.389,30 2,63% 
1.3. Material de Consumo 65.129,83 0,36% 
1.4. Material Permanente 29.183,47 0,16% 
1.5. Manutenção Veicular 23.788,97 0,13% 
1.6. Obrigações - Pessoal / Trabalhistas / Tributárias 1.023.513,05 5,71% 
1.7. Taxas/ Mensalidades/ Anuidades 6.183,32 0,03% 
1.8. Patrocínios / Despesas de Apoio Institucional – IFPB 4.286,16 0,02% 

2. Despesas Variáveis 15.466.144,86 86,23% 
2.1. Material de Consumo & Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica 21.348,32 0,12% 
2.2. Deslocamentos / Viagens 66.309,19 0,37% 
2.3. Taxas/ Mensalidades/ Anuidades 22.551,41 0,13% 
2.4. Despesas Gerenciais de Projetos / Ensino 15.355.935,93 85,62% 

3. Passivos 704.332,73 3,93% 
3.1. Trabalhista / Tributários 508.731,11 2,84% 
3.2. Adiantamentos de Recebíveis 149.644,86 0,83% 
3.3. Serv. Terceiros - Pessoa Física/Jurídica 45.956,76 0,26% 

Total de Despesas R$ 17.935.101,30 100,00% 
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Metas para a in�ação
In�ação baixa, estável e previsível traz vários benefícios para a sociedade. A economia pode crescer mais, pois a incerteza na economia é menor,

as pessoas podem planejar melhor seu futuro e as famílias não têm sua renda real corroída. Para alcançar esse objetivo, o Brasil adota o regime

de metas para a in�ação, que está em vigor desde 1999.

Esse regime tem sido exitoso no Brasil e no amplo conjunto de países que o adotam. Por esse sistema, os bancos centrais atuam para que a

in�ação efetiva esteja em linha com uma meta pré-estabelecida. Nesse sistema, a meta para a in�ação é anunciada publicamente e funciona

como uma âncora para as expectativas dos agentes sobre a in�ação futura, permitindo que desvios da in�ação em relação à meta sejam

corrigidos ao longo do tempo.

No Brasil, a meta para a in�ação é de�nida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cmn> e cabe

ao Banco Central (BC) <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/institucional> adotar as medidas necessárias para alcançá-la. O índice de

preços utilizado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) <https://www.bcb.gov.br/controlein�acao/indicepreco> , calculado

pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). A meta se refere à in�ação acumulada no ano. Por exemplo, a meta para 2020 foi de

uma in�ação de 4,00%.

No desenho atual do sistema, o CMN de�ne em junho a meta para a in�ação de três anos-calendário à frente. Por exemplo, em junho de 2018, o

CMN de�niu a meta para 2021. Esse horizonte mais longo reduz incertezas e melhora a capacidade de planejamento das famílias, empresas e

governo.

O sistema prevê ainda um intervalo de tolerância, também de�nido pelo CMN. Nos últimos anos, o CMN tem de�nido um intervalo de 1,5 ponto

percentual (p.p.) para cima e para baixo. Por exemplo, no caso de 2025, a meta é de 3,00% e o intervalo é de 1,50% a 4,50%. Se a in�ação ao �nal

do ano se situar fora do intervalo de tolerância, o presidente do BC tem de divulgar publicamente as razões do descumprimento, por meio de

carta aberta ao Ministro da Fazenda, presidente do CMN, contendo descrição detalhada das causas do descumprimento, as providências para

assegurar o retorno da in�ação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito.

Em termos gerais, o regime de metas para a in�ação envolve os seguintes elementos:

Conhecimento público e prévio da meta para a in�ação; 

Autonomia do banco central na adoção das medidas necessárias para o cumprimento da meta; 

Comunicação transparente e regular sobre os objetivos e justi�cativas das decisões da política monetária; e 

Mecanismos de incentivo e responsabilização/prestação de contas para que a autoridade monetária cumpra a meta.

https://gov.br/
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cmn
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/institucional
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/indicepreco


31/10/2022 23:12 Metas para a inflação

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao 2/3

Metas para os próximos anos

2022: 3,50% | 2023: 3,25% | 2024: 3,00% | 2025: 3,00%

Preços - IPCA e meta para a in�ação
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Mais sobre metas para a in�ação

Dez anos de metas para a in�ação no Brasil 1999-2009 (PDF)

<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/outras_pub_alfa/10_anos_metas_in�acao_completo.pdf>   

Legislação relacionada
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Histórico das metas para in�ação  Votos para o CMN com a de�nição das metas 

Normas relacionadas ao regime de metas 

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/outras_pub_alfa/10_anos_metas_inflacao_completo.pdf
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/normasinflacao
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/transmissaopoliticamonetaria
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicometas
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/votosmetacmn
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/normasinflacao
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