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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal Goiano foi criado por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, juntamente
com outros 37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. As novas instituições são fruto do
reordenamento e da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril
de 2005. O IF Goiano é uma Autarquia Federal detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às Universidades Federais. Oferece educação
superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada em educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Atende atualmente mais de 10.000 alunos.
Cabe ao IF Goiano e aos demais Institutos Federais o compromisso do desenvolvimento integral do
cidadão trabalhador. Por meio do potencial instalado nas antigas unidades pelas quais o Instituto é agora
constituído, este deve responder de forma rápida e eficaz às demandas crescentes por formação
profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos
locais.
Visando cumprir principalmente uma obrigação moral de prestar contas à sociedade, o Relatório de
Gestão constitui um item obrigatório embasado legalmente na Constituição Federal e alguns normativos
do Tribunal de contas da União. Para o ano de 2013, os normativos que nortearam a elaboração do
presente relatório foram a Instrução Normativa TCU nº 63/2010; Resolução TCU nº 234/2010, Decisão
Normativa- TCU nº 127/2013 e Portaria nº 175/2013.
O presente Relatório de Gestão do Exercício de 2013 apresenta as ações desenvolvidas pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). Seu objetivo é dar visibilidade às ações
desenvolvidas pela Instituição, com base nos programas de governo, nas metas anteriormente
estabelecidas e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Espera-se que este relatório sirva de
instrumento de reflexão, bem como de base para novas estratégias e ações que continuem subsidiando a
oferta de ensino público de qualidade. Reafirma-se, dessa maneira, a missão institucional de oferecer
educação profissional e tecnológica, de forma indissociável da pesquisa e da extensão com vistas a um
padrão de excelência na formação integral de profissionais com valores éticos e humanos para o mundo
do trabalho, o que contribui para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida da sociedade.
Este documento de prestação de contas à sociedade foi elaborado com a finalidade de apresentar, de
forma individual, o desenvolvimento das atividades realizadas e a execução dos recursos da Instituição
que culminaram na concretização de grande parte de seus objetivos. É, pois, nessa perspectiva que o IF
Goiano vem traçando suas metas, sua política de organização interna, sua infraestrutura, bem como
definindo a atuação de seus pesquisadores, de seu corpo docente e técnico-administrativo no sentido de
atender as demandas da sociedade que o mantém, levando a ela a possibilidade de melhorias em diversos
aspectos.
No ano de 2013, alguns eventos merecem ênfase e em virtude disso, foram aqui relatados. Primeiramente,
durante todo o ano, ocorreram as discussões para a construção do novo Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI que passará a vigorar em 2014. Tal processo envolveu todos os setores da Instituição,
perpassando por todas as Pró-Reitorias, buscando o planejamento estratégico e estipulação de novas
metas. Foi também um ano marcado pelo esforço de implementação de novas unidades, denominadas
câmpus avançados, que passarão a funcionar em 2014 nas cidades de Catalão, Hidrolândia e Cristalina.
A implantação destes novos câmpus demandou uma grande movimentação por parte da administração,
pois foi necessário buscar recursos orçamentários extras junto a SETEC para dar suporte à estruturação
destas novas unidades,organizando-as com novos equipamentos e mobiliários.
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Outro fato importante durante a gestão de 2013 foi a execução do PRONATEC, que comparado ao ano de
2012 teve um aumento substancial. Durante o ano em evidência, aumentou-se a oferta de cursos nos
diversos câmpus do IF Goiano como também em Goiânia, coordenada pela Reitoria.
Dos itens constantes na Portaria TCU nº 175/2013, que devem ser abarcados pelas Autarquias Federais no
Relatório de Gestão determinados pela DN 127/2013, alguns não fazem parte deste relatório, uma vez que
ou não se aplicam à nossa realidade ou não ocorreram em 2013. Destes podemos citar os itens 2.2.1 e
2.2.2 que tratam respectivamente dos Programas Temáticos e Objetivos constantes no Orçamento. Tais
itens não se aplicam ao IF Goiano, pois não temos sob nossa responsabilidade a execução de Programas
ou Objetivos. Dentro do item 2.2.3, os subitens 2.2.3.1e 2.3.3.4 não foram contemplados neste Relatório
de Gestão, pois também não se aplicam ao Instituto Federal Goiano. Na mesma sequência, o item 2.3 não
foi abordado, pois não houve ocorrência em 2013.
O item 3.3 que trata sobre a remuneração paga aos Administradores não se aplica ao IF Goiano. O item
4.2 que trata sobre reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos não ocorreu na Instituição no
ano de 2013. Dentro das informações sobre transferências e repasses de recursos, os itens 4.4.4 e 4.5.2
não se aplicam ao Instituto.
Toda a seção dos itens 4.6 que tratam sobre as renúncias sob a Gestão da UJ e o item 4.7 que trata sobre
gestão de precatórios não se aplicam ao Instituto Federal Goiano. Dos subitens abarcados pelo item 5, o
5.1.5.4, 5.2.1 e 5.2.2 não foram apresentados, pois não tiveram ocorrência no âmbito do Instituto em
2013. O item 6.2.3 também não se aplica ao IF Goiano.
Os itens 9.1.1 e 9.5 não ocorreram no exercício 2013. Portanto, não estão presentes no Relatório.
Os itens 11.3 a 11.4não se aplicam ao IF Goiano, pois a execução contábil é toda feita no SIAFI. O
mesmo ocorre com os itens 11.5 e 11.6, uma vez que não somos contemplados com Auditoria
Independente devida à natureza jurídica do Instituto Federal Goiano.
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1. Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada
1.1.1

Relatório de Gestão Individual

A identificação da Unidade se encontra no Anexo 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão
Individual.
1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano é uma instituição de educação superior,
básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua
prática pedagógica, conforme preceitua a Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. É uma autarquia federal
detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar,
equiparada às universidades federais.
A oferta de educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, principal
competência institucional, caracteriza-se tanto pela integração e verticalização, desde a educação básica
até a educação profissional e superior – de modo a otimizar a infraestrutura física, humana e de gestão –,
quanto por um forte viés de estímulo ao desenvolvimento econômico e social regional. Isso porque são
fomentadas ações que visam à consolidação e ao fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e
culturais locais e à adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais.
Conforme o artigo 6° da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o Instituto Federal Goiano tem por
finalidades e características:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas à sua atuação profissional nos diversos setores
da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais
e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de
gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à
investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos
docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
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cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; e
X - desenvolver inovações educacionais, sociais e organizacionais em parceria com outras
instituições de ensino, organizações da sociedade civil e entidades governamentais.
A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, estabelece como objetivos dos Institutos Federais:
Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, são objetivos
dos Institutos Federais:
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens
e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os
níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades daeducação
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e
com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;
e
VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes
setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas
na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes
setores da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para
promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas
no processo de geração e inovação tecnológica.
Art. 8º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício,
deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos
objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por
cento) de suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art.
7º.
§ 1º O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno
equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação.
§ 2º Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o
Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do Ministério da Educação,
autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido no caput
deste artigo, para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º desta Lei
(Brasil, 2008).
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No cumprimento das finalidades, competências e objetivos expressos na legislação, o IF Goiano vem
aumentando de forma acentuada a oferta de vagas, tanto na educação presencial quanto na educação à
distância. Nesse contexto, no ano de 2013, foi apoiada a continuidade da construção dos câmpus do Plano
de Expansão II: câmpus de Campos Belos, câmpus de Posse e câmpus de Trindade.
A Pró-Reitoria de Administração, juntamente com a de Desenvolvimento Institucional junto aos câmpus,
estabeleceu o Cronograma de Obras 2013, classificando-as segundo critérios técnicos e objetivos as obras
prioritárias que seriam realizadas nesse ano, dentre as mais de 90 necessidades identificadas pelos
câmpus. Assim foram realizadas 25 concorrências de obras e reformas. Além disso, concluiu-se 05 obras
ou reformas e 25 obras foram licitadas com assinatura de contrato.
Ainda na Pró-Reitoria de Administração, vários servidores foram capacitados para desenvolver atividades
ligadas ao controle orçamentário transparente, como a emissão de empenhos e a liquidação de notas. Isso
permitiu uma execução de praticamente 100% do orçamento que ficou disponível entre custeio e
investimento, totalizando R$ 72.484.680,12 do orçamento próprio e de recursos orçamentários
descentralizados previstos na LOA 2013. Para permitir tal execução, os setores de compras dos câmpus
juntamente com o da Reitoria, garantiram a realização, em rede, de 55 pregões eletrônicos, sendo 49 por
sistema de registro de preços (SRP) e 06 convencionais, 777 dispensas de licitação e 117 inexigibilidades
de licitação. O crescimento de toda a Instituição impactou também o gerenciamento dos 103 contratos
vigentes, novos e prorrogados, de todas as atas de SRP assinadas no período, nas repactuações de preços.
Destaca-se a também os recursos descentralizados pela SETEC, CAPES e FINEP, cuja execução ficou a
cargo de cada câmpus, de forma independente, que definiu prioridades na sua execução orçamentária, sob
supervisão da Reitoria, onde foram licitadas obras de reestruturação e ampliação das unidades do IF
Goiano, além da aquisição de mobiliários, máquinas, equipamentos, veículos entre outros para os câmpus
e para a expansão.
O fomento à pesquisa e à inovação foi uma grande preocupação durante o ano e, por isso, foram
implementados editais de fomento com bolsas e recursos para execução dos projetos de pesquisa,
ampliando a produção acadêmico-científico-tecnológico-cultural na Instituição; beneficiando cerca de 45
servidores e 336 alunos referentes aos programas: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC); Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC); Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI); Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - Ensino Médio – (PIBIC-EM).
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) ralizou vários eventos como: Pensando
a Educação Profissional em Goiás: formação de professores e inclusão social, com a presença de
representantes de todos os câmpus do Instituto, totalizando aproximadamente sessenta participantes; o I
Work Shop Luso Brasileiro de Ciências do IF Goiano, para 99 participantes entre professores e técnicoadministrativos do Instituto com formação na área de ciências, coordenadores, estudantes dos programas
PIBID e pesquisadores (orientadores e estudantes) do PIBIC do IF Goiano; a II Reunião Oeste de Ciência
do Solo em Rio Verde, Goiás com a presença de 350 inscritos oriundos de todo o país e 100 pessoas
envolvidas na organização do evento, e o I Simpósio Goiano sobre Agrotóxicos, Meio Ambiente e Saúde
com a presença de 250 inscritos.
No ano de 2013 foram submetidos pela PROPPI e aprovados no Conselho Superior dois programas de
pós-graduação Lato sensu, e um terceiro encontra-se em fase de reestruturação: Especialização em Ensino
de Humanidades; Especialização em Ensino de Ciências e Matemática; Especialidade em Formação de
Professores (PROEJA). No que se refere aos programas Stricto sensu, foi iniciado o curso de Doutorado
em Ciências Agrárias – Agronomia. Iniciou-se a implantação do Polo de Inovação, inserido no Projeto
Arco Norte, que muito contribuirá para o fortalecimento da pesquisa e inovação no estado de Goiás. A
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PROPPI ainda finalizou 75 processos de concessão de auxílio financeiro aos servidores efetivos e/ou aos
docentes do quadro permanente de seus Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para o pagamento
dos custos de tradução e tramitação/publicação de artigos científicos.
A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) pautou-se em processos que tinham relação direta com a qualidade de
ensino. Para tanto, estimulou a oferta de novas vagas na educação presencial. Consequência disso foi a
criação do Curso Superior de Agronomia no câmpus Iporá, o qual gerou 40 novas vagas que foram
preenchidas por meio de exame de seleção (vestibular) e do SISU. A criação de estratégias para o
aperfeiçoamento de professores das licenciaturas e o apoio à criação de metodologias inovadoras para os
cursos de licenciatura foram priorizadas no ano de 2013. A PROEN procurou estimular o debate de
temas pertinentes à qualidade da educação como no Encontro de Didática e Práticas de Ensino (EDIPE)
realizado na cidade de Goiânia, com a participação de mais de 700 inscritos. Ainda, buscou planejar e
avaliar projetos educacionais direcionados ao discente, com foco no acesso, permanência e êxito, visando
à inclusão.
A PROEN desenvolveu em 2013 uma série de encontros para discutir a rotina administrativa e
pedagógica dos Cursos de Graduação do IF Goiano. Estes encontros fizeram parte de um projeto de
formação continuada dessa Pró-Reitoria intitulado Ciclo de Formação do IF Goiano, o qual tinha como
público alvo os Diretores de Ensino, Coordenadores de Graduação, Coordenadores de Cursos de
Graduação e servidores que realizam o suporte pedagógico nos câmpus (pedagogos, técnicos em assuntos
educacionais, psicólogos etc). Foram realizados sete encontros no decorrer do ano (de março a novembro)
com temas concernentes à atuação dos profissionais que coordenam os procedimentos da graduação nos
câmpus, dentre eles concepção de documentos institucionais, legislação de ensino, projetos pedagógicos,
temas transversais do currículo, educação à distância etc.
O fortalecimento do tripé ensino, pesquisa e extensão foi viabilizado através da efetivação de atividades
de extensão, com o registro de 201 projetos, 31 ações de extensão, distribuindo quase R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) em auxílios e bolsas de extensão, atendendo a cerca de 10.000 pessoas no Estado.
A Pró-Reitoria de Extensão destacou-se pela organização da Feira da Agricultura Familiar (Agro CentroOeste); SNCT 2013 e; JIF 2013, etapa Centro-Oeste.
A Diretoria Sistêmica de Comunicação Social e Eventos atendeu à crescente demanda por coberturas
jornalísticas na Reitoria e nos câmpus, além de viabilizar uma vasta inserção na mídia local e regional,
além de um notável crescimento da visibilidade do IF Goiano nas redes sociais.
Na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, destaca-se o aprimoramento da metodologia de
planejamento, a elaboração do Planejamento para o biênio 2013-2014, bem como o início do processo de
elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período 2014-2018, que demandou o
levantamento do diagnóstico do atual PDI.
No que diz respeito à Coordenação-Geral de Gestão da Tecnologia da Informação, destaca-se a instalação
do Comitê de Tecnologia da Informação e a inédita elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação, de acordo com as recomendações dos órgãos de controle e da SLTI/MPOG. Além disso,
foram executados cerca de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para modernização do datacenter,
o que resultará na ampliação da capacidade de armazenamento e poder de processamento, no aumento da
disponibilidade dos serviços e sistemas de informação por meio de grupo gerador, e na segurança dos
dados da instituição através de replicação em outro local, além da aquisição de servidor de raque para
instalação de software. Quanto aos sistemas, foi adquirido o sistema acadêmico QAcadêmico, o sistema
de gestão de bibliotecas PERGAMO, foi implementado os módulos do SUAP: Protocolo, RH, Ponto
Eletrônico e Frota; e o sistema de correção de provas KAPTUREALL.
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Na área de gestão de pessoas, foram promovidas quase 90 ações de capacitação, incluindo a ambientação
de aproximadamente 70 novos servidores. Aprimoraram-se os fluxos dos processos da Assessoria de
Desenvolvimento de Pessoas e iniciou-se a organização do concurso público que será realizado em 2014.
Pensando em ações de promoção da saúde, houve o credenciamento de duas operadoras de planos de
saúde, ampliando as opções de operadoras para os servidores. Realizaram-se seminários para os
servidores na iminência de aposentadoria e todos os servidores tiveram oportunidade de realizar os
exames periódicos. O núcleo de atenção à saúde do servidor promoveu palestras nos câmpus sobre saúde
vocal, prevenção de câncer de mama e próstata.
1.3 Organograma Funcional
1.3.1

Estrutura Organizacional do IF Goiano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) é uma instituição pública
federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC). Tem sede e foro em Goiânia, com autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
O IF Goiano é organizado em estrutura multicampus, com proposta orçamentária anual identificada por
câmpus e Reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.
A estrutura básica organizacional do IF Goiano é composta por:
I - Órgãos Superiores da Administração:
a) Conselho Superior, de caráter deliberativo e consultivo;
b) Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo;
II - Órgão Executivo: Reitoria, composta pelo Reitor e cinco Pró-Reitores:
1. Pró-Reitoria de Ensino;
2. Pró-Reitoria de Administração;
3. Pró-Reitoria de Extensão;
4. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
5. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional;
III - Órgãos de Assessoramento:
a) Comissão Interna de Supervisão dos TAES - CIS
b) Comissão Permanente de Profissional Docente - CPPD
c) Comitê de Ética em Pesquisa - CEP
d) Comissão de Ética - CE
e) Comitê de Eventos
f) Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA
g) Comissão Própria de Avaliação - CPA
h) Núcleo de Sustentabilidade e Gestão Ambiental
IV - Órgão de Controle: Auditoria Interna.
V - Procuradoria Federal.
VI – Diretorias Gerais dos câmpus.
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VII - Ouvidoria.
Estrutura Organizacional do IF Goiano pode ser observada no Anexo 2.
O modelo de gestão do IF Goiano conta com uma estrutura de órgãos de caráter colegiado e executivo, os
quais têm por objetivo auxiliar na implementação das políticas e no alcance das finalidades institucionais.
Além disso, corroboram para o aperfeiçoamento da gestão institucional. A seguir, são apresentadas as
principais características destes órgãos:
a)Conselho Superior - de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do IF Goiano. É composto
por representantes dos docentes, dos discentes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da
instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do IF Goiano, sendo
o ocupante do cargo de Reitor seu presidente nato.
b) Colégio de Dirigentes - de caráter consultivo, é órgão de apoio ao processo decisório do IF Goiano e é
composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos câmpus, sendo o ocupante
do cargo de Reitor seu presidente nato.
c) Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão - é órgão normativo e consultivo, de assessoramento da
Reitoria no que tange às políticas de ensino, pesquisa e extensão e o ocupante do cargo de Pró-Reitor de
Ensino é quem o preside. Compõe ainda esse colegiado o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, o Pró-Reitor de Extensão, dois representantes dos servidores docentes, dois representantes dos
servidores técnico-administrativos em educação e dois representantes dos discentes.
d) Comissão Própria de Avaliação - com a lei que institui o SINAES - Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior - toda instituição concernente ao nível educacional em pauta, pública ou privada,
constituirá COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO, com as atribuições de conduzir os processos de
avaliação internos da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A comissão é composta
por representantes dos docentes, representantes dos discentes e representantes técnico-administrativos.
e) Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) - é o órgão que trata da formulação e
acompanhamento da execução dos procedimentos relativos ao pessoal docente e é composta por três
professores do quadro permanente do IF Goiano e no efetivo exercício.
f) Comissão de Ética - órgão integrado ao sistema de gestão da ética pública conforme o Decreto nº
6.029 de 01/02/2007. Atua como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu
respectivo órgão ou entidade e aplica o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Público
Federal (Decreto nº 1.171/1994).
g) Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais – é responsável pelo
assessoramento à Coordenadoria de Inclusão e Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Ensino, em
questões relacionadas às políticas de inclusão. Dissemina a cultura da inclusão e da educação para a
convivência e aceitação da diferença no âmbito do IF Goiano por meio de projetos, pesquisas, assessorias
e ações educacionais, além de contribuir para a implementação das políticas de acesso, permanência e
conclusão com êxito dos estudantes com necessidades específicas. É composto por, no mínimo, cinco e
no máximo dez servidores, sendo um Coordenador indicado pela Pró-Reitoria de Ensino e por
Coordenadores dos NAPNE dos câmpus escolhidos entre seus pares.
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1.3.2

A Presençaa do IF Goiano no Estado

O IF Goiano é uma instituição pública e gratuita que tem por finalidade ofertar formação e qualificação
em diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e
desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos
pro
da
sociedade goiana.. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica - SETEC.
A configuração organizacional do Instituto abrange
abrange atualmente uma Reitoria, localizada em Goiânia GO e
05 câmpus:: Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Além dos câmpus,, estão em funcionamento nos
municípios de Catalão, Cristalina e Hidrolândia,
Hidrolândia os câmpus avançados. Os câmpus de Campos Belos,
Possee e Trindade ainda não se encontram em funcionamento, estando previsto o término da construção de
suas sedes para 2015. O IF Goiano oferta também cursos na modalidade à distância, abrangendo
atualmente trinta polos distribuídos em vinte municípios do Estado de Goiás.
Figura 1 - Presença do IF Goiano no Estado
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1.4

Macroprocessos finalísticos

A principal inovação advinda da criação dos Institutos Federais está no modelo pedagógico que oferece
aos cidadãos a opção de cursar na mesma instituição da rede pública federal o ensino médio, a formação
profissional de nível médio ou superior, formação inicial e continuada (cursos FIC), licenciaturas e até
mestrado e doutorado.
Dentre os procedimentos essenciais à existência do Instituto Federal Goiano, em sua arquitetura, citam-se:
•

Macroprocesso 1. Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores: capacitar,
aperfeiçoar, especializar e atualizar os profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica.

•

Macroprocesso 2. Educação profissional técnica de nível médio: oferecer educação de
qualidade para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e
adultos.

•

Macroprocesso 3. Cursos superiores de tecnologia e bacharelado (engenharias): formar
profissionais para os diferentes setores da economia.

•

Macroprocesso 4. Cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica: formar
professores para educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática; e para a
educação profissional.

•

Macroprocesso 5. Cursos de pós-graduação Lato e Stricto Sensu (aperfeiçoamento,
especialização, mestrado e doutorado): contribuir no processo de geração e inovação tecnológica.

•

Macroprocesso 6. Desenvolvimento de pesquisas aplicadas: estimular o desenvolvimento de
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade.

•

Macroprocesso 7. Desenvolvimento de atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos.

O IF Goiano procurou, constantemente, sintonizar sua oferta de cursos com as demandas profissionais
apresentadas pelas comunidades por meio da análise dos Arranjos Produtivos Locais (APL) e pelos
empreendimentos que compõem os setores mais fortes da economia goiana, cumprindo com o seu papel
social de disseminar a educação profissional e tecnológica na região de sua abrangência.
1.5

Macroprocessos de Apoio

Procurou-se adotar macroprocessos de apoio que estivessem diretamente relacionados à gestão dos
recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da Instituição. Esses, por sua vez,
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viabilizaram o funcionamento coordenado dos vários subsistemas em busca do melhor desempenho,
garantindo o suporte adequado aos macroprocessos finalísticos.
O IF Goiano classificou, na sua arquitetura, os seguintes processos de apoio:
•

Macroprocesso 1. Gestão do Ingresso: acompanhar os ingressos e monitorar a evasão.

•

Macroprocesso 2. Gestão dos Programas de Assistência Estudantil: desenvolver ações
articuladas, a partir dos perfis do público que acessam o IF Goiano, para garantir a
permanência e o êxito do educando.

•

Macroprocesso 3. Gestão de Informações Acadêmicas: implantar um sistema de gestão
acadêmica.

•

Macroprocesso 4. Gestão de Eventos, Comunicação e Marketing Institucional: estabelecer a
relação permanente e sistemática entre a instituição e seus diversos públicos internos e
externos, definindo valores, objetivos, diretrizes, normas e estruturas, com a finalidade de
orientar o desenvolvimento de ações, estratégias e produtos da comunicação do IF Goiano.

•

Macroprocesso 5. Gestão Orçamentária e Financeira: normatizar e informatizar os processos
gerenciais e de suporte às atividades finalísticas, para melhoria da execução financeira.

•

Macroprocesso 6. Gestão de Pessoas: conceber e implantar um programa que promova
atenção à saúde e a melhoria da qualidade de vida do servidor, contribuindo para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

•

Macroprocesso 7. Elaboração do Planejamento Estratégico: avaliar e redimensionar o modelo
de gestão do IF Goiano e consolidar estrutura de trabalho que contemple o desenvolvimento
dos processos institucionais de forma integrada e em rede, de modo a possibilitar as condições
necessárias e adequadas para o alcance das finalidades institucionais e a ação comprometida
com o desenvolvimento local e regional, considerando a nova identidade institucional.

•

Macroprocesso 8. Gestão das Políticas de Ensino: normatizar e informatizar os processos
gerenciais de ensino, pesquisa e extensão, para melhoria da execução, acompanhamento e
avaliação da gestão institucional.

•

Macroprocesso 9. Gestão da Infraestrutura: normatizar e priorizar as reformas e construções.

•

Macroprocesso 10. Gestão de compras e contratos: racionalizar as compras e melhorar o
acompanhamento dos contratos.
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•

Macroprocesso 11. Elaboração do planejamento institucional, compreendendo o Plano de
Desenvolvimento Institucional, planos diretores de áreas específicas e os planos de ação
anuais.

•

Macroprocesso 12. Execução da autoavaliação institucional.

•

Macroprocesso 13. Elaboração do relatório de gestão e da prestação de contas da Instituição.

Os macroprocessos foram conduzidos de forma que houvesse uma participação de todos os envolvidos e,
ainda, que permitisse momentos de avaliação do desenvolvimento dos processos. Continuamente, os
macroprocessos eram observados com intuito de se retirar informações úteis e confiáveis para que, em
tempo hábil, fossem compilados para a correção de rumos. Para tanto, indicadores foram formulados.
Esses consideraram os pontos de controle delineados, relacionados com a eficiência e a eficácia do
processo.
1.6

Principais Parceiros

Convênio é o acordo que disciplina a transferência de recursos financeiros federais para a execução
descentralizada de programa de governo de interesse recíproco de mútua cooperação.
Tipos de Convênio:
“Guarda-Chuva” - É utilizado para que as partes convencionem adotar uma série de medidas de interesse
comum, sem que haja, pelo menos no início, o comprometimento financeiro para uma ação específica.
Possui necessidade de posterior convênio ou Termo Aditivo com as características de Convênio.
Termo de Cooperação Técnica ou Protocolo de Intenções tem sido utilizado para denominar
instrumentos por meio dos quais os gestores demonstram sua vontade política em se unir para realizar
ações de seu interesse.
Listagem de relações e parcerias em vigência com o IF Goiano:
Convênios com:
•
•
•
•
•
•

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Guarda-Chuva)
EMBRAPA - Arroz e Feijão
EMBRAPA – Gado de Corte
Universidade Federal de Goiás -UFG
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO
Rio Claro Industrial S/A.

Convênio de Cooperação Mútua com:
•
•

Estado de Goiás/ Secretaria de Estado da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- IFG

Protocolo de Intenções com:
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•

Convênios com a Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária – EMATER

Termo de Cooperação Técnica:
•
•

EMBRAPA - Arroz e Feijão
Termo de Cooperação com prefeituras referente à Bolsa Formação/PRONATEC
Câmpus Urutaí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinamentos técnicos em parceria com empresas (Brava Comércio e Representação de Produtos
Agrícolas/Fazenda Entre Rios/ Cristalina-GO)
Oferta de Cursos e Treinamentos a entidades e empresas locais (Curso Produção Sustentável de
Feijão – 27 a 29 de agosto de 2013/ IF Goiano/Embrapa/Mapa)
Eventos destinados à comunidade local para transferência de tecnologia (II Encontro da Família
Rural de Urutaí – IF Goiano/Emater-GO)
Projetos de consultoria e assistência técnica executados pela Empresa Júnior Agro Cerrado em
oito propriedades de médio e pequeno porte no município de Urutaí-GO.
Convênio com empresas do setor agropecuário para inserção de profissionais egressos do IF
Goiano -câmpusUrutaí - no mercado de trabalho.
Programas de bolsas de extensão em fase final de elaboração
I Dia de Campo Produção de leite e silagem, e Festa do Milho (março 2014)
Eventos técnico-científicos (Seminfo, Setal, Mostra de Artes, Mostra de Ciências Biológicas,
Seciagri, JIF, Seminário de Agricultura Familiar e outros)
Visitas técnicas monitoradas.
Fórum de educação no campo.
Participação em feiras e eventos.
Cursos FIC (Papmen, Latex, Agrotec e Manipulador de Alimentos)
Programas de Governo (Bolsa Formação/PRONATEC e Mulheres Mil)
Programas voltados para o desenvolvimento local (Programa Prefeito aliado do progresso –
Faeg/Senar/Prefeitura de Urutaí/IF Goiano/Sindicato Rural de Ipameri/Coapro)
Convênios com:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ML Topografia, Ceres – GO.
Weisul Agrícola Ltda., Itajaí – SC.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pilar de Goiás – GO.
Solocria Planej. e Assessoria Assistência Técnica Ltda.(Viveiro 100% Cerrado), Uruaçu – GO.
Sítio Irmãos Costa, Itaberaí – GO.
Abatedouro São Salvador Ltda. (Super Frango), de Itaberaí – GO.
Assentamento Poções – COOPAFAR, de Rialma – GO
Fazenda Vale do Bugre, de Trindade – GO.
Embrapa Arroz e Feijão – Santo Antônio de Goiás – GO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Diagnóstico em Medicina (Diagnose).
Consultório Centaurus, de Nova Glória – GO
Fazenda Sítio do Campo, de Itaberaí – GO
Companhia Hidroelétrica São Patrício – CHESP, de Ceres – GO
Abatedouro JLD, de Rubiataba – GO
Fazenda Aliança, de Nova Glória – GO
Fazenda Boca da Praia, de Nova Crixás – GO
Fazenda Boa Vista do Fundão, de Uruana – GO
Fazenda Boa Vista, de Ipiranga – GO
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de Uirapuru- GO
Fazenda Moreira, de Pilar de Goiás - GO
Fazenda Paineiras, de Orlandia – SP
Fazenda Santa Helena, de Prata – MG.
Fazenda Jatobá, de Itapaci – GO
Fazenda Santa Lúcia do Campo Verde, de Adolfo- SP
Fazenda Serra Dourada, de Mozarlândia – GO
Fazenda São José, de Araguaína – GO
Fazenda Irmãos Coragem, de Loreto –MA
Fazenda Buracão, de Catalão – GO
Fernando Luiz Quagliato e Outros(Fazenda Santa Rosa), de Xinguara – PA
Fazenda Sapato Arcado, de Ouro Verde – GO
Fazenda Primavera, de Flores de Goiás – GO
Fazenda Lagens, de Pilar de Goiás
Fazenda Pedreira Santo Antônio, de Uruana – GO.
Fazenda Água Fria, Sandolândia – TO
Agropecuária Santa Mariana(Fazenda Cachoeira), Araguaçu – TO.
Fazenda São Gerônimo, Jaraguá – GO.
Fazenda Boa Sorte, Itapuranga – GO.
Fazenda Laranjal II, Itapuranga-GO
Fazenda Taboquinha, Campos Lindos – TO
Fazenda Córrego da Formiga(Sítio Lindalva), Rianápolis – GO
Fazenda Planura, Aruanã – GO
Fazenda Sobreiro, Cidade de Goiás - GO
Fazenda São Sebastião, Nova Glória – GO
Fazenda São João do Ferreiro, Zona Rural – GO.
Fazenda Conforto, Nova Crixás – GO
Fazenda Beija-Flor (Granja Soares), Uruaçu – GO
Fazenda Dois Irmãos, Porangatu – GO
Fazenda 19 de Março, Formoso-GO
Frio Forte, Alimentos, Transportes e Representações Ltda. Ceres – GO.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Goiânia – GO
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indústria de Laticínio Eldorado, Itaguaru – GO.
JD Laticínios, Carmo do Rio Verde – GO
Rações Pro – Raça, Porangatu – GO
Agropecuária Itapuranga Ltda., Itapuranga – GO
Projeto Córrego da Serra, Rubiataba – GO
Fundação Cândido Rondon, Campo Grande – MS
Casa da Lavoura, Ceres – GO
Agropaiva, Comércio de Produtos Agrícolas e Veterinários(Casa da Fazenda), Ceres – GO
Arcel Assessoria Ltda., São Salvador – TO
Prefeitura Municipal de Goianésia, Goianésia – GO
Prefeitura Municipal de Porangatu – GO
Elói e Lincoln Ltda. (Casa do Produtor), Nova Glória – GO
Laticínio Matinal Max Pan, Ceres – GO
LOEC Laticínios Ltda.(Leite Puro), Itaberaí – GO
AGRODEFESA, Goiânia- GO
Sítio Palmital, Zona Rural, Palmital – GO
GIBA – Pró-Rios, São Miguel do Araguaia – GO
Prefeitura Municipal de Santa Isabel – GO
Papelaria Martins, Rialma – GO
Extra Atacadão Secos e Molhados, Rialma – GO.
Prefeitura Municipal de Uruaçu – GO
Escola Família Agrícola de Goiás, Cidade de Goiás – GO
Sementes Lagoa Grande, Goiânia – GO
Prefeitura Municipal de São Patrício – GO
Sítio Geranium, Taguatinga – DF
Wanderley Batista O Anapolino (Mercafrutas), Ceres – GO
Oxxen Tecnologia e Rastreamento Ltda., Goiânia – GO
Panificadora Diniz Silva Ltda, Uruana – GO
Prefeitura Municipal de Ceres, Ceres – GO
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Itapuranga-GO
Secretaria Municipal de Agricultura, Uirapuru – GO
Weiton Ferreira de Morais e Outro(Fazenda Pilão), Porangatu – GO
CAB – Sistema Produtor Auto Tietê, Suzano – SP
APROLEITE – Associação de Produtores de Leite de Goianésia – GO
Viveiro e Floricultura Espaço Verde Ltda., Porangatu – GO.
Empresa de Saneamento de Goiás, (SANEAGO) Ceres – GO.
Fazenda Córrego do Oriente, Nova Glória – GO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mundo Novo – GO.
Eduardo Carlos Rosa e Cia. Ltda.(Produart Gráfica e Serigrafia), Ceres – GO.
Andrea Lúcia Alcântara Mendes (Líder Contabilidade), Nova Glória – GO
Cooperativa Agropecuária de Goianésia - CAGEL, Goianésia– GO
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Durval Santana Neto (Agroleite Veterinária), Carmo do Rio Verde – GO.
Sheila Gomes Neves Marques (Winner Confecções), Ceres – GO.
Prefeitura Municipal de Hidrolina – GO.
Prefeitura de Campos Verdes – GO
Viveiro Ipê Ltda., Goiânia – GO.
Sanutri Produtos Agropecuários Ltda., Uruana – GO
Nutrivida Produtos Pecuários Ltda., Rialma – GO.
Fazenda Bela Vista, Ipiranga – GO
Usina Vale Verde, Itapaci – GO.
Helber Jacob Pimentel(Comatel Comércio Material de Construção), Ceres – GO.
Produbon Produção Animal Ltda., Goiânia – GO
Clínica Infantil de Ceres – GO
Companhia Hidroelétrica São Patrício(CHESP), Ceres – GO
Mineradora Santo Expedito, Barro Alto – GO.
Cruvinel Nogueira Representações Com. de Produtos Agrícolas Ltda.(Chicão Representações),
Uruaçu – GO
Haras TGS, Gameleira de Goiás – GO.
Fazenda São Sebastião, Campos Lindos – TO
Agrosantos Rubi, Rubiataba-GO
Granja Susiana (Fazenda Rio Doce), Rio Verde – GO
Sílvio de Castro Cunha Júnior (Peixe Mania, Zona Rural), Campo Florido – MG.
Fazenda Malunga - Brasília-DF
Fazenda Agropecuária Agrosul, Balsas – MA
Fazenda Laruna – Balsas – MA.
Fazenda Rubi, Tasso Fragoso – MA
Fazenda Triflora
STE, Serviços Técnicos Engenharia, Uruaçu – GO
Verdaz Gestão Sustentável e Consultoria Ambiental Ltda., São José do Rio Preto- SP
Fazenda São Pedro, Porangatu-GO
Escritório de Agrimensura Brasil Ltda., Porangatu – GO
Fazenda São José, Hidrolina – GO
Fazenda Filadélfia, Campo Verde – MT
Confivest Consultoria e Comércio Agropecuária Ltda., Goiânia – GO
Agrodan Com. eRepr. De Prod. Agropecuários - Itaberaí-GO
Agropec – São Luís do Norte – GO
Agrovet Agrícola - Rubiataba – GO
Agrotop - Porangatu – GO
Associação dos agentes ambientais voluntários e de assistência aos órgãos de segurança pública e
de defesa do consumidor de Uruaçu-GO
Biox Certificadora, São Miguel do Araguaia-GO
Criamais Nutrição Ltda. – Porangatu – GO
Du Valle – Corretoria de Seguros – Carmo do Rio Verde – GO
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Du Valle – Corretoria de Seguros – Carmo do Rio Verde – GO
Lucivel Veículos – Ceres GO
Suprema Advocacia – Carmo do Rio Verde – GO
Laboratório Brasil – Ceres – GO
Prefeitura Municipal de São Luís do Norte – GO
Uniderp – Ceres - GO
Fazenda Santana – Anápolis - GO
Prefeitura Municipal de Itapaci – GO
Rei das Baterias e Radiadores, Ceres- GO
Agrovet Agrícola, Rubiataba- GO
Fazenda Alegre, Itaberaí- GO
Weisul – Itajaí - SC
Gado Gordo Nutrição Animal - Itapuranga – GO
Estancia Baía – Água Boa MT
Fazenda Pedra Canga – Sanclerlândia – GO
Cirpa – Itapuranga - GO
Fazenda Fazendinha – Itapaci – GO
Complemento Confecção Rialma GO
Cooperativa Regional de Rubiataba Rubiataba – GO
Emater – Goianésia – GO
Fazenda Aliança – Nova Glória GO
Fazenda Córrego Grande - Itapaci GO
Norteforte Porangatu – GO
Clínica Odontomédico Ceres – GO
Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde - GO
Sindicato Rural de Uruana – Uruana - GO
Subsecretaria de Educação de Ceres - GO
Faculdade de Ceres (FACERES)
UNIDERP INTERATIVA
UEG- Unidade Universitária de Jaraguá – GO.
UniEvangélica, Ceres – GO
Termos de Cooperação técnica:

•
•
•
•

Prefeitura Municipal de Ceres
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Uruaçu (ACIAU)
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
IEL/GO
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2. Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU 127/2013
2.1 Planejamento da unidade
Desde a transformação em Instituto Federal, o processo de elaboração do planejamento do IF Goiano vem
sendo continuamente aperfeiçoado, de modo a contemplar as demandas institucionais e as da sociedade.
Em 2012, o IF Goiano elaborou seu planejamento para o biênio 2013/2014, partindo da definição de nove
focos institucionais, identificados em reuniões de trabalho com as equipes diretivas da Reitoria e dos
câmpus. Cada unidade organizacional (câmpus, gabinete e pró-reitorias) foi incumbida de planejar - com
participação efetiva da comunidade acadêmica - projetos estratégicos norteados pelos focos institucionais
e organizados em torno de quatro eixos estruturantes: Ensino, Pesquisa e Extensão; Gestão Institucional;
Modernização da Infraestrutura; e Integração com a Comunidade e Relações Externas.
Baseou-se na metodologia Balanced Scorecard (BSC) ou Painel de Desempenho Balanceado, pois
acredita-se que o BSC pode contribuir de forma significativa para a elaboração e o acompanhamento dos
processos de gestão estratégica no IF Goiano. Os Projetos Estratégicos, no contexto do BSC, são
definidos como o conjunto de ações ou atividades, permitindo que a organização se desloque do estado
atual em direção ao alcance de suas metas.
Em 2013, o IF Goiano proporcionou capacitação em gestão de projetos a cerca de 10 servidores,
preparando-se, assim, para o aprimoramento da metodologia de planejamento adotada em 2012. Os focos
institucionais foram revisados, passando a oito focos, em um seminário com as equipes diretivas de todas
as unidades organizacionais para, novamente, orientar a elaboração participativa de projetos (compostos
por várias ações) ou ações isoladas a serem executadas no biênio 2013/2014. O processo teve início com
o resgate dos principais documentos norteadores de gestão da Instituição: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Termo de Acordo de Metas e Compromissos,
Acompanhamento do Planejamento 2012, Relatório da Comissão Própria de Avaliação e Relatório de
Gestão.
Assim, consolidou-se a estratégia de definição dos focos de atuação institucionais de maneira coletiva.
Para tal, foram avaliados inicialmente os focos definidos para o ano de 2013. A partir de reuniões de
trabalho realizadas, envolvendo as equipes diretivas da Reitoria e dos câmpus, foram identificados os oito
focos de atuação institucionais. Estes nortearam a elaboração do Planejamento Institucional. Destaca-se
aqui que as Unidades Organizacionais que compõem o Instituto deveriam elaborar seus Planos em
consonância com os focos de atuação institucionais:
1. promoção da inclusão: acesso, permanência e êxito, inserção sócio- profissional;
2. articulação ensino, pesquisa e extensão;
3. avaliação do modelo de gestão;
4. promoção e consolidação da identidade institucional;
5. promoção da integração e desenvolvimento dos servidores;
6. ampliação e consolidação do processo de expansão;
7. documentação, uniformização e informatização dos processos pedagógicos e administrativos;
8. articulação com outras instituições para a melhoria da qualidade da educação.
Destaca-se que o exercício de 2013 foi bastante intenso na instituição. Além da construção de três novos
câmpus e de esforços para a implantação de três câmpus avançados, o IF Goiano precisou gerenciar
algumas políticas governamentais, como o PRONATEC, o qual gerou o atraso de muitos trabalhos e
redefinição de prioridades. Destaca-se que a metodologia utilizada para o Planejamento Institucional 2013
não contemplou o registro da avaliação de riscos, uma vez que não havia essa prática na instituição. Com
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a revisão do planejamento para 2014, como medida de adequação à DNT 119/2012, a partir do
Planejamento 2014, a avaliação de riscos às ações planejadas passa a integrar a metodologia utilizada.
Com relação à estrutura de cargos (organograma), foram realizadas alterações devido ao fomento de
funções pelo governo federal, conforme organograma apresentado. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional conduziu um estudo para definição de uma referência institucional para o quadro de
servidores técnico-administrativos dos câmpus. Considerando como iguais, em todos os câmpus do IF
Goiano, os processos de ensino, pesquisa e extensão, bem como os processos administrativos de apoio às
atividades finalísticas. Entende-se que as demandas por servidores técnico-administrativo são
qualitativamente equivalentes, variando-se a quantidade necessária em função do número de alunos e
servidores de cada local, salvo pontuais necessidades específicas relacionadas à oferta de cursos. Embora
o estudo ainda não esteja finalizado, esta primeira fase foi importante para as respostas aos ofícios 82 e
84/2012/CGDPR/DDR/SETEC/MEC, que solicitavam aos Institutos Federais a discriminação dos
códigos de vagas necessários para suas respectivas gestões, dentro do quantitativo de vagas e códigos
criados pela Lei Federal 12.677/2012.
A finalização do estudo, prevista no planejamento 2013/2014, tem como propósito subsidiar a elaboração
do novo PDI do IF Goiano, a vigorar entre 2014-2018. Com os mesmos objetivos, a Pró-Reitoria de
Ensino estabeleceu critérios para a solicitação nos câmpus das vagas de docentes e, conjuntamente com as
chefias de Departamento ou diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão, reavaliou as necessidades de cada
câmpus para a montagem do quadro de vagas do concurso público em andamento.
Algumas obras foram concluídas no IF Goiano, possibilitando a melhoria na realização das atividades
administrativas e pedagógicas nos câmpus. Destacam-se as seguintes obras: urbanização, Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e construção de novos blocos no câmpus de Urutaí;
urbanização, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e construção de um novo bloco
administrativo no câmpus Ceres; urbanização e construção de dois blocos no câmpus Morrinhos;
urbanização, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e reforma de laboratórios
nocâmpus Rio Verde.
Quadro 1 - Situação de Projeto do IF Goiano
UnidadeOrganizacional
Nome da Obra
câmpus Ceres
Conclusão do Auditório
câmpus Ceres
Construção da Biblioteca
câmpus Ceres
Laboratórios I
câmpus Ceres
Laboratórios II
câmpusMorrinhos
Blocos de Química e Agronomia
câmpusMorrinhos
Bloco de Informática
câmpusIporá
Ginásio
câmpusIporá
Blocosalas de aula
câmpus Rio Verde
Bloco de Engenharia
câmpus Rio Verde
Bloco Agroquimica I e II
câmpusUrutaí
BlocoInformática
câmpusUrutaí
BlocoMatemática
câmpusUrutaí
CãesGuia
câmpus Campos Belos
Sede
câmpus de Posse
Sede
câmpusTrindade
Sede
Fonte: PRODDI/IF Goiano

Status Conclusão
60%
10%
90%
90%
95%
10%
10%
80%
10%
8%
70%
10%
60%
15%
13%
65%
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2.2 Execução do Plano de Metas ou de Ações
Dos 26 projetos de âmbito institucional, cinco foram concluídos e 21 estão em andamento ou foram
convertidos em projetos do Planejamento Institucional 2013/2014. O Anexo 3 apresenta a situação de
cada projeto.
2.3 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados
2.3.2

Ações

2.3.2.1 Ações/Subtítulos - OFSS
Quadro 2 - Ações OFSS – Ação 00M0
Identificação da Ação
Tipo: operações especiais

Código

00M0

Descrição

Contribuição a entidades nacionais representativas de educação e ensino

Iniciativa
Objetivo

-

Código: -

Tipo: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Código: 2109

Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

51.793

Nº do
subtítulo/
Localizador
0052

Dotação (R$1,00)
Final
51.793

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

51.793
51.793,00
Execução Física da Ação - Metas

Descrição da meta
Pagamento de anuidade ao CONIF

Unidade de medida

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

51.793

-

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)
1

Unidade

1

-

Realizado
1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Execução Física - Metas
Descrição da Meta
-

Unidade de
medida
-

Realizada
-

A execução desta ação orçamentária visa garantir a participação das Instituições Federais de Ensino nas
instâncias de discussão, proposição e promoção de políticas de desenvolvimento da educação, pesquisa e
inovação, para o intercâmbio de informações e políticas voltadas para a educação (ANDIFES, CONIF e
outras). No caso do IF Goiano, o valor pago de R$ 51.793,00 é relativo à anuidade do CONIF no ano de
2013.
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Quadro 3 - Ações OFSS – Ação 0181
Identificação da Ação
Tipo: operações especiais

Código

0181

Descrição

Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Iniciativa

-

Objetivo

-

Código: -

Tipo: -

Programa

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Código: 0089

Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

10.309.000

Dotação (R$1,00)

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

Despesa (R$1,00)

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

12.296.769 11.767.567
11.767.567
11.767.567
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

-

-

Previsto
-

-

-

Montante
Reprogramado
(*)
-

Realizado
-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Execução Física - Metas
Descrição da Meta
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Unidade de
medida
-

Realizada
-

A ação 0181 destina-se ao pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos
servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão
mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
A referida ação não teve o acompanhamento no PPA quanto à meta física, pois não houve a cobrança por
parte da SOF e SPO/MEC, inclusive na LOA 2013 não existem informações sobre a meta física a ser
realizada. Portanto, os dados da execução física desta ação não foram preenchidas no quadro acima.
Quadro 4 - Ações OFSS – Ação 09HB
Identificação da Ação
Tipo: operações especiais

Código

09HB

Descrição

Contribuição da união, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência
dos servidores públicos federais
-

Iniciativa

-

Objetivo
Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

Código: -

Tipo: -

Código: 2109

Tipo: Finalístico

) Brasil sem Miséria
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Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

9.066.644

Dotação (R$1,00)

Despesa (R$1,00)

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

12.654.038 12.452.038
12.452.645
12.452.645
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

-

-

Previsto
-

-

-

Montante
Reprogramado
(*)
-

Realizado
-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Execução Física - Metas
Unidade de
medida
-

Descrição da Meta
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Realizada
-

A ação 09HB tem como finalidade assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Seguindo o exemplo do que ocorreu no Quadro 3, a ação 09HB que corresponde à contribuição da união,
de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais,
não houve acompanhamento da meta física a ser executada, como também não existe informação na
LOA.
Quadro 5 - Ações OFSS – Ação 2004
Identificação da Ação
Tipo: atividade

2004

Código

Assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados, militares e seus
dependentes
-

Descrição
Iniciativa

-

Objetivo
Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

Código: -

Tipo: -

Código: 2109

Tipo: Finalístico

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

1.419.316

Dotação (R$1,00)
Final
1.807.016

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

1.757.462

1.718.168

1.718.68

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados
39.294

-
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Execução Física da Ação - Metas
Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de pessoas beneficiadas

Unidade

Previsto
1147

Montante
Reprogramado
(*)
1739

Realizado
1739

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Execução Física - Metas
Unidade de
medida
-

Descrição da Meta
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Realizada
-

A ação 2004 destina-se à concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médicohospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e
pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médico-hospitalares e
odontológicos, sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade
ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.
Percebe-se que houve uma superação do executado sobre a meta prevista em 51%. Tal aumento pode ser
justificado, em parte, pelo aumento do quadro de servidores que adentraram no ano de 2013, visto
quenúmero de pessoas beneficiadas nesta ação não integra somente o servidor, mas também os
dependentes de planos de saúde vinculados a ele. Há que se levar também em consideração que foram
executados exames periódicos nos servidores do IF Goiano, proporcionando assim o aumento do número
de pessoas beneficiadas.
Com relação ao valor de R$ 39.294,00 inscritos em restos a pagar, trata-se de despesas com exames
periódicos que não foram totalmente executados no exercício financeiro de 2013.
Quadro 6 - Ações OFSS – Ação 2010
Identificação da Ação
Tipo: atividade

Código

2010

Descrição

Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores civis, empregados e militares.

Iniciativa

-

Objetivo

-

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

Código: -

Tipo:

Código: 2109

Tipo: Finalístico

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

120.000

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

149.200
144.026
144.026
Execução Física da Ação - Metas

Paga
144.026

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados
-
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Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de crianças atendidas

Unidade

Previsto
135

Montante
Reprogramado
(*)
202

Realizado
202

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Execução Física - Metas
Unidade de
medida
-

Descrição da Meta
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Realizada
-

A ação 2010 refere-se à concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no
contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade
pré-escolar. No âmbito do Instituto Federal Goiano, foram beneficiadas 202 crianças, valor este 49,62% a
mais do que a meta prevista, a qual foi de 135 crianças. Dentre os fatores que explicam o considerável
aumento, está o ingresso de diversos servidores que se efetivaram em 2013, por meio de concursos
públicos.
Quadro 7 - Ações OFSS – Ação 2011
Identificação da Ação
Tipo: atividade

Código

2011

Descrição

Auxílio-transporte aos servidores civis, empregados e militares

Iniciativa

-

Objetivo

-

Código: -

Tipo: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Código: 2109

Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

327.792

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

367.792
243.269
243.269
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de pessoas beneficiadas

Unidade

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

243.269

Previsto
152

Montante
Reprogramado
(*)
337

Realizado
337

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares

Execução Física - Metas
Descrição da Meta
-

Unidade de
medida
-

Realizada
-
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A ação orçamentária 2011 refere-se ao custeio e Pagamento pela União de auxílio-transporte em pecúnia,
de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos
federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993),
nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício
por intermédio desta ação não é extensiva aos estagiários, cuja despesa deverá correr à conta das dotações
pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio. Durante o ano de 2013, era esperado o
pagamento para 152 pessoas, porém o valor superou as expectativas e chegou a 337 pessoas.
Quadro 8 - Ações OFSS – Ação 2012
Identificação da Ação
Tipo: atividade

Código

2012

Descrição

Auxílio-alimentação aos servidores civis, empregados e militares

Iniciativa

-

Objetivo

-

Código:

Tipo:

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Código: 2109

Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária

26407 – Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

2.820.000

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

4.115.400
4.083.237
4.083.237
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de pessoas beneficiadas

Unidade

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

4.083.237

-

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)
985

773

-

Realizado
985

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

A referida ação 2012 é destinada à concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílioalimentação aos servidores, militares e empregados públicos federais, ativos, inclusive pessoal contratado
por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de
refeitório, benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão
ou entidade de lotação; ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório.
À semelhança das demais ações de benefícios pagos em folha, a ação em destaque também teve
superação da meta de 773 para 985, um aumento de 27%.
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Quadro 9 - Ações OFSS – Ação 20RG
Identificação da Ação
Tipo: atividade

Código

20RG

Descrição

Expansão e reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Programa

02A0 - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para
ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com condições de funcionamento,
acessibilidade e permanência do estudante, considerando a otimização da capacidade instalada da
estrutura física, de recursos humanos e assegurando condições de inclusão e equidade.
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica,
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais,
locais e regionais, a necessidade de ampliação das
Código: 0582 Tipo: Finalístico
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os
interesses e necessidades das populações do campo,
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de
baixa renda e das pessoas com deficiência.
Educação Profissional e Tecnológica
Código: 2031 Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

Iniciativa

Objetivo

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação (R$1,00)
Inicial

0052

17.392.837

5615

500.000

Final
18.536.231

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

Despesa (R$1,00)
Empenhada
17.586.201

Liquidada

Paga

5.521.964

5.429.388

92.575

12.064.237

-

-

500.000

500.000
500.000
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de vagas disponibilizadas

Unidade

5615

Quantidade de vagas disponibilizadas

Unidade

Realizado

702

Montante
Reprogramado
(*)
702

1

0

0

Previsto

152

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
10.160.358 5.770.692

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Quantidade de vagas disponibilizadas
0052
Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Unidade de
medida
Unidade

Realizada
152

A ação 20RG é destinada a construção, modernização, ampliação e reforma de imóveis; aquisição e
locação de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, mobiliários e laboratórios para as Instituições
Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com vistas a expandir a oferta de vagas.
A referida ação orçamentária foi utilizada no âmbito do IF Goiano em sua maior parte no ano de 2013 em
reforço de empenhos para a construção das obras dos três novos câmpus: Trindade, Campos Belos e
Posse. Porém, os demais câmpus executaram os recursos desta ação na compra de móveis e equipamentos
para munir a unidade de uma nova estrutura, a fim de possibilitar um bom desenvolvimento das
atividades da Instituição. Além da compra de equipamentos, houve a execução de algumas obras, o que
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possibilitou ampliação de novas vagas e cursos como, por exemplo, o câmpus Ceres, que planeja garantir
156 vagas a mais para 2014. Dentre os fatores que dificultaram a execução desta ação, podemos citar que
o maior foi a demora na liberação do orçamento de investimento neste ano de 2013. Outro fator, porém
com menor significância, é a excessiva burocratização para a contratação de empresas para execução das
obras, o que acarreta um longo prazo nas licitações.
Com relação ao localizador 5615, o valor empenhado nesta ação, refere-se à construção de blocos para os
cursos de Engenharia, porém, houve um demora na liberação de limite orçamentário para poder emitir tais
empenhos, uma vez que se trata de emenda parlamentar e que tinha sofrido contenção por meio da SOF e
SPO/MEC. Desta forma, todo o valor empenhado foi inscrito em Restos a Pagar, pois o término da
licitação das obras se deu no final de 2013.
Quadro 10 - Ações OFSS – Ação 20RJ
Identificação da Ação
Código

Apoio à capacitação e formação inicial e continuada de professores, profissionais, funcionários e
gestores para a educação básica.
02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e
continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas
modalidades presencial e a distância, considerando programas específicos, como para professores
indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação
bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira e africana, o atendimento
educacional especializado, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a
educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de
gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente.
Promover, em articulação com os sistemas de ensino
estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da
educação, apoiando e estimulando a formação inicial e
Código: 0597
Tipo: Finalístico
continuada, a estruturação de planos de carreira e
remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as
relações democráticas de trabalho.
Educação Básica
Código: 2030
Tipo: Finalístico

Descrição

Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizador
0052
Nº do
subtítulo/
Localizador
0052

Tipo: operação especial

20RJ

26407 - Instituto Federal Goiano
(

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos 2013
Dotação (R$1,00)
Despesa (R$1,00)
(R$1,00)
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
516.000

) sim

516.000
25.372
25.372
25.372
Execução Física da Ação - Metas

Descrição da meta

Unidade de medida

Quantidade de pessoas beneficiadas

Unidade

-

-

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

100

48

48

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado
-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Execução Física - Metas
Descrição da Meta
-

Unidade de
medida
-

Realizada
-
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A ação 20RJ é destinada ao incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores,
profissionais, funcionários e gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações,
implementação de políticas e programas demandados pela Educação Básica, por meio de apoio técnico,
pedagógico e financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), considerando o
currículo de educação básica e programas específicos para população indígena, do campo e quilombola, a
formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira, africana, o
atendimento educacional especializado, a educação de jovens e adultos, educação em direitos humanos, a
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da
criança e do adolescente, inclusive na implementação da política da educação especial na perspectiva da
educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a
melhoria da formação.
Diante das responsabilidades do Instituto Federal Goiano junto à formação dos professores das redes
públicas, nossos docentes utilizaram os recursos desta ação orçamentáriapara estudar possibilidades de
ofertas de formação continuada a partir das potencialidades dos câmpus, além de cursos de extensão nas
áreas dos Direitos Humanos, especificamente Educação Ambiental - Escolas Sustentáveis e Com-Vida,
ofertados pelos câmpus Ceres e Morrinhos. O valor de R$ 25.372,00 foi utilizado para pagamento de
diárias aos servidores que participaram deste programa, sendo ao todo beneficiadas 48 pessoas. Dentre
os fatores que dificultaram a execução da ação podemos citar a distância geográfica entre os câmpus. No
entanto,a disponibilidade e compromisso dos envolvidos contribuíram para que as dificuldades fossem
superadas.
Quadro 11 - Ações OFSS – Ação 20RL
Identificação da Ação
Tipo: atividade

20RL

Código

Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Descrição

Programa

02A0 - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para
ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com condições de funcionamento,
acessibilidade e permanência do estudante, considerando a otimização da capacidade instalada da
estrutura física e de recursos humanos e assegurando condições de inclusão e equidade.
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica,
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais,
locais e regionais, a necessidade de ampliação das
Código: 0582 Tipo: Finalístico
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os
interesses e necessidades das populações do campo,
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de
baixa renda e das pessoas com deficiência.
Educação Profissional e Tecnológica
Código: 2031 Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

Iniciativa

Objetivo

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

36.704.234

Dotação (R$1,00)
Final
42.157.662

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

36.185.398

25.690.660

24.391.375

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados
1.299.285

10.494.738
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Execução Física da Ação - Metas
Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de alunos matriculados

Unidade

Previsto
10.234

Montante
Reprogramado
(*)
8.529

Realizado
8.529

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

10.981.017 9.232.519
898.469
Quantidade de alunos matriculados
0052
Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Unidade de
medida

Realizada

Unidade

8.529

A ação 20RL é destinada à Gestão Administrativa, Financeira e Técnica, para o desenvolvimento de
ações visando o funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e manutenção dos serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, manutenção da
infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e
aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive àquelas inerentes às pequenas obras, observados os
limites da legislação vigente, aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte
escolar, capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à comunidade, promoção de subsídios
para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como demais contratações
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. A ação visa ainda garantir a gestão e o funcionamento
de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, proporcionando melhor
aproveitamento do aluno e melhoria contínua na qualidade do ensino.
A quantidade de alunos matriculados no 2º semestre de 2013 mostrou-se inferior ao 1º semestre. Desta
forma, uma vez que o momento de avaliação desta ação orçamentária é relativo ao ano todo, achamos por
bem repetir o número de alunos no 1º semestre que foi de 8.529 em detrimento do número de alunos no 2º
semestre que foi de 7.513. Com a execução desta ação orçamentária foi possível dar suporte a todos os
gastos de custeio dos câmpus do IF Goiano, como também a Reitoria. Desta forma, foi possível custear
gastos com limpeza, conservação, manutenção, água, energia e demais ações imprescindíveis para o
funcionamento da Instituição. Além de gastos com custeio, foi possível adquirir novos equipamentos,
veículos e execução de obras e reformas nas dependências da instituição. Dentre os fatores que
propiciaram a boa execução da ação, podemos citar a constante demanda em gastos para manter os
câmpus e Reitoria funcionando. Além do mais, a disponibilidade dos recursos orçamentários também
propiciou a emissão dos empenhos a tempo. Contudo, a questão do repasse financeiro nos meses de
outubro em diante se mostrou bastante deficitária, o que causou certos transtornos entre a Instituição e os
fornecedores.
Quadro 12 - Ações OFSS – Ação 20TP
Identificação da Ação
Código
Descrição

Tipo: atividade

20TP
Pagamento de pessoal ativo da União

Iniciativa

-

Objetivo

-

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

) sim

( x ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

Código: -

Tipo: -

Código: 2109

Tipo: Finalístico

) Brasil sem Miséria
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Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

48.080.094

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

69.846.456 68.725.287
68.725.287
68.725.287
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

-

-

Previsto
-

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados
Montante
Reprogramado
(*)
-

-

Realizado
-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

A ação 20TP destina-se ao pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados
ativos civis da União.Da mesma forma que a ação 0181 e 09HB, tal ação não teve sua meta física
estipulada na LOA, como também não houve acompanhamento dos valores físicos apurados no ano, que
no caso da ação é a quantidade de servidores ativos beneficiados. A Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento do MEC não solicitou acompanhamento da execução física desta ação na plataforma SIMEC.
Quadro 13 - Ações OFSS – Ação 2994
Identificação da Ação
Tipo: atividade

Código

2994

Descrição

Assistência ao educando da educação profissional e tecnológica

Iniciativa

Objetivo

02A5 - Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso em instituições públicas e
privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta de financiamento estudantil a alunos do ensino
médio público, trabalhadores, populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres
de baixa renda, pessoas com deficiência e beneficiários de programas sociais.
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de
ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os Código: 0582
Tipo: Finalístico
interesses e necessidades das populações do campo, indígenas,
quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.
Educação Profissional e Tecnológica
Código: 2031
Tipo: Finalístico

Programa
26407 - Instituto Federal Goiano
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária ( ) sim ( x ) Não Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
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Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

5.100.719

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

5.100.719
5.077.323
3.754.831
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de alunos assistidos

unidade

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

3.379.872

374.959

1.322.491

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)
5.428

Realizado

3.809

5.428

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado

696.480
597.677
93.196
0052
Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

Quantidade de alunos assistidos

5.428

5.428

A ação 2994 destina-se ao fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e
transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola. Suprir as
necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor
desempenho escolar.
Foram concedidos aos alunos bolsa para transporte residência/câmpus/residência, bolsa permanência
(aluguel), bolsa alimentação (restaurante), bolsa moradia (alojamento), auxílio a discente para
participação em eventos científicos, bolsa monitoria e bolsa de iniciação cientifica PIBIC e PIBIC Júnior.
Ao todo foram contemplados 5.428 alunos, distribuídos nos cinco câmpus do Instituto Federal Goiano.
Dentre os fatores que contribuíram para a execução da ação, podemos citar principalmente a
disponibilidade dos recursos orçamentários e a posição regional de alguns câmpus, como, por
exemplo,Urutaí, Ceres e Rio Verde que possuem alunos vindos de várias localidades diferentes e
necessitam de apoio para sua permanência na Instituição. Dos fatores que dificultaram a execução da ação
podemos enfatizar: falta de conhecimentos relativos aos tramites legais para execução orçamentária por
parte dos responsáveis pelo setor de assistência ao educando; e para alguns câmpus, o recurso
orçamentário destinado (conforme proposta Matriz CONIF) se mostrou insuficiente para arcar com todos
os projetos que o câmpus desejava.
Quadro 14 - Ações OFSS – Ação 6358
Identificação da Ação
Código

6358

Tipo: atividade

Descrição

Capacitação de recursos humanos da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

02B3 - Ampliação da oferta de cursos de formação inicial, continuada e técnico de nível médio
articulada com educação de jovens e adultos (EJA), de ensino fundamental e médio, e do acesso
do trabalhador ao processo de reconhecimento de saberes, nas redes de educação profissional e
tecnológica, possibilitando, inclusive, recorte étnico-racial e de gênero e atendimento de públicos
específicos, inclusive com ações de fomento e apoio com vistas à reestruturação didáticopedagógica, produção de material didático, capacitação de docentes e permanência do estudante.

49

Programa

Ofertar vagas de educação profissional para jovens e
adultos articulada com a elevação de escolaridade e realizar
Código: 0588
processos de reconhecimento de saberes e certificação
profissional.
Educação Profissional e Tecnológica
Código: 2031

Unidade Orçamentária

26407 - Instituto Federal Goiano

Ação Prioritária

(

Objetivo

) sim

( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013

Tipo: Finalístico
Tipo: Finalístico

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

970.653

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

1.118.591
702.045
613.610
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Quantidade de pessoas capacitadas

Unidade

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

593.605

20.005

142.806

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)
500

Realizado

335

513

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

3.116
3.116
Quantidade de pessoas capacitadas
0052
Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Unidade de
medida

Realizada

Unidade

0

A ação 6358 destina-se à capacitação mediante programação de cursos, seminários, oficinas, estágiosvisita e teleconferências, além da elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a constante
atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. A ação visa ainda proporcionar aos docentes e profissionais da Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Gestores, Técnicos-Administrativos, etc.), oportunidade de capacitação, com
objetivona melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional. Observa-se que
houve uma boa superação da meta estipulada anteriormente, que era de 335, atingindo um total de 513
pessoas beneficiadas com capacitação.
Quadro 15 - Ações OFSS – Ação 6380
Identificação da Ação
Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

6380
Fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Tipo: atividade

02A2 - Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao
desenvolvimento de tecnologias educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração
e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos administrativos,
concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio à pesquisa, inovação e extensão.
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos,
sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das Código:
Tipo: Finalístico
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades 0582
das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.
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Programa

Código:
2031

Educação Profissional e Tecnológica

Tipo: Finalístico

Unidade
Orçamentári 26407 - Instituto Federal Goiano
a
Ação
( ) sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

0052

500.000

Dotação (R$1,00)
Final

Despesa (R$1,00)
Empenhada

Liquidada

Paga

500.000
404.932
262.126
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0052

Instituição apoiada

Unidade

Restos a Pagar inscritos
2013 (R$1,00)
Não
Processados
Processados

200.938

61.188

142.806

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)
1

Realizado

1

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e
Financeira (R$1,00)
Valor em
Valor
Valor
01/01/2013 Liquidado Cancelado

0052
Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

A ação 6380 destina-se ao suporte para implementação da expansão e desenvolvimento referente à
formação de alunos, expansão de vagas, modernização científica e tecnológica de laboratórios,
modernização do processo didático pedagógico, aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários.
Além de apoio pedagógico aos projetos de Educação Profissional do Campo, e elevação da escolaridade
de Jovens e Adultos, incluindo capacitação de docentes, bolsas de trabalho para monitores, melhoria de
infraestrutura, equipamentos e outros. Promover a modernização e atualização das instituições de ensino
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, incluindo as instituições que ofertam educação
profissional do campo de modo a possibilitar a elevação de escolaridade de jovens e adultos, garantindo o
ingresso dos que se encontram fora da escola formal e assegurando condições físicas/técnicas e
administrativas para o desenvolvimento da nova política da Educação Profissional.
No âmbito do IF Goiano, tal ação foi utilizada para desenvolver o Programa Mulheres Mil. Trata-se de
um Programa de Inclusão social, relacionado àqualificação profissional, além de ser estímulo ao
empreendedorismo e emprego. Existe muita carência na região para o público alvo do Programa Mulheres
Mil, por isso, a ausência de programas similares na região e a oferta de auxilio financeiro são fatores que
estimulam a entrada de alunas e contribui para a execução da ação orçamentária. Além disso, a ampliação
dos mecanismos de inserção social e empregabilidade somada à visibilidade do programa para com as
alunas criam perspectivas para empreendedorismo e qualificama mão de obra. Dentre os fatores que
dificultaram a execução da ação do Programa Mulheres Mil, tivemos os seguintes relatos dos câmpus:
•
•

Inexistência de recurso para pagamento de auxílio para professores e apoio;
Recurso insuficiente para o pagamento do transporte no translado das alunas da cidade à
Instituição;
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•
•
•
•

Professores para ministrar as aulas;
Espaço físico adequado para as aulas práticas na área de alimentos;
Equipe pequena para cumprir as atividades do plano; e
Carga horária proposta na chamada pública, para os gestores, insuficiente para cumprir as
atividades.

2.3.2.2 Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS
Quadro 16 - Ações não Previstas LOA 2013 -Restos a Pagar - OFSS
Identificação da Ação
Tipo:Finalística

Código

2992

Título

Funcionamento da Educação Profissional

Iniciativa

-

Objetivo

-

Código: -

Desenvolvimento
Tecnológica
26407

Programa
Unidade
Orçamentária

(

Ação Prioritária

) Sim

da

Educação

( x )Não

e Código:1062

Profissional

Caso positivo: (

)PAC

(

Tipo:Finalístico

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizado

2.493.904,00

1.864.377,00

629.527,00

Quantidade de alunos
matriculados

Unidade

8.529

Fonte: SIAFI Gerencial

A ação 2992, pertencente ao PPA 2008-2011, transformou-se na ação 20RL no PPA 2012-2015. Durante
o ano de 2013, boa parte dos restos a pagar dos anos de 2010 e 2011 foram reinscritos em 2013 e foram
liquidados 75% desse valor, sendo os 25% restantes cancelados. Desta forma, nesta ação orçamentária,
ainda restaram para 2014 valores a pagar avaliados em R$1.426.190,66.
Quadro 17 - Ações não Previstas LOA 2013 -Restos a Pagar - OFSS
Identificação da Ação
8650
Código

Tipo:Finalística

Título

Reestruturação da rede federal de educação profissional e tecnológica

Iniciativa
Objetivo

-

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Desenvolvimento
Tecnológica
26407
(

) Sim

da

Educação

( x )Não

Profissional

Caso positivo: (

Código: e Código:1062

)PAC

(

Tipo:Finalístico

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Valor
Valor
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
Quantidade de unidades
2.235.689,00
1.552.555,00
683.134,00
Unidade
reestruturadas
Fonte: SIAFI Gerencial

Realizado
4
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A ação 8650, que pertencia ao PPA 2008-2011, transformou-se na ação 20RG no PPA 2012-2015.
Durante o ano de 2013, boa parte dos restos a pagar dos anos de 2010 e 2011 foram reinscritos em 2013 e
foram liquidados 69% desse valor, sendo os 31% restantes cancelados. Desta forma, nesta ação
orçamentária ainda restaram para 2014 valores a pagarno valor de R$ 1.274.498,14. A execução dos
Restos a Pagar desta ação 8650 foi realizada pelos câmpus de Urutaí, Rio Verde, Morrinhos e Ceres.
Ainda em 2013, existiram outras ações que não constavam na LOA 2013 e que tiveram reinscrição em
Restos a Pagar não Processados, porém os valores possuem pouca relevância. Tais ações foram: 1H10,
20CW, 4572 e 6301. Seguindo a orientação da Portaria – TCU Nº 175 de 9 de julho de 2013, não
detalharemos a execução destas ações em quadros, justamente pelo fato dos valores terem baixa
relevância.
A ação 1H10 (Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica), cujo produto e
finalidade se assemelham à ação 8650, foi reinscrito R$ 5.527,96 de empenhos referentes ao ano de 2010.
Este valor foi totalmente cancelado no exercício de 2013.
A ação 20CW (Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos) teve em 2013
inscrição em Restos a Pagar no valor de R$ 327,50, o qual foram integralmente cancelados.
Na ação 4572 (Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação), houve reinscrição de Restos a Pagar referentes ao ano de 2010 no valor de R$ 3.155,00.
Destes foram cancelados em 2013, R$ 1.440,00 e liquidados R$ 1.715,00 ficando R$ 625,00 a serem
pagos a partir de 2014. Dos empenhos de 2011, foram reinscritos R$ 380,00, os quais foram
integralmente cancelados. Por fim, dos empenhos de 2012, foram inscritos um valor total de R$
49.486,30, sendo que destes foram cancelados R$ 2.687,50 e liquidados R$ 46.798,80.
Por fim, a ação 6301 (Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional) teve reinscrição de R$ 34.743,40 de empenhos do ano de 2011, sendo que destes foram
cancelados R$ 6.558,47 e liquidados R$ 28.184,93.
2.3.2.3 Análise Situacional
Além das análises críticas que foram relacionadas após cada quadro relacionado na seção anterior, cabe
aqui fazer algumas considerações suplementares.
No que tange a execução das metas, pode-se dizer que o Instituto Federal Goiano conseguiu atingir a
maior parte das ações orçamentárias, a meta estipulada, com exceção de três ações: 20RG, 20RL e 20RJ.
No caso da ação 20RG, como dito anteriormente, as 702 vagas a serem disponibilizadas incluem as vagas
dos três novos câmpus que estão em construção: Trindade, Campos Belos e Posse. Uma vez que esses
câmpus ainda não estão prontos e com capacidade de funcionamento, não é possível atingir a meta
estipulada.
Para ação 20RL, cujo produto é aluno matriculado, tivemos um valor menor de alunos matriculados
ficando aquém do valor esperado, que foi de 10.234 alunos. Durante o ano de 2013, atingimos o número
máximo de 8.529 alunos. Mesmo assim, consideramos que a execução da ação foi satisfatória.
Já para a ação 20RJ, foi previsto o benefício de 100 pessoas, no entanto só atingimos 48, pelos motivos
justificados anteriormente.
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No que concerne aos fatores intervenientes, podemos classificar da seguinte forma: ações de folha de
pagamento de pessoal e benefícios; ações de custeio e investimentos.
As ações de pagamento de pessoal ativo e inativo, ações 20TP, 0181 e 09HB, percebem-se pela leitura
dos quadros, que tiveram significativa suplementação orçamentária. Tal fato vem ocorrendo de forma
contínua todos os anos, pois o Instituto Federal Goiano não possui autonomia para alocar valores nestas
ações, ficando sobre a responsabilidade da Secretaria de Orçamento Federal – SOF. O mesmo tratamento
é dado para as ações de benefícios com a folha de pessoal, ações 2004, 2010, 2011 e 2012.
As ações de custeio e investimentos, 20RL e 20RG tiveram suplementações orçamentárias durante o ano
de 2013, porém o valor disponibilizado foi de proveniente de superávit, fonte 0312 e 0650. No caso da
ação 20RL foram liberados suplementos de R$ 5.129.328,00 na fonte 0312 e R$ 324.000,00 na fonte
0650. Para a ação 20RG foi liberada suplementação orçamentária no valor de R$ 1.143.394,00 na fonte
0312.
Pode-se considerar, de modo geral, que uma das grandes dificuldades na execução das ações de custeio e
investimento, foi a demora na liberação do orçamento que ocorreu somente em maio. Tal situação
também foi considerada nos comentários abaixo dos quadros da seção anterior.
Em relação aos Restos a Pagar, percebe-se, como todo ano acontece, que nas ações de folha de
pagamento não ocorreram inscrição de Restos a Pagar para 2014, no entanto para as ações de custeio e
investimento houve a inscrição em RP.
Em 2013, a maior parte dos valores inscritos em Restos a Pagar da ação 20RG, ação orçamentária
exclusiva de investimentos, foi relativa às obras e construção, constituindo um valor de aproximadamente
60%. Os 40% restantes são referentes à aquisição de equipamentos e veículos com o objetivo de equipar e
reestruturar as unidades do IF Goiano.
Para as ações 20RL, 2994, 6358 e 6380 a distribuição percentual de Restos a Pagar em investimentos e
custeio se deu conforme o quadro a seguir:
Quadro 18 - Percentual de Restos a Pagar em Custeio e Investimentos
Ações/ Grupo de despesa
Custeio
39%
20RL
88%
2994
100%
6358
40%
6380
45%
TOTAL
Fonte: SIAFI Gerencial; SIMEC; documentos auxiliares.

Investimentos
61%
12%
60%
55%

Do quadro acima, observa-se que na ação 20RL, 61% dos empenhos inscritos em RP foram de
investimento contra 39% de custeio. Já na ação 2994 ocorreu o inverso, ou seja, tendo maior valor em RP
em despesas de custeio. Na ação 6380 ocorreu de forma similar à 20RL, tendo maior destaque os Restos
a Pagar em investimentos. No total, 45% dos Restos a Pagar foram inscritos em despesas de custeio e
55% em investimentos.
É política do IF Goiano fazer uma análise minuciosa de cada empenho ao final do ano com o objetivo de
verificar a verdadeira necessidade de inscrição em Restos a Pagar para o próximo ano.
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3. Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.
3.1 Estrutura de Governança
O controle no âmbito do IF Goiano é exercido pela Unidade de Auditoria Interna e pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA).
A Unidade de Auditoria Interna foi criada a partir do Art. 21 do Estatuto do IF Goiano, que dispõe o
seguinte:
Art. 21 A Auditoria Interna é o órgão de controle interno responsável por fortalecer e assessorar a
gestão, bem como racionalizar as ações do Instituto Federal e prestar apoio, dentro de suas
especificidades no âmbito da Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação vigente.

As atribuições da Unidade de Auditoria Interna foram definidas no Art. 56 do Regimento Geral do IF
Goiano:
Art. 56. Compete à Unidade de Auditoria Interna:
I. elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, contendo a programação dos seus
trabalhos para o exercício seguinte, devendo ser encaminhado ao órgão de controle interno ao qual
o IF Goiano esteja jurisdicionado, até o último dia útil do mês de outubro de cada ano;
II. prestar assessoramento técnico aos gestores e orientar os Órgãos e Unidades Administrativas da
Instituição, buscando agregar valor à gestão, observando os princípios e normas de controle
interno;
III. acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União;
IV. assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de governo
e na realização das metas do Plano Plurianual, no âmbito da entidade, visando comprovar o
alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;
V. verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade dos atos e
examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, à eficiência da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial, de recursos humanos, de suprimento de bens e serviços e demais controles
de gestão;
VI. promover estudos periódicos das normas internas, visando sua atualização e adequação à
situação em vigor;
VII. examinar a prestação de contas anual e as tomadas de contas especiais da entidade, emitindo
os respectivos pareceres;
VIII. verificar a consistência e a segurança dos instrumentos de controle, de guarda e de
conservação dos bens e valores da Instituição ou daqueles pelos quais ela seja responsável;
IX. verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade dos atos e
examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial, de pessoal e dos demais sistemas administrativos operacionais;
X. orientar os dirigentes da entidade quanto aos princípios e normas de controle interno, inclusive
sobre a forma de prestação de contas;
XI. buscar condições para o exercício do controle sobre as ações da Entidade, quando couber, bem
como a atualização dos mecanismos de controle em funcionamento no âmbito da Organização;
XII. verificar a fidelidade das informações e a regularidade das contas com base nos registros
contábeis e na documentação comprobatória das operações;
XIII. verificar se os recursos do IF Goiano são aplicados com eficiência, eficácia e economicidade;
XIV. elaborar relatórios, assinalando os pontos merecedores de reparo, para que os dirigentes
tenham elementos necessários à tomada de decisões e correções; e
XV. realizar trabalhos de auditoria de interesse da administração.

A Unidade de Auditoria Interna atua de forma descentralizada, sendo sua estrutura composta pela
Auditoria Geral, localizada na Reitoria, e 5 (cinco) Auditorias Internas, uma em cada câmpus. Dessa
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forma,todas as unidades do IF Goiano possuem atuação direta de um servidor na função de auditor,
totalizando 6 (seis) auditores internos.
Quanto à forma de atuação, o IF Goiano não possui Regimento Interno de Auditoria que normatize a
atuação da Unidade de Auditoria Interna, entretanto, a Auditoria Geral vem atuando no sentindo de
coordenar as ações das demais unidades de auditoria, sendo responsável por presidir as reuniões; elaborar
as sugestões de programas de auditoria; consolidar e enviar os relatórios de auditoria à CGU; atender às
demandas dos Órgãos de Controle; além de executar ações de auditoria e assessoramento à gestão. As
auditorias dos câmpus estão responsáveis por executar as ações de auditoria em suas respectivas unidades,
assessorar a gestão e atender às demandas de Órgãos de Controle encaminhadas pela Auditoria Geral.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi estabelecida pelo Art. 58 do Regimento Geral do IF Goiano:
Art. 58. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) prevista no art. 11 da Lei n° 10.861/2004, e
regulamentada pela Portaria MEC n° 2.051/2004, é órgão colegiado que tem por finalidade
implementar o processo de autoavaliação do IF Goiano, a sistematização e a prestação das
informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).
Parágrafo Único. A CPA atuará com autonomia em relação aos demais Conselhos e órgãos
colegiados existentes no IF Goiano.

A avaliação elaborada pela CPA tem o objetivo de melhorar o desempenho do IF Goiano nas suas áreas
de atuação, elevando, assim, a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. É por meio das respostas
que a comissão pode direcionar se o IF Goiano está cumprindo ou não suas metas. O sistema de avaliação
foi criado de forma a manter o sigilo do servidor e do aluno que responde ao questionário, sendo este
estruturado em 10 itens. Após consolidação das respostas, a CPA analisa os dados e os divulga, sugerindo
melhorias à gestão do IF Goiano.
3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
A avaliação dos controles internos encontra-se no Anexo 4.
3.3 Sistema de Correição
Não há sistema de correição normatizado no IF Goiano. Entretanto, há processo de encaminhamento de
denúncias recebidas pela Ouvidoria, Auditoria ou qualquer servidor para a Comissão de Ética, nos casos
de infrações de caráter ético, ou para o Gabinete para instalação de Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar (PAD), nos casos de infrações disciplinares.
Os registros no sistema CGU-PAD são efetuados por servidor cadastrado junto ao Assessor Especial de
Controle Interno do MEC.

3.4 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU
Todos os PAD’s encerrados no exercício de 2013 foram registrados no sistema CGU-PAD, entretanto,
constatou-se ausência de registro dos PAD’s iniciados em 2013 e ainda não concluídos, visto que os
processos são encaminhados para registro no sistema somente após a fase “decisão final”. Constatou-se
também que as sindicâncias não foram encaminhadas para registro no sistema, de modo que foi emitida
orientação para encaminhamento de todos os PAD’s e sindicâncias para registro no CGU-PAD assim que
os processos foram iniciados.
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3.5 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos
controles internos
O IF Goiano não estabeleceu indicadores para monitorar e avaliar o funcionamento do modelo de
governança e efetividade dos controles internos, atualmente esses são avaliados durante os trabalhos de
auditoria e o resultado das avaliações é comunicado nos respectivos relatórios de auditoria interna.
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4. Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.
4.1 Execução das despesas
4.1.1

Programação

Quadro 19 - Programação de Despesas
Unidade Orçamentária: 26407

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Código UO: 26407
UGO: 158124
Grupos de Despesa Correntes
Origem dos Créditos Orçamentários
1 – Pessoal e
2 – Juros e Encargos 3- Outras Despesas
Encargos Sociais
da Dívida
Correntes
67.455.738,00
37.074.149,00
DOTAÇÃO INICIAL
28.341.525,00
7.230.811,00
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
(1.000.000,00)
Créditos Cancelados
Outras Operações
94.797.263,00
44.304.960,00
Dotação final 2013 (A)
75.761.828,00
36.063.044,00
Dotação final 2012(B)
25,13
22,85
Variação (A/B-1)*100
Grupos de Despesa Capital
9 - Reserva de
6Origem dos Créditos Orçamentários
4–
5 – Inversões
Contingência
Amortização
Investimentos
Financeiras
da Dívida
28.849.195,00
DOTAÇÃO INICIAL
1.266.249,00
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
9.133.066,00
Reabertos
Créditos Cancelados
(9.133.066,00)
Outras Operações
Dotação final 2013 (A)
30.115.444,00
30.691.213,00
Dotação final 2012(B)
(1,88)
Variação (A/B-1)*100
Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.1.1 Análise Crítica
O Quadro 19 acima evidencia créditos suplementares no grupo de despesa 1 (pessoal e encargos sociais)
no valor de R$ 28.341.525,00. Tal valor constitui acréscimos orçamentários nas ações 0181, 09HB e
20TP. Trata-se respectivamente de pagamento de aposentados, despesas com encargos patronais com
RPSS e pagamento de servidores ativos. Como dito nas análises da seção 2.3.2.1 Ações/Subtítulos OFSS, todo ano a SOF disponibiliza recursos orçamentários insuficientes para pagamento de pessoal e
vai no decorrer do ano suplementando, conforme a necessidade do órgão em pagar as despesas com a
folha de pessoal. O valor cancelado de R$ 1.000.000,00 refere-se à ação 09HB, a qual por decisão
ministerial e sem consulta ao IF Goiano foi cancelada para fins de remanejamento para outros órgãos.
Dos valores suplementares no grupo de despesa 3 (outras despesas correntes), do total de R$
7.230.811,00, 24% refere-se a ações de benefícios pagos em folha, ou seja, nas ações 2004, 2010, 2011 e
2012. Tal suplementação ocorreu na mesma situação do grupo de despesa 1, citado acima.
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O restante da suplementação ocorreu nas ações 20RL e 6358 e foram concedidos em sua maior parte,
cerca de 94,08%, na fonte 0312. Durante todo o ano de 2013, não foi liberado limite de empenho para a
utilização destes recursos, de modo que o IF Goiano não pôde efetivamente utilizá-los para beneficio
próprio.
Com relação aos créditos suplementares de R$ 1.266.249,00 no grupo de despesa 4 (investimentos), estes
se deram na ação 20RG e 20RL, concedidos na fonte 0312. A exceção do que ocorreu com o custeio, tal
crédito suplementar teve liberação de limite de empenho, o que proporcionou a utilização do mesmo para
empenho.
Os créditos extraordinários reabertos, no valor de R$ 9.133.066,00 foi por meio do decreto de
23/01/2013, publicado no Diário Oficial da União em 24/01/2013, que reabriu créditos extraordinários em
favor de vários órgãos. Observa-se que tais valores foram posteriormente cancelados pela própria SOF
não havendo possibilidade do IF Goiano em utilizá-los.
4.1.2

Movimentação de Créditos Interna e Externa

As movimentações inerentes à movimentação de Créditos Internos estão apresentadas no Anexo 5.
Quadro 20 - Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG
Despesas Correntes
Origem da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Classificação da ação
Movimentação Concedente Recebedora
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
30.000,00
158124
158143
12.363.2031.20RL.0052
Concedidos
8.622,00
150014
158124
12.301.2109.2004.0053
152734
158124
12.363.2031.6380.0001
618.635,00
154419
158124
12.364.2032.20RK.0017
1.428,00
154043
158124
12.364.2032.20RK.0031
1.584,00
154003
158124
12.364.2032.0487.0001
91.565,00
Recebidos
153173
158124
12.306.2030.8744.0001
54.422,00
153173

158124

12.363.2031.20RW.0001

-

-

18.517.089,00

153173

158124

12.363.2031.8252.0001

-

-

1.066.841,00

158153

158124

12.363.2031.20RL.0052

-

-

2.183,00

UG

Despesas de Capital

Origem da
Movimentação Concedente Recebedora
Concedidos

Recebidos

6–
Amortização
da Dívida

Classificação da ação

4–
5 – Inversões
Investimentos Financeiras
-

-

-

-

-

-

240901

158124

19.572.2021.2095.0001

1.697.563,00

-

-

152734

158124

12.363.2031.20RG.0001

2.296.182,00

-

-

152734

158124

12.363.2031.6380.0001

4.608.609,00

-

-

154003

158124

12.364.2032.20GK.0001

165.000,00

-

-

153173

158124

12.363.2031.8252.0001

219.927,00

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial

59

4.1.3

Realização da Despesa

4.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Quadro 21 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária: IF Goiano

Código UO: 26407

UGO: 158124

Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
1.
Modalidade
de
Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

2013

2012

25.134.646,00

14.879.740,00

23.686.752,00

14.113.455,00

Convite

-

-

-

-

b)

Tomada de Preços

-

20.985,00

-

20.985,00

c)

Concorrência

2.821.982,00

1.122.153,00

2.710.223,00

915.244,00

d)

Pregão

22.312.664,00

13.736.602,00

20.976.529,00

13.177.226,00

e)

Concurso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratações Diretas (h+i)

4.312.408,00

4.468.633,00

4.060.118,00

4.292.868,00

h)

4.062.544,00

4.212.208,00

3.828.913,00

4.044.311,00

249.864,00

256.425,00

231.205,00

248.557,00

85.140,00

73.964,00

85.140,00

73.964,00

85.140,00

73.964,00

85.140,00

73.964,00

101.389.115,00
100.340.217,00
1.048.898,00

80.050.851,00
79.008.219,00
1.042.632,00

101.377.624,00
100.340.217,00
1.037.407,00

80.045.947,00
79.008.219,00
1.037.728,00

4.133.246,00

2.351.322,00

3.996.744,00

2.262.344,00

135.054.555,00

101.824.510,00

i)
3.

2012

a)

f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas
2.

2013

Despesa paga

Dispensa
Inexigibilidade

Regime de Execução Especial
j)
Suprimento de Fundos

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)
k)
Pagamento em Folha
l) Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

133.206.378,00 100.788.578,00

Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados
Diretamente pela UJ
Quadro 22 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários Valores Executados diretamente pela UJ
Unidade Orçamentária: IF Goiano
Código UO: 26407
UGO: 158124
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2013
2012
2013
2012
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
25.114.646,00
14.879.740,00
23.666.752,00
14.113.455,00
a) Convite
b) Tomada de Preços
20.985,00
20.985,00
c) Concorrência
2.821.982,00
1.122.153,00
2.710.223,00
915.244,00
d) Pregão
22.292.664,00
13.736.602,00
20.956.529,00
13.177.226,00
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)
4.302.408,00
4.468.633,00
4.050.118,00
4.292.868,00
h) Dispensa
4.062.544,00
4.212.208,00
3.828.913,00
4.044.311,00
i)

Inexigibilidade

239.864,00

256.425,00

221.205,00

248.557,00
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3.
4.

Regime de Execução Especial

85.140,00

73.964,00

85.140,00

73.964,00

j)

85.140,00

73.964,00

85.140,00

73.964,00

Pagamento de Pessoal (k+l)

101.389.115,00

80.050.851,00

101.377.624,00

80.045.947,00

k)

100.340.217,00

79.008.219,00

100.340.217,00

79.008.219,00

1.048.898,00

1.042.632,00

1.037.407,00

1.037.728,00

4.133.246,00

2.351.322,00

3.996.744,00

2.262.344,00

135.024.555,00

101.824.510,00

133.176.378,00

100.788.578,00

l)

Suprimento de Fundos
Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total
As informações referentes a este item estão demonstradas no Anexo 6.
4.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados
Diretamente pela UJ
As informações referentes a este item estão demonstradas no Anexo 7.
4.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Quadro 23 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Despesa Liquidada

Modalidade de Contratação
1.
Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

de

3.
4.

2.256.138,00

a)

Convite

-

b)

Tomada de Preços

-

c)

Concorrência

-

d)

Pregão

e)

Concurso

2.256.138,00

Inexigibilidade

-

-

52.736,00
2.306.024,00

1.483.646,00

10.185,00
2.256.935,00

-

-

-

-

-

-

de
-

2.531.967,00
2.531.603,00
364,00

-

j)

-

-

Pagamento de Pessoal (k+l)

51.303,00

k)

8.622,00

41.311,00
-

42.681,00

41.311,00

Diárias

-

2.267.120,00
-

-

Regime de Execução Especial

l)

1.483.646,00
-

-

982.599,00

Dispensa

2.358.760,00
-

-

h)

Pagamento em Folha

2012

-

982.599,00

Suprimento de Fundos

2013

-

Contratações Diretas (h+i)
i)

2012

Licitação

f) Consulta
g) Regime
Diferenciado
Contratações Públicas
2.

2013

Despesa paga

966.946,00
966.946,00

2.515.629,00
2.515.265,00

49.049,00
8.622,00
40.427,00

364,00
41.311,00
41.311,00

5.

Outros

10.077.662,00

2.912.873,00

9.217.551,00

2.362.093,00

6.

Total (1+2+3+4+5)

13.367.702,00

7.844.911,00

11.717.192,00

7.186.153,00

Fonte: SIAFI Gerencial

61

4.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
As informações referentes a este item estão no Anexo 8.
4.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa
O Instituto Federal Goiano, composto por cinco câmpus, executa seu orçamento de forma
descentralizada, sendo a Reitoria a unidade que faz o controle dos repasses de créditos orçamentários aos
câmpus e o recebimento dos créditos descentralizados para posterior repasse aos respectivos câmpus. Os
valores repassados aos câmpus referentes à movimentação interna nos grupos de despesa custeio e
investimento têm como referência a matriz CONIF, que leva em consideração o número de alunos,
laboratórios, cursos e alunos internos matriculados em cada câmpus. As ações específicas da folha de
pagamento não foram provisionadas aos câmpus, pois são executadas exclusivamente na Reitoria.
As ações repassadas aos câmpus por movimentação interna durante o ano de 2013 foram 20RL
(Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica), 2994 (Assistência ao
Educando da Educação Profissional), 6358 (Capacitação de Recursos Humanos da Educação
Profissional), 20RG (Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica) e 6380 (Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica). A ação
2994 foi totalmente repassada aos câmpus, uma vez que a Reitoria não tem alunos, pois é exclusivamente
administrativa.
Com relação às movimentações externas, o IF Goiano foi contemplado, em 2013, por recursos
descentralizados provenientes da SPO, SETEC, UFT, UFU, CAPES, FNDE, IFG e FNDCT. Tais
descentralizações foram possibilitadas em virtude da assinatura de Termos de Cooperação entre o IF
Goiano e estas instituições, com exceção das descentralizações ocorridas por meio da UFU, UFT e IFG
que ocorreram exclusivamente para pagamento em folha de pessoal de despesas com encargos de curso e
concurso de servidores do IF Goiano que prestaram serviços nesses órgãos e da SPO que efetuou
descentralização de crédito para pagamento de benefícios da folha de pessoal de dezembro de 2013.
Para melhor entendimento, o Quadro 24 abaixo representa o código da UG e o respectivo nome do órgão
que estão relacionados no Quadro 20.
Quadro 24 – Descrição das Unidades Gestoras que Descentralizaram Recursos ao IF Goiano
UG

Descrição

158143

Instituto Federal de Brasília - IFB

150014

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC - SPO

152734

Coordenação Geral de Suporte a Gestão Orçamentária – CSGO-SPO/MEC

154419

Universidade Federal do Tocantins - UFT

154043

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

154003

Fund.Coord.de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - FUCAPES

153173

Fundo nacional de desenvolvimento da Educação -FNDE

158153

Instituto Federal de Goiás - IFG

240901
Fundo Nacional.de Desenvolvimento. Cientifico e Tecnológico - FNDCT
Fonte: Consulta ao SIAFI Operacional
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Dos destaques orçamentários recebidos, o maior volume constitui-se dos repasses do FNDE para a
execução do programa PRONATEC, que em 2013 teve um aumento exponencial em ofertas de vagas e
cursos, comparado com 2012. Já na modalidade de investimentos, o IF Goiano recebeu valor considerável
por parte da CSGO-SPO/MEC que é proveniente de termos de cooperação entre o IF Goiano e a SETEC
para promover vários projetos, implementação e reestruturação dos câmpus do IF Goiano. Importante
também ressaltar que no ano de 2013, houve a implementação de mais três polos avançados nas cidades
de Cristalina, Catalão e Hidrolândia. Para possibilitar o funcionamento destas três novas unidades, houve
a necessidade de buscar junto à SETEC recursos orçamentários principalmente em investimentos para
equipar estas novas localidades.
Um fato peculiar que ocorreu neste ano de 2013 foi a descentralização de créditos, por meio de termo de
cooperação, no valor de R$ 30.000,00 ao IFB para custear as despesas com 65ª Reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, ocorrido nos dias 21 a 26 de julho em Recife – PE.
No Quadro 22, que trata das despesas por modalidade de contratação dos créditos originários da UJ,
percebe-se um aumento considerável de gastos com pregão em 2013, em comparação com 2012. Tal fato
se deu pela necessidade de novas contratações e também pela necessidade de se proceder a
implementação de novas unidades, denominadas câmpus Avançados, em Hidrolândia, Catalão e
Cristalina. Além disso, novas aquisições para os cinco câmpus já atuantes também ocorreram, como
compra de equipamentos e veículos. No caso de veículos, houve um aumento considerável da frota.
As demais modalidades de contratação permaneceram de certa forma constante entre 2012 e 2013, porém
há que se fazer uma observação quanto à folha de pagamento que aumentou por volta de 26% em relação
ao ano anterior. Isto se deve ao fato da entrada de novos servidores por meio de concurso e do aumento
dos vencimentos, por meio de acréscimos ocorridos pela lei 11.091 de 12/01/2005.
O Quadro 23 trata sobre as despesas por modalidade de contratação, referente a créditos de
movimentação, ou seja, provenientes de recursos descentralizados, comumente denominados também de
destaques orçamentários, esse demonstra que o IF Goiano, em 2013, teve gastos consideráveis na
modalidade "outros". Tal modalidade foi utilizada para empenhos com vistas a custear, em sua essência,
as atividades do PRONATEC. Conjuntamente com o Quadro 20, percebe-se que os maiores gastos foram
primeiramente com bolsas aos alunos do PRONATEC, seguido de pagamentos a pessoas físicas,
professores contratados e por último de auxílio financeiro à pessoas físicas, que constituem os
pagamentos aos servidores do IF Goiano que atuaram no PRONATEC.
4.2 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores
Quadro 25 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores (Valores em R$ 1,00)
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2013

Pagamento

Cancelamento
580,00

Saldo a pagar
31/12/2013

2012

1.694.690,00

1.643.461,00

50.649,00

2011

155.482,00

153.162,00

2010

3.319,00

3.319,00

2009

2.595,00

2.595,00

2008

897,00

897,00

2007

252,00

252,00

2.319,00
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Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2013

Pagamento

Saldo a pagar
31/12/2013

Cancelamento

2012

51.582.624,00

25.178.040,00

2.446.352,00

23.958.232,00

2011

8.353.428,00

3.467.667,00

2.596.944,00

2.288.817,00

2010

2.447.930,00

47.663,00

693.891,00

1.706.376,00

Fonte: SIAFI Gerencial

4.2.1

Análise Crítica

A execução de restos a pagar processados ocorreu da forma prevista pela administração, haja vista que o
valor inscrito em 2012 de Restos a Pagar processados foi pago em quase sua totalidade.Outro fato
importante é que, no final do ano, os repasses financeiros são foram aquém do necessário, sendo desta
forma inevitável a inscrição em Restos a Pagar Processados. Ainda nesta modalidade de Restos a Pagar,
percebe-se que de 2007 a 2009 existem resíduos de Restos a Pagar processados que não foram quitados
ainda. Tais valores constituem exigibilidade, porém os pagamentos ficam impossibilitados devido as
falhas em documentações da empresa (fornecedor) que impedem o pagamento como, por exemplo,
certidões negativas.
O grande volume de Restos a Pagar Não Processados constitui-se em sua maioria de obras e aquisição de
equipamentos, porém as obras evidenciam maior relevância, principalmente por conta da construção dos
três novos câmpus, que se iniciaram em 2012: Trindade, Posse e Campos Belos.
A execução dos Restos a Pagar não processados é considerada regular durante o exercício de 2013, visto
que houve os cancelamentos que eram pertinentes, como também houve o pagamento substancial dos
valores pendentes em torno de 50%.
O ideal é que a execução dos Restos a Pagar ocorra da forma mais rápida possível, porém o que se
observa, não somente no IF Goiano, mas também em toda Administração Pública no País, é que os Restos
a Pagar constitui um entrave para a execução orçamentária por uma combinação de vários fatores, dentre
eles a burocracia e a cultura. O IF Goiano vem avançando a cada ano para superar tais dificuldades,
implementando novos procedimentos de controle, porém não chegamos ainda em um patamar
considerado satisfatório nos parâmetros da eficiência e eficácia.
4.3 Transferências de Recursos
4.3.1

Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Quadro 26 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência.
Posição em 31.12.2013
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano
CNPJ: 10.651.417/0001-78
UG/GESTÃO: 158124/26407
Informações sobre as Transferências
Nº do
Modal
instru
idade
mento
3

-

Valores Pactuados
Beneficiário

10.7918.310/001-82

Global
30.000,00

Contra
partida
-

Valores Repassados
Acumulado
No
até o
Exercício
Exercício
30.000,00

30.000,00

Vigência
Início

Fim

Sit.

21/07/2014

26/07/2014

4
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LEGENDA
Modalidade:

Situação da Transferência:
1 - Adimplente

1-

Convênio

2-

Contrato de Repasse

2-

Inadimplente

3-

Termo de Cooperação

3-

Inadimplência suspensa

4-

Termo de Compromisso

4 - Concluído
5-

Excluído

6-

Rescindido

7-

Arquivado

Fonte: SIAFI Operacional

4.3.2

Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três
Últimos Exercícios

Quadro 27 - Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ:

10.651.417.0001/78

UG/GESTÃO:

158124/26407

Modalidade

Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do
Instrumento (em R$ 1,00)

Quantidade de Instrumentos
Celebrados em Cada Exercício
2013

2012

2011

2013

2012

2011

Convênio

-

-

-

-

-

-

Contrato de Repasse

1

-

-

30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

1

0

30.000,00

-

-

Termo de Cooperação
Termo de
Compromisso
Totais

0

Fonte: SIAFI Operacional

4.3.3

Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e
Contratos de Repasse

Quadro 28 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio,
Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse (Valores em R$ 1,00).
Unidade Concedente
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
CNPJ: 10.651.417/000178
UG/GESTÃO: 158124/26407
Instrumentos
Exercício
da
Prestação
das Contas

Contas Prestadas
2013

(Quantidade e Montante Repassado)

Quantitativos e Montante Repassados

Contas NÃO
Prestadas

Convênios

Termo de
Cooperação

Contratos de Repasse

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade

-

1

-

Montante Repassado

-

30.000,00

-

65

Contas Prestadas
2012

Contas NÃO
Prestadas
Contas Prestadas

2011
Contas NÃO
Prestadas
Anteriores
a 2011

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Fonte: SIAFI Operacional

4.3.4

Análise Crítica

O Instituto Federal Goiano descentralizou em 2013 para o Instituto Federal de Brasília o valor de R$
30.000,00, a partir de um termo de cooperação com o objetivo de custear as despesas com a 65ª Reunião
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) ocorrida entre os dias 21 a 26 de julho em
Recife-PE.
Tal recurso foi totalmente executado pela Instituição no mesmo ano do repasse, porém ainda não nos foi
remetida a prestação de contas por parte daquele órgão. Tomaremos providências para que tal prestação
de contas ocorra neste ano de 2014, a fim de não deixar uma lacuna temporal muito grande entre a
execução e a entrega da prestação de contas. Para tal, a providência a ser tomada será cobrar do IFB que
entregue a prestação de contas do recurso utilizado.
4.4 Suprimento de Fundos
4.4.1

Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do
Cartão de Crédito Corporativo

Quadro 29 - Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série
Histórica – Valores em R$ 1,00)
Suprimento de Fundos
Conta Tipo “B”

Exercícios

(a) Valor

Quantidade

2013
2012
2011

4.4.2

CPGF
Saque
Fatura
Quantidade
(b) Valor
Quantidade
(c) Valor
10.189,79
48
70.030,73
48

40
43

10.126,82
8.600,59

40
43

71.300,09
53.665,05

Total (R$)
(a+b+c)

80.220,52
81.426,91
62.265,64

Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)

Quadro 30 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador (Valores em R$ 1,00)
Portador

CPF

Código da UG 1

158124

Alexandre de Souza Garcia
Antoniel Aniceto de Oliveira
Felipe Longo Martins
Francimar Alves Ximenes
Total Utilizado pela UG
Código da UG 2:

158298

968.280.641-00
005.793.321-95
004.73.5801-79
352.049.401-97

Valor do Limite
Individual

Valor
Saque

Limite de Utilização da UG
8.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
Limite de Utilização da UG:

Fatura

Total

24.000
79,00
609,00
269,00
9.175,00
1.875,00

4.718,00
1.442,00
3.669,00
3.586,00
13.417,00

4.797,00
2.051,00
3.938,00
4.504,00
15.294,00

45.000,00
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Antônio Carlos Marchito
Fábio Borges de Oliveira
Iraides Jacinto
Total Utilizado pela UG
Código da UG 3
Aildo Pereira da Silva
Eduardo Rodrigues de Jesus
José Flávio Neto
Sebastião Lopes da Silva
Total Utilizado pela UG
Código da UG 4
Beneci Batista Ribeiro
Total Utilizado pela UG
Código da UG 5

Lamartine Nogueira Gonzaga
Guido Calgaro Junior

253.800.447-20
567.475.871-49
323.931.641-20

20.000,00
8.000,00
25.000,00

1.680,00
350,00
4.104,00
6.135,00

158299
044.172.591-00
295.175.831-68
393.419.921-68
132.700.601-49

Limite de Utilização da UG
16.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00

158302

Limite de Utilização da UG
8.000,00

14.925,00
751,00
17.466,00
33.142,00
96.000,00
2.496 ,00
6.444,00
9.399,00
3.433,00
21.774,00
8.000,00
0,00

992,00
992,00
378,00
378,00

158667
588.756.381-87
001.189.130-00

0,00
16.000,00
481,00
1.214,00
1,695,00
70.030,73

Limite de Utilização da UG
4.000,00
8.000,00

162,00
646,00
808,00
10.1899,00

Total Utilizado pela UG
Total Utilizado pela UJ

16.605,00
1.101,00
21.571,00
39.277,00
2.496,00
6.444,00
10.391,00
3.433,00
22.768,00
378,00
378,00
643,00
1.860,00
2.503,00
80.220,00

Fonte:SIAFI

4.4.3

Prestações de Contas de Suprimento de Fundos

Quadro 31–Prestação de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) – Valores em R$ 1,00
Suprimento de Fundos
Conta Tipo “B”
CPGF
Situação

Qtd.

2013
Valor

PCnão
Apresentadas
PC
Aguardando
Análise
PC
em
Análise
PCnão
Aprovadas
PC
Aprovadas
Fonte: SIAFI

4.4.4

Qtd.

2012
Valor

Qtd.

2011
Valor

Qtd.

43

2013
Valor

80.220,00

Qtd.

40

2012
Valor

81.426,00

Qtd.

43

2011
Valor

62.265,00

Análise Crítica

Vê-se no Quadro 30 que a unidade que tem um maior número de despesas com Suprimento de Fundos é o
Câmpus Urutaí. Isso ocorre devido à demanda de materiais e serviços que não podem ser adquiridos de
outra forma, em especial materiais para aulas de alguns cursos novos oferecidos pelo referido câmpus,
enquanto no Câmpus Morrinhos não se realiza despesas por esse meio.
Na série histórica apresentada podemos ver o aumento do número de processos de concessão de
suprimentos, que aumentou cerca de 7,5%, na relação 2012-2013, porém o valor dos gastos com esse tipo
de despesa teve uma redução de 1,5%.
No que diz respeito à prestação de contas de suprimento de fundos, de acordo com os valores descritos no
Quadro 31, consideramos que no ano de 2013 o número de prestações de contas e processos de
suprimentos de fundos ocorreu dentro da normalidade. Levando-se em consideração os valores
executados no âmbito do IF Goiano, consideramos que os valores gastos na modalidade suprimento de
fundos são aceitáveis, pois há que se levar em conta a complexidade de algumas demandas apresentadas,
especialmente nos Câmpus de Rio Verde e Urutaí.
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5. Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
5.1 Estrutura de pessoal da unidade
5.1.1

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

5.1.1.1 Lotação
Quadro 32 - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2013
Lotação
Tipologias dos Cargos

Autorizada

Efetiva

-

890

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
Servidores de carreira vinculada ao órgão
Servidores
de
carreira
em exercício

Egressos no
Exercício

170

23

não há

0

0

0

-

890

170

23

não há

886

170

23

não há

1

0

0

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1.
1.2.2.
descentralizado

Ingressos
no
Exercício

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

não há

2

0

0

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

não há

1

0

0

não há

90

20

10

-

980

190

33

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Fonte: SIAPE (Fichas Financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)

O Instituto Federal Goiano é composto por 5 (cinco) câmpus: Urutaí, Iporá, Ceres, Rio Verde,
Morrinhos, além da Reitoria. Atualmente conta com a força de trabalho de 848 servidores, porém apenas
766 são servidores de carreira pertencentes ao quadro. Apesar do aumento do número de servidores
efetivos entre 2011 e 2012, não foi o suficiente para atender a demanda de docentes, em função dos novos
cursos, sendo necessária a contratação de professores substitutos e temporário. Registramos também a
escassez de servidores técnico-administrativos, havendo a necessidade de incremento no quantitativo
desses servidores, objetivando qualidade e eficácia nos serviços prestados a comunidade.
Considerações: No campo “egressos no exercício” foram considerados os servidores exonerados, com
posse em outro cargo inacumulável e aposentadospor decisão judicial.
5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada
Quadro 33 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2013
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

Quantidade de Pessoas
na Situação em 31 de
Dezembro
5

1.1.

Exercício de Cargo em Comissão

1

1.2.

Exercício de Função de Confiança

4

1.3.

Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)
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2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

56

2.1.

Para Exercício de Mandato Eletivo

1

2.2.

Para Estudo ou Missão no Exterior

2.3.

Para Serviço em Organismo Internacional

2.4.

Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
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3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1.

De Oficio, no Interesse da Administração

3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3.
A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4.

A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde

3.5.

A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo

4. Licença Remunerada (4.1+4.2)

2

4.1.

Doença em Pessoa da Família

1

4.2.

Capacitação

1

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1.

Afastamento do Cônjuge ou Companheiro

5.2.

Serviço Militar

5.3.

Atividade Política

5.4.

Interesses Particulares

5.5.

Mandato Classista

1

1

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)

2

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: SIAPE (Fichas financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)
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Nota explicativa: No item 6 foi considerado dois servidores reclusos.
5.1.2

Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções
Quadro 34 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ – Situação em 31/12/2013
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1.Cargos Natureza Especial
1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2.
Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

Lotação
Autorizada

Efetiva
-

Ingressos
no
Exercício

Egressos no
Exercício

66

3

0

0

66

3

0

não há

65

3

não há

1

não há

1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas

não há

1.2.4.

Sem Vínculo

não há

1.2.5.

Aposentados

não há

69

2. Funções Gratificadas

0

202

46

14

2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

não há

201

46

14

2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

não há

2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas

não há

49

14

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

1

~

268

Fonte: SIAPE (Fichas Financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)

Nota explicativa: Em 2013 ocorreu um ingresso de 46 ocupantes de FCCs (Função de Coordenador de
Curso) e o ingresso de 03 ocupantes de CDs,em virtude da edição da Portaria nº 831, publicada no DOU
de 10.09.2013, na qual foram distribuídas um total de 49 FCCs para o Instituto Federal Goiano, e Portaria
nº 290, publicada no DOU de 12.04.2013, que distribuiu 03 CDs para o IF Goiano, distribuição feita
visando a constituição parcial das estruturas administrativas das atuais Instituições Federais de Ensino e
das novas unidades de ensino.
5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro 35 - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12/2013
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
De 31 a De 41 a
De 51 a Acima de
Até 30 anos
40 anos 50 anos
60 anos
60 anos
186
298
139
73
15
1.
Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
130
69
15
1.2. Servidores de Carreira
264
143
34
9
4
0
1.3. Servidores com Contratos Temporários
43
2.

40
97
82
Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
24
27
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
5
73
55
2.3. Funções Gratificadas
35
3.
Totais (1+2)
226
395
221
Fonte: SIAPE (Fichas Financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)

44

5

9
35
117

1
4
20

De acordo com a faixa etária de nossos servidores, podemos considerar que possuímos uma força de
trabalho relativamente jovem, o que é reflexo das novas contratações ocorridas nos últimos anos, devido a
ampliação de novos cursos e a criação de novos câmpus, o que vem ao encontro com a Política de
Governo Federal de expansão dos Institutos Federais.
5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade
Quadro 36 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2013
Tipologias do Cargo
Provimento de Cargo Efetivo

1.

2.

1.1.
1.2.

Membros de Poder e Agentes Políticos
Servidores de Carreira

1.3.

Servidores com Contratos Temporários

Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2.
2.3.

3.

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3
4
5
6
7
8
9
0 2
7
4
89 168 178
180
83
2

7

4

89

108
60

168
10

163
17

80
3

0 0

0

1

26

38

91

57

55

7

1
5

2
24
115

4
34
206

23
68
269

14
43
237

23
32
138

Grupo Direção e Assessoramento Superior
Funções Gratificadas
Totais (1+2)

0 2
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LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: SIAPE (Fichas Financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)

Conforme demonstrado no Quadro 36 acima contamos com 87 % dos servidores que possuem graduação
e pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado).
Ressaltamos que a instituição se preocupa em incentivar a qualificação dos servidores por meio de ações
como o Plano Anual de Capacitação, que contempla cursos de curta duração, presencial e a distância, no
intuito de obter um melhor desempenho de suas funções. Em 2013 o IF Goiano incentivou a capacitação
dos servidores técnico-administrativospor meio de bolsas de mestrado.
5.1.3

Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

As informações referentes a custos de pessoal estão apresentadas no Anexo 9.
5.1.4

Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o
Regime de Proventos e de Aposentadoria
Quadro 37 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2013
Quantidade
Regime de Proventos / Regime de
De Aposentadorias
De Servidores Aposentados até
Aposentadoria
Iniciadas no Exercício de
31/12
Referência
1.

Integral
1.1

Voluntária

1.2

Compulsória

1.3

Invalidez Permanente

93
88

4
4

5

1.4

Outras
45
Proporcional
2.1
Voluntária
36
2.2
Compulsória
6
2.3
Invalidez Permanente
3
2.4
Outras
138
3.
Totais (1+2)
Fonte: SIAPE (Fichas Financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)
2.

3
1
2
7
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5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada
Quadro 38 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2013
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Iniciada no Exercício de
Acumulada até 31/12
Referência
1.

Aposentado

1.1.

Integral

1.2.

Proporcional
2.

1
1

23
16
7

Em Atividade

6

29
3. Total (1+2)
Fonte: SIAPE (Fichas Financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)

5.1.5

1

Cadastramento no SISAC

5.1.5.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
Quadro 39 - Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos
sujeitos ao registro no
TCU
Tipos de Atos
Exercícios
2013
2012
Admissão

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios
2013
2012
190
110

Concessão de aposentadoria

9

10

Concessão de pensão civil

6

6

4

3

209

129

Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Totais

O quantitativo de atos registrados no relatório de 2012, no item "Quantidade de atos sujeitos ao registro
no TCU" foi registrado erroneamente por erro de interpretação.
5.1.5.2 Atos Sujeitos à comunicação ao TCU
Quadro 40 - Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Desligamento

Quantidade de atos
sujeitos à comunicação ao
TCU

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC

Exercícios
2013
2012

Exercícios
2013
2012
26

13

26

13

Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais
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O quantitativo de atos registrados no relatório de 2012, no item "Quantidade de atos sujeitos ao registro
no TCU" foi registrado erroneamente por erro de interpretação.
5.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no SISAC
Quadro 41 - Regularidade do cadastro dos atos no SISAC
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
Tipos de Atos

Exercício de 2012
De 31 a 60
dias

Até 30 dias

De 61 a 90
dias

Mais de 90
dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão

75

76

21

18

Concessão de aposentadoria

1

3

3

2

Concessão de pensão civil

2

2

2

2

2

28

24

Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do
concessório

fundamento

legal

de

ato
Total

78

79

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento

20

2

1

3

20

2

1

3

Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Total

Observou-se um aumento dos atos de admissão em função da expansão do IF Goiano.
Nos atos de admissão com mais de 90 dias estão incluídos atos que foram alterados, ou seja, a princípio
foram incluídos em tempo hábil, porém foram novamente cadastrados com alterações por recomendação
do TCU.
5.1.6

Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

O Instituto Federal Goiano orienta os servidores sobre a ilegalidade da acumulação de cargos, funções e
empregos públicos, com exceção apenas dos casos previstos em Lei, e exige, no ato de posse, uma
declaração de não acumulação de cada um dos servidores, conforme vedado pelo Art. 37 da Constituição
Federal.
5.1.7

Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos
Públicos

Caso seja detectada alguma acumulação durante o ano, o Instituto Federal Goiano notifica o servidor,
abre processo de Acumulação de Cargos, e o orienta a optar por um dos cargos e, se necessário, fazer a
reposição ao erário do período acumulado.
Informamos que até o presente momento não foi detectado nenhuma acumulação no exercício de 2013.
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5.1.8

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

O Instituto Federal Goiano utiliza como indicadores de Recursos Humanos: o perfil etário, a titulação, a
avaliação de desempenho e previsão de aposentadoria. Para esse levantamento, tomou-se como base o
total de 866 servidores ativos vinculados ao órgão, realidade de 31 de dezembro de 2013.
Previsão de Aposentadoria
Acompanhamento realizado por meio dos sistemas SUAPE e SIAPE, no qual se podeobservar 27
servidores que recebem abono de permanência e 3 servidores que completarão 70 anos no exercício de
2014, resultando em uma porcentagem de 3,4 % dos servidores do Instituto, significando uma possível
perda da força de trabalho. É válido ressaltar que essa situação pode ser revertida na imediata nomeação
de novos servidores, desde que haja concurso em validade.
Faixa Etária
De acordo com a faixa etária de nossos servidores, apresentada no Quadro 35, pode-se considerar que
possuímos uma força de trabalho relativamente jovem, o que é reflexo das novas contratações ocorridas
nos últimos anos, devido a ampliação de novos cursos e a criação de novos câmpus, o que vem ao
encontro com a Política de Governo Federal de expansão dos Institutos Federais.
Titulação/ Educação Continuada
Conforme demonstrado no Quadro 36 contamos com 85 % dos servidores que possuem graduação e pósgraduação (especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado).
Ressaltamos que a instituição se preocupa em incentivar a qualificação dos servidores por meio de ações
como o Plano Anual de Capacitação que contempla cursos de curta duração, presencial e a distância, no
intuito de obter um melhor desempenho de suas funções.
Em 2013 o IF Goiano incentivou a capacitação dos servidores técnico-administrativos, por meio de bolsas
de mestrado.
Avaliação de desempenho do servidor
A Avaliação de Desempenho permite ao Instituto Federal Goiano acompanhar as atividades individuais
de cada servidor, com o objetivo de promover sua qualificação e melhoria nos processos de trabalho.
Considerando as Avaliações de Desempenho realizadas em 2013 pelos servidores do Instituto Federal
Goiano,observou-se um bom desempenho, comprometimento, disciplina, atingindo metas e objetivos
próximos ao esperado pela Instituição.
Rotatividade
Com relação à rotatividade interna, o Instituto Federal Goiano se preocupa com a qualidade do trabalho
dos seus servidores. Para obter melhores resultados e satisfação pessoal dos seus servidores é feita uma
analise comportamental e de formação profissional para localizar o servidor em um ambiente quemelhor
se enquadra às suas habilidades.
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Com relação à rotatividade externa (redistribuição), o Instituto Federal Goiano acompanha por meio das
demandas solicitadas pelos câmpus, preocupando-se em não provocar prejuízos à Instituição.
Acidente de Trabalho e Doença Ocupacionais
O IF Goiano está executando as ações de mapeamento dos riscos ambientais dos setores de trabalho,
levantando situações que podem causar acidentes e/ou doenças, propondo medidas de controle e
prevenção. Neste sentido ocorreu a nomeação de um Técnico em Segurança do Trabalho para
atendimento das normas de saúde e segurança do trabalho.
Ressaltamos que no exercício de 2013, o IF Goiano promoveu várias ações relacionadas à qualidade de
vida dos servidores:
• Semana interna de prevenção de acidentes no trabalho (SIPAT), promovendo
palestra para o melhoramento da qualidade de vida dos servidores.
• Palestra com Fonoaudióloga nos câmpus, direcionada aos professores sobre saúde
vocal.
• Palestra sobre o câncer de próstata e mama com médico da Instituição, direcionada
a todos os servidores.
• Palestra sobre a qualidade de vida realizada pelo médico da Instituição.
Absenteísmo
O acompanhamento do Absenteísmoé realizado mensalmente por meio do formulário de frequência dos
servidores, que são entregues a Diretoria de Gestão de Pessoas e Coordenações de Recursos Humanos.
5.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
5.2.1

Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva
pela Unidade Jurisdicionada

Quadro 42 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Reitoria
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Reitoria
UG/Gestão:158124/26407
CNPJ:10.651.417/0001-78
Informações sobre os Contratos
Período
Nível de Escolaridade
Contratual
Exigido dos Trabalhadores
de Execução
Contratados
Empresa
Ano do
Identificação
das
Área
Natureza
Contratada
Contrato
do Contrato
Atividades
(CNPJ)
F
M
S
Contratadas
Início Fim
P
C
P
C
P C
2012
V
Observações:

O

06/2012

14.720.452/0001-05 2012

2014

8

8

Sit.

A

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: PROAD/IF Goiano
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Quadro 43 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Urutaí
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – câmpusUrutaí
UG/Gestão:158298/26407

Ano do
Contrato

Área

CNPJ:10.651.417/0002-59

Natureza

Identificação
do Contrato

Informações sobre os Contratos
Período
Contratual de
Empresa
Execução das
Contratada
Atividades
(CNPJ)
Contratadas
Início
Fim

Nível de Escolaridade Exigido
dos Trabalhadores Contratados
F

M

Sit.

S

P

C

P

C

P

C

2009

L

O

15/2009

05.975.166/0001-47

2009

2014

42

52

-

-

-

-

P

2012

V

O

021/2012

31.546.484/0003-64

2012

2017

8

8

-

-

-

-

P

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: DAP/Urutaí
Quadro 44 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Rio Verde
Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia câmpus Rio Verde
UG/Gestão: 158298/26407

Ano do
Contrato

Área

2011

L

2012

V

2012

V

CNPJ:10.651.417/0005-00

Informações sobre os Contratos
Período
Contratual
de Execução
Empresa
Identificação
das
Natureza
Contratada
do Contrato
Atividades
(CNPJ)
Contratadas
Início Fim

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F

M

S

P

C

P

C

O

07/2011

09.041.485/0001-36 2013

2014

0

26

27

01

P

C
A

O

09/2012

10.859.691/0001-37 2013

2014

0

1

4

3

A

O

32/2012

14.720.453/0001-05 2012

2014

0

2

2

0

A

Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: DAP/Rio Verde
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Quadro 45 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Ceres
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano câmpus Ceres
UG/Gestão: 158302/26407

Ano do
Contrato

Área

2010
L
2013
V
Observações:

CNPJ:10.651.417/004-10

Informações sobre os Contratos
Período
Contratual
de Execução
Empresa
Identificação
das
Natureza
Contratada
do Contrato
Atividades
(CNPJ)
Contratadas
Início Fim
O
14/2010
05.119.366/0001-06 2010 2014
O
10/2013
14.720.453/0001-05 2013 2014

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
P
10

M
C
10

P

S
C

8

P

C
P
A

8

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: DAP/Ceres
Quadro 46 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Morrinhos
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano câmpus Morrinhos
UG/Gestão:158300/26407
CNPJ:10.651.417/0003-30

Ano do
Contrato

Área

Informações sobre os Contratos
Período
Contratual
de Execução
Empresa
Identificação
das
Natureza
Contratada
do Contrato
Atividades
(CNPJ)
Contratadas
Início Fim
O
08/2009
01.834.555/0001-00 2009 2014

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F

M

P
27

C
30

P

S
C

P

C

2009

L

P

2010

V

O

02/2010

04.701.639/0001-55 2010

2013

8

8

E

2013

V

O

01/2013

14.720.453/0001-05 2013

2014

11

15

A

Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: DAP/Morrinhos
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Quadro 47 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Iporá
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano – câmpus Iporá
UG/Gestão:158667/26407
CNPJ:10.651.417/0006-82
Informações sobre os Contratos
Período
Nível de Escolaridade
Contratual de Exigido dos Trabalhadores
Empresa
Execução das
Contratados
Ano do
Identificação
Área
Natureza
Contratada
Atividades
Contrato
do Contrato
(CNPJ)
F
M
S
Contratadas
Início Fim
P C
P C
P C
2011

L

O

08/2011

09.041.485/0001/36

2011

2014

2012

V

O

03/2012

14.720.452/0001-05

2012

2014

2013

L

O

01/2014

12.441.717/0001-58

2013

2014

8

8

E
10

12

Sit.

10

9

P
A

Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: DAP/Iporá

5.2.2

Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de
Cargos do Órgão

Quadro 48 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Reitoria
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Federal Goiano – Reitoria
UG/Gestão: 158299/26407

CNPJ: 10.651.417/0001-78

2011 4 O
2013
2 O
Observações:

Identificação
do Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

05/2011
07/2013

05.942.279/0001-46
07.548.828/0001-28

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início
2011
2013

Fim
2013
2018

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P
C
P C
1
1
6
6

Situação

Natureza

Área

Ano do
contrato

Informações sobre os Contratos

P
A

LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza
2. Segurança
3. Vigilância
4. Transportes
5. Informática
6. Copeiragem

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
8. Reprografia
9. Telecomunicações
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo –
Menores Aprendizes

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: PROAD/Reitoria
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Quadro 49 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Urutaí
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Federal Goiano – Urutaí
UG/Gestão: 158299/26407

CNPJ: 10.651.417/0002-59

Identificação
do Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

015/2009
015/2009
015/2009
015/2009

05.975.166/0001-47
05.975.166/0001-47
05.975.166/0001-47
05.975.166/0001-47

2009
5 O
2009
7 O
2009
8 O
2009 12 O
Observações:

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início
2009
2009
2009
2009

Fim
2013
2013
2013
2013

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P
C
P C
2
2
2
2
1
1
34 34 1
1

Situação

Natureza

Área

Ano do
contrato

Informações sobre os Contratos

E
E
E
E

LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza
2. Segurança
3. Vigilância
4. Transportes
5. Informática
6. Copeiragem

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
8. Reprografia
9. Telecomunicações
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo –
Menores Aprendizes

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: DAP/Urutaí

Quadro 50 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Rio Verde
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Federal Goiano – Rio Verde
CNPJ: 10651417/0005-00

Natureza

Área

Ano do
contrato

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das
Empresa
Identificação
Atividades
Contratada
do Contrato
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim
2011 5 / 12 O
03/2011
07.855.231/0001-26
2013
2014
2013
2
O
33/2013
07.548.828/0001-28
2013
2014
Observações:

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P
C
P C
00 12 15 02
00 03 07 04

Situação

UG/Gestão: 158299/26407

A
A

LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza
2. Segurança
3. Vigilância
4. Transportes
5. Informática
6. Copeiragem

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
8. Reprografia
9. Telecomunicações
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo –
Menores Aprendizes

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: DAP/Rio Verde
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Quadro 51 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Ceres
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Federal Goiano – Ceres

4, 5,
8, 9 O
2013
1
O
2013
2 O
Observações:

CNPJ: 10.651.417/004-10

Identificação
do Contrato

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das
Empresa
Atividades
Contratada
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P
C
P C

Situação

Natureza

Área

Ano do
contrato

UG/Gestão: 158299/26407

2010

14/2010

05.119.366/0001-06

2010

2014

25

25

4

4

P

10/2013
13/2013

14.720.453/0001-05
07.548.828/0001-28

2013
2013

2014
2014

04

04

8
02

8
02

A
A

LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza
2. Segurança
3. Vigilância
4. Transportes
5. Informática
6. Copeiragem

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
8. Reprografia
9. Telecomunicações
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo –
Menores Aprendizes

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: DAP/Ceres
Quadro 52 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Iporá
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Federal Goiano – Iporá

2011
12
2011
12
2013
2
Observações:

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das
Empresa
Identificação
Atividades
Contratada
do Contrato
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim
O
08/2011
09.041.485/0001/36
2011
2014
O
04/2011
07.855.231/0001-26
2011
2014
O
04/2013
07.548.828/0001-28
2013
2014

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P
C
P C
8
16 12
4
4

Situação

CNPJ:

Natureza

Área

Ano do
contrato

UG/Gestão: 158299/26407

E
P
A

LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza
2. Segurança
3. Vigilância
4. Transportes
5. Informática
6. Copeiragem

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
8. Reprografia
9. Telecomunicações
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo –
Menores Aprendizes

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: DAP/Iporá
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5.2.3

Análise Crítica dos itens 5.2.1 e 5.2.2

As contratações de serviço de limpeza, higiene e vigilância e os demais contratos de serviços que incluem
locação de mão de obra, têm ocorrido no IF Goiano para suprir as demandas dos cargos extintos, haja
vista que temos 3 (três) unidades e a Reitoria que são relativamente novos; e portanto não possuem em
seus quadros esse tipo de servidor, nos câmpus de Rio Verde e Urutaí, o pessoal dos cargos extintos estão
iniciando o ciclo de aposentadorias, por isso pode-se dizer que a contratação desse tipo de serviço tende a
aumentar, não só pelos fatos citados como também em virtude da expansão pela qual passa o IF Goiano,
com a construção de 3(três) novos câmpus e mais 3 (três) unidades avançadas.
Corrobora ainda com esse cenário o fato de que todas as nossas unidades são escolas-fazenda, o que
demanda, além do serviço de limpeza e vigilância, serviços gerais específicos, entre outros tipos de
cargos que são essenciais para o funcionamento das unidades, bem como do desenvolvimento de projetos
de zootecnia e agricultura.
5.2.4

Composição do Quadro de Estagiários

Quadro 53 - Composição do Quadro de Estagiários
Nível de
escolaridade

Despesa no exercício

Nível superior

67

75

82

90

(em R$ 1,00)
470.628,05

1.1

Área Fim

34

31

35

43

214.330,61

1.2

Área Meio

33

44

47

47

256.297,44

Nível Médio

27

20

11

19

125.601,70

2.1 Área Fim

13

8

3

4

45.673,34

2.2

14

12

8

15

79.928,35

94

95

93

109

596.229,75

1.

2.

3.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
2º
1º Trimestre Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Área Meio
Total (1+2)

Fonte: SIAPE (Fichas financeiras e DDP), SUAPE, (Sistema Unificado de Administração Pública)
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6. Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
6.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
O Instituto Federal Goiano possuía até o ano de 2013, um total de 128 veículos, sendo três destinados ao
transporte institucional e 125 veículos de uso comum, dos quais 94 são veículos automotores e 31 são
tratores diversos; daqueles, 03 veículos não estão em uso. O Anexo 13 elenca os veículos pertencentes ao
IF Goiano até 31/12/2013, discriminando a unidade a que pertence, grupo, descrição do veículo, tipo de
combustível, ano, fabricação, modelo, idade média e a quantidade de quilômetros ou horas trabalhadas
em 2013.
Então, apresentamos de forma resumida as seguintes informações da frota do IF Goiano conforme
descrito nos quadros 54 e 55 abaixo:
Quadro 54 - Resumo das Informações dos Veículos de Propriedade da UJ
TOTAL DE
GRUPO
QUILÔMETROS /HORAS
III – Veículos de transporte Institucional
33.704 Km
IV – Veículos de Serviços Comuns
1.994.748 Km
IV – Veículos de Serviços Comuns
6.219 horas
Fonte: PROAD/DAP Campus

NÚMERO DE
VEÍCULOS
3
94
31

MÉDIA ANUAL DE
QUILÔMETROS
28.517 Km
21.220Km
282 horas

No Quadro 55 abaixo, detalha-se os gastos com a manutenção da frota separados por “natureza da
despesa” e “unidade”.
Quadro 55 - Custo Associado à Manutenção da Frota da UJ
GASTOS POR UNIDADE R$ 1,00
NATUREZA DE
DESPEZA
REITORIA CERES IPORÁ MORRINHOS RIO VERDE
Combustíveis e
141.014 107.350 90.370
107.207
Lubrificantes Automotivos
Material para manutenção
50.969
6.678 32.406
15.009
de Veículos
Manutenção e Conservação
58.614
3.969 16.580
165.848
de Veículos
Seguros em Geral
52.112 20.984
7.744
8.857
TOTAL GERAL CUSTO MANUTENÇÃO DA FROTA
Fonte: SIAFI

URUTAÍ

TOTAL

143.392

182.998

772.331

46.494

23.347

174.903

50.298

92.100

387.409

33.440

11.710

134.847
1.469.490

No âmbito do Instituto Federal Goiano, os normativos que regulam a constituição e as formas de
utilização da frota de veículos são: Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a
classificação, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras
providências; Decreto nº 6.403 de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais
pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional; Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de
1996, que dispõe sobre a condução de veículo oficial; e Instrução Normativa nº 183, de 08 de setembro de
1986, destinada a propiciar aos Órgãos Integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, orientação nos
procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de acidentes com veículos terrestres automotores
oficiais.
É de suma importância a existência da frota de veículos do IF Goiano para a manutenção e
desenvolvimento de todas as atividades administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão, haja vista
que se trata de uma Instituição com unidades em Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí,
localizadas em diversas regiões do Estado de Goiás. Com a iminência da implantação de novas
unidades,as quais disseminarão o ensino para o interior do Estado, nas regiões de Campos Belos,
82

Trindade e Posse, faz-se necessário o uso crescente e constante dos aparatos logísticos para o atendimento
de todas as demandas relacionadas às atividades institucionais.
A despeito dos entraves burocráticos enfrentados no cotidiano, o Instituto Federal Goiano segue diretrizes
fundamentais para o desenvolvimento educacional da região, exemplo disso é o aumento exponencial de
ofertas de vagas no Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), na
Educação a Distância, sem mencionar a ampliação do número de matrículas nos câmpus em
funcionamento. Assim, seria impossível a realização desses projetos sem o apoio logístico da frota
própria de veículos e de mão de obra específica.
Está em fase de desenvolvimento a criação do plano institucional de substituição da frota, pois o IF
Goiano foi criado por força da Lei 11.892/2008, Art. 5° Inciso XI e, deste então, encontra-se em fase de
estruturação. Além disso, as unidades que compõem o Instituto Federal Goiano possuem autonomia
administrativa e uma medida adotada deve atender aos interesses comuns dos câmpus e da Reitoria.
Dessa maneira, a escolha é facultada por meio do Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV, em
cada unidade, até que seja definido um plano institucional.
A razão da escolha da aquisição de veículos, em detrimento da locação, tem como fundamento a
diversificação dos recursos orçamentários, pois, a aquisição envolve orçamento de investimento e custeio,
já a locação envolve apenas o orçamento de custeio. Adotar a locação poderia significar prejuízos à
regularidade das atividades, pois não é garantida a disponibilidade (sempre que necessário) de orçamento
de custeio, para contemplar um contrato de locação dessa envergadura, pois a frota própria é composta
por mais de uma centena de veículos que percorrem, em média, mais de 59.000 quilômetros anuais, cada.
Dessa forma torna-se impossível possuir previsão para atender a substituição de todos os veículos oficiais
próprios por veículos locados.
A estrutura dos controles internos ocorre dentro dos processos mais usuais, tais como: o MAPA,
preconizado na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008; o gerenciamento de
frota, realizado por servidor efetivo; e o controle sistemático diário dos serviços prestados. Existe também
a contratação, por meio de processo licitatório, de uma empresa cujo serviço de intermediação do
pagamento dos serviços de abastecimento e manutenção preventiva, preditiva e corretiva da frota vem
trazendo vantagens e o acréscimo da eficiência dos serviços logísticos realizados pelo IF Goiano.
6.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário
6.2.1

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

Quadro 56 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE
DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
EXERCÍCIO 2013
EXERCÍCIO 2012
GOIÁS
13
13
Goiânia
2
2
Campos Belos
2
2
Ceres
1
1
Iporá
2
2
BRASIL
Morrinhos
1
1
Posse
1
1
Rio Verde
1
1
Trindade
1
1
Urutaí
2
2
Subtotal Brasil
13
13
Total (Brasil + Exterior)
13
13
Fonte: SPIUNET
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Nota explicativa:Não houve um incremento nos imóveis sob a responsabilidade do IF Goiano no
exercício 2013.
6.2.2

Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional

Conforme observável no Anexo 10 Alguns imóveis estão com o prazo de reavaliação vencido, porém já
foram realizados contatos com a SPU-GO para que esta reavaliação seja feita ainda no primeiro semestre
de 2014. A Reitoria, durante o ano de 2012, ocupou três prédios alugados e teve um gasto de R$
100.000,00 com a manutenção destes imóveis (instalação de estúdio para EAD). Não houve gastos com
manutenção ou reformas nos demais RIP informados nesta tabela da UG 158124, uma vez que estes
imóveis são terrenos, aquisição de imóvel e finalização de obra.
6.3 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quadro 57 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial - Locados de Terceiros
Quantidade de Imóveis Locados
de Terceiros dela UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Exercício 2013 Exercício 2012
GOIÁS
3
2
BRASIL
Goiânia-GO
3
2
Subtotal Brasil
3
2
Total (Brasil + Exterior)
3
2
Fonte: SPIUNET 2013

Nota Explicativa: O IF Goiano precisou locar mais um imóvel para atender às necessidades do Ensino a
distância, e diferentemente do que foi planejado, haverá a necessidade de continuar com o aluguel desses
imóveis por mais algum tempo, até a construção de um novo prédio para alojar o Departamento de
Engenharia, o SIASS e a EAD.
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7. Parte A, Item 7, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013
7.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
A Gestão da Tecnologia da Informação do IF Goiano está refletida no Anexo 11.
7.1.1

Análise Crítica

Atualmente, o IF Goiano passa por um período de transição em que o corpo técnico e os gestores de
Tecnologia da Informação, da Reitoria e dos câmpus, estão em constante capacitação para atender às
demandas emergentes na área de Governança de TI e Segurança de TI- duas áreas fundamentais para o
bom e ideal funcionamento de uma Organização. Consideramos que com as contratações de servidores
por concursos públicos, que foram realizadas em 2013, a Instituição possui um quadro capaz de atender
às demandas do IF Goiano. Estamos constantemente reunidos com todos os segmentos envolvidos para
esclarecer dúvidas e conscientizá-los da importância do alinhamento da TI com a área de negócios, para
que os objetivos institucionais sejam devidamente cumpridos, e dessa forma garantir o alinhamento
estratégico entre o planejado no PDTI 2013-2014 e as atividades realizadas no âmbito do IF Goiano.
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8. Parte A, item 8, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
8.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Com relação ao Anexo 12, no qual estão evidenciadas as informações pertinentes a este tema, algumas
observações são importantes, vejamos: (i) adotamos em nossos editais de Concorrência em Obras as
seguintes exigências de documentos por parte das licitantes:
•
•
•
•
•
•

Utilizar matéria-prima florestal procedente, nos termos do Art. 11 do Decreto 5975/2006;
Comprovar procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados em obras de
construção civil, nos termos do Art. 4°, inciso IX, da IN SLTI/MPOG n° 1;
Exigências para empresa contratada adotar medidas nos termos dos Artigos 3° e 10° da Resolução
CONAMA n° 307, para destinação de resíduos de obras de construção civil;
Instalações atendendo Resolução Conama 382 de 26/12/2006;
Emissão de ruídos não superiores aos estabelecidos pela Norma NBR-10.151 e NBR-10.152, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01 de 08/03/90; e
A contratada deverá utilizar materiais recicláveis, de acordo com a oferta existente, atendendo Art.
4°, § 3° da IN SLTI/MPOG n° 1 de 19/01/2010.

Para a aquisição de mobiliários solicitamos as seguintes NBRs:
•

•

•

Aquisição de mobiliário atendendo NBR 13961/2010, NBR 13966/2008, NBR 8094/1983, NBR
13962/2006, NBR 14006/2008, NBR 8537/2003, além de legislação correlata. No que se refere à
aquisição de gêneros alimentícios, foi incluído o seguinte parágrafo: "Devendo a Contratada,
sempre que possível, primar para que a execução do objeto deste contrato seja feita de forma
sustentável, com base na IN 01/2010”; (ii) Foram tomadas as seguintes medidas com o objetivo de
reduzir o consumo de água e energia:em todas as reformas está sendo priorizado o emprego de
materiais que consumam menos energia, ou seja, econômicos, como torneiras automáticas e
lâmpadas econômicas;
As novas edificações já estão adequadas às normas de sustentabilidade, porém mesmo com
expansão do câmpus houve uma redução no consumo de energia (uso de lâmpadas eletrônicas,
relê foto-time, grupo gerador, painel solar, aquecedor solar); e
Foram adquiridos aparelhos de ar condicionado com Selo PROCEL de Economia de Energia,
priorizando classificação A.

Porém, esclarecemos que ainda não há como medir o impacto dessas medidas na Instituição.
(iii) O IF Goiano aderiu a Agenda A3P. Com isso, foram feitas algumas aquisições com o intuito de
adquirir bens e produtos recicláveis, por exemplo:
•

•
•
•
•
•
•

Foram adquiridas canecas plásticas e distribuídas aos servidores, xícaras e copos de vidro para
visitantes na área administrativa e reuniões, visando à diminuição da utilização de copos
descartáveis;
Foram adquiridas agendas confeccionadas com material reciclável;
Bandeja expediente em acrílico Reciclável (Mat. Expediente);
Papel Ecologicamente reciclável;
Caneta Hidrográfica à base d'água, para prolongamento da vida útil;
Caneta para transparência com resina orgânica;
Clipes com tratamento antiferrugem;
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•
•
•
•
•
•
•

Corretivo à base de água atóxico;
Lápis borracha, composto de material orgânico a base de látex e madeira reflorestada;
Papel (A1, A2, sulfite, Almaço) 100% florestas plantadas, 100% biodegradável, 100% reciclável;
Pincel atômico (pincel marcador), recarregável, corantes orgânicos;
Porta-lápis em polipropileno reciclado;
Porta-carimbo em acrílico reciclável; e
Refil de cola.

Com a implantação da Agenda A3P, em todas as unidades do IF Goiano, foram realizadas palestras com
distribuição de folders explicativos e exposição de banners, além do lançamento de cronograma de
palestras mensais com fins de conscientização e sensibilização dos servidores e de toda a comunidade
acadêmica.
O Instituto Federal Goiano trabalha todos os anos com o tema Meio Ambiente nas disciplinas ministradas
em seus cursos, sendo que, paralelamente são desenvolvidos projetos/campanhas que, direcionadas aos
discentes, acabam por chegar a toda comunidade acadêmica.
8.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Quadro 58 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de Adesão

Resultados

-Implantação de medidas internas de coleta de
materiais recicláveis e reaproveitáveis, através de
Projeto de Pesquisa na área de Ciências Humanas
com a venda ou doação do material recolhido em
empresa de reciclagem.
- Aquisição de fragmentadoras de papel para o
descarte adequado e a venda do material resultante,
para empresa de reciclagem.
A3P – Agenda Ambiental da Administração
Pública

2012-2013

- Diminuição na utilização de copos descartáveis.
-Utilização racional de papel – e recicláveis.
- Acompanhamento da evolução do consumo de

energia elétrica, água tratada e telefonia fixa e
móvel, procurando minimizar o crescimento dos
gastos, através da alteração de contrato de
fornecimento para modalidades que oferecem
menor tarifa; e implantação de medidas internas de
conscientização para uso racional dos recursos
mencionados.

Recurso
Consumido

Quantidade

2012
6.722 resmas
4.554 m3
3.048.028
4.948.887
2.565.983 Kwh
Kwh
Kwh
1.915.856
Energia Elétrica
Total
2.071.191
Fonte: SIAFI/ Retórios de almoxarifado, faturas de consumo de água e energia
Papel
Água

2013
14.202 resmas
4.729m³

Valor
Exercícios
2011
2013
4.417 resmas
116.892
3.135 m3
36.430

2012
103.828
28.640

2011
56.034
21.909

1.705.876
1.840.356

1.313.372
1.393.326
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Foi firmado em 2012 o Termo de Adesão entre o câmpus Rio Verde e o Ministério do Meio Ambiente,
para a implantação do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. O que também foi
feito em 2013 pelas demais unidades do IF Goiano.
No primeiro semestre de 2013, foi lançado oficialmente o programa, que busca a construção de uma nova
cultura com princípios socioambientais nas atividades do dia a dia do câmpus, de forma a vir a estimular
servidores e alunos a adotarem em suas atividades, atitudes que levem à economia de recursos naturais e à
redução de gastos por meio do uso racional de bens e produtos, além de promover a utilização adequada
de resíduos. Adotar ainda, para as próximas aquisições de bens e serviços e obras, os princípios de
sustentabilidade ambiental. Também, no lançamento do programa, foram plantadas 300 mudas de árvores
nativas da região no câmpus Rio Verde.
Após o lançamento do programa, inicialmente foram feitas campanhas junto aos servidores, para que não
haja desperdício de água, mantendo torneiras fechadas, bem como manter desligadas as luzes e
equipamentos eletrônicos ao deixarem seus locais de trabalho. A apresentação foi feita através de
palestras, com a divulgação de folders e colocação de adesivos nos ambientes de trabalho administrativo e
salas de aula, banheiros e próximos a bebedouros.
Foram adquiridas canecas e distribuídas aos servidores, de forma a conscientizá-los da necessidade de
redução da utilização de copos descartáveis.
Percebe-se ainda, pela observação do Quadro 58, que ao longo do tempo, houve aumento no consumo de
papel de tal forma que o percentual de 2011 para 2012 foi de 53,97%, ao passo que de 2012 para 2013,
foi de 11,18%. A principal causa do aumento no consumo de papel é a expansão, os cursos ofertados pelo
PRONATEC e o aumento de vagas ofertadas nos cursos regulares da Instituição. Sendo nossa atividade
escolar, é natural o uso frequente de papel em sala de aula.
Com relação ao consumo de energia elétrica e água que aumentaram consideravelmente no período, esse
fato também ocorre, como já dissemos pelo aumento de nossa estrutura física e número de alunos. Em
virtude do crescimento da Instituição, tanto em aspectos físicos quanto em número de alunos, não existe
possibilidade de se falar em redução de consumo de energia e água em números absolutos, porém temos
trabalhado no sentido do uso racional dos recursos naturais.
Vale ressaltar que o Projeto Esplanada Sustentável chegou ao IF Goiano por meio da adesão do MEC ao
referido projeto, cujo objetivo geral era diminuir os gastos em 10%, por aluno, em vários itens de despesa,
incluindo materiais de expediente, energia, água, diárias entre outros serviços e materiais, porém como
estamos em fase de expansão não há como realizar essa diminuição em números absolutos, haja vista o
crescente número de matrículas em nossas unidades tanto em cursos regulares como nos FIC, o que vem
acompanhado de uma reestruturação que passa por ampliação dos câmpus existentes e construção de
novas unidades.
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9. Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
9.1.1

Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 59 - Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Orde
Processo
Acórdão
Item
Tipo
m
1

TC 024.379/2011-5

4579/2013 – Primeira Câmara

1.7.4.

RE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Código SIORG
100913

Comunicação Expedida
Ofício 0780/2013-TCU/SECEXGO
Código SIORG
100913

Descrição da Deliberação
1.7.4. Recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano que:
a) revise os valores inscritos em restos a pagar não processados, com vistas a cancelar o saldo excedente não justificado;
b) pague as despesas do exercício com recursos do respectivo orçamento, respeitando o princípio da anualidade
orçamentária;
c) defina processo de trabalho formalizado para contratação de bens e serviços de TI, atendendo aos dispositivos da IN/SLTI
n° 04, de 12/11/2010.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração
103661
Síntese da Providência Adotada
As contratações de TI passaram a ser realizadas por uma comissão de planejamento e fiscalização da contratação, conforme
disposto na IN SLTI/MPOG n° 04, de 12/11/2010.
Iniciou-se estudo para revisão dos valores inscritos em restos a pagar não processados.
Síntese dos Resultados Obtidos
Maior agilidade nos processos de contratação de TI e maior clareza nos editais de licitações, resultando em processo
licitatório com menor número de impugnações/recursos e menor tempo de realização.
Dos estudos para revisão dos valores inscritos resultaram medidas para coibir o pagamento de despesas do exercício com
despesas do exercício anterior.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Fonte: Auditoria Interna/Reitoria

9.2 Tratamento de Recomendações do OCI
9.2.1

Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 60 - Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
1
201315823/2013
1.1.1.2.
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Código SIORG
100913

Comunicação Expedida
Código SIORG
100913
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Descrição da Recomendação
Quando da normatização da política de atuação da Audin, incluir cinco itens constantes do Acórdão TCU nº 577/2010 Plenário: 1) Definição da missão, da autoridade e da responsabilidade da Auditoria Interna de modo a disseminar o papel dela
no desempenho de suas ações auditoriais; 2) Estabelecimento de diretrizes que devem ser seguidas pelos auditores internos, a
fim de evitarem conflitos de interesses a favorecer a imparcialidade e a objetividade nos resultados dos trabalhos; 3)
Autorização de acesso irrestrito a registros, a pessoal, a informações, a sistemas e a propriedades físicas relevantes à
execução de suas auditorias; 4) Prerrogativa de obtenção de apoio necessário dos servidores das unidades submetidas à
auditoria e de assistência de especialistas e profissionais, de dentro e de fora da organização, quando considerado; 5)
Vedação da participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar participação na gestão – com a
aplicação do princípio da segregação de funções, de modo que haja independência nos trabalhos de auditoria.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Auditoria Interna
103664
Síntese da Providência Adotada
O Regimento Interno de Auditoria do IF foi elaborado por uma comissão e, posteriormente, submetido à apreciação no
Conselho Superior, entrando em vigência por meio da Resolução CONSUP n° 006/2014, de 21 de fevereiro de 2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
O Regimento Interno de Auditoria do IF Goiano organiza as atividades da Unidade de Auditoria Interna e atende
completamente a recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A equipe de Auditoria Interna do IF Goiano já vinha trabalhando numa minuta para elaboração do Regimento Interno de
Auditoria, de modo que quando foi nomeada comissão responsável pela elaboração do documento, os trabalhos foram
executados com muita agilidade.
Fonte: Auditoria Interna/Reitoria

9.2.2

Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 61 - Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
100913
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
1
201308042/2013
1.1.1.1.
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
100913
Descrição da Recomendação
Incluir nos processos ato administrativo que fundamente a inscrição ou a reinscrição de restos a pagar não processados no
inciso II do artigo 35 do Decreto nº 93.872/86.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração
103661
Síntese da Providência Adotada
Os processos que tiverem suas inscrições em restos a pagar com fundamento no inciso II do Art. 35 do decreto 93.872/86
terão atos administrativos que deem suporte para isso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Início da realização de estudo para adequação do processo de inscrição de valores em restos a pagar.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Código SIORG
100913

Comunicação Expedida
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2
201315823/2013
1.1.1.3.
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
100913
Descrição da Recomendação
Na elaboração do RAINT, com base na IN/SFC nº 01/2007, considerar as seguintes observações: 1) Informar detalhadamente
as ações de auditoria, por área, por unidade ou por setor auditado. 2) Registrar no RAINT, além dos normativos expedidos
pelo Conselho Superior da Entidade, o cumprimento de decisões ou recomendações desse órgão. 3) Informar o cumprimento
das metas físicas e avaliação dos resultados do exercício referente ao do RAINT. 4) Fazer constar a avaliação de indicadores
de desempenho, se houver. 5) Na avaliação de controles internos, informar também os aperfeiçoamentos que foram
implantados. 6) Informar a identificação do contratado (nome ou razão social e CPF ou CNPJ) e das demais empresas
consultadas, no caso de dispensa de licitação dos procedimentos examinados. 7) Informar o percentual examinado e a
identificação dos participantes do certame, mediante nome ou razão social e CPF ou CNPJ, em todos os procedimentos
licitatórios analisados pela Audin.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Auditoria Interna
103664
Síntese da Providência Adotada
Na elaboração do RAINT do exercício de 2013, foram atendidos os itens 1,2,3,5 e 7, entretanto os itens 4 e 6 não foram
incluídos por motivo de falta de informações necessárias para efetuar o registro em sua completude.
Síntese dos Resultados Obtidos
Aperfeiçoamento do RAINT-2013, que passou a cumprir quase todos os elementos exigidos pela IN SFC n° 01/2007.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
As informações sobre os indicadores de desempenho utilizados pelo IF Goiano ainda não haviam sido compiladas,
impossibilitando análise destes indicadores no PAINT.
Fonte: Auditoria Interna/Reitoria

9.3 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a)

Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ;

A Unidade de Auditoria Interna está diretamente vinculada ao Conselho Superior do IF Goiano, estando
em uma posição de staff no organograma.
b)

Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações;

No exercício de 2013 foram realizados trabalhos de auditoria com seis diferentes temas, tendo as
principais constatações listadas no Quadro 62 abaixo:
Quadro 62 – Principais Constatações Resultantes dos Trabalhos de Auditoria Interna
Tema

Principais Constatações
- Ausência de formalização de procedimentos operacionais administrativos;

Controles Internos

- Controles inadequados ou insuficientes em diversos setores;
- Ausência de padronização nos relatórios gerenciais, dificultando a consolidação das
informações a nível institucional.

Prestação de Contas de Diárias
Bens Imóveis

- Prestação de contas realizadas após o prazo estabelecido pela legislação;
- Relatório de viagem com informações insuficientes.
- Ausência de designação de servidor responsável por gerir os bens imóveis;
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- Divergência de valores nos registros de bens imóveis no inventário e no sistema SPIUnet.

Dispensas e Inexigibilidades de
Licitação

- Ausência ou inadequação de fundamentação para as quantidades e especificações do objeto
solicitado;
- Ausência de parecer jurídico em inexigibilidade de licitação;
- Ausência de certidão negativa de débitos trabalhistas na aquisição.
- Ausência de justificativa do suprido para despesas realizadas na modalidade “saque”;

Cartão de Pagamento do
Governo Federal

- Ausência de prestação de contas do suprido;
- Despesa realizada após período de concessão do suprimento de fundos.
- Ausência de cópia da ata de registro de preços na qual foi realizada adesão;

Pregões Eletrônicos e Atas de
Registro de Preço

- Ausência de comprovação da vantajosidade da adesão à ata de registro de preços por meio
de pesquisa de preços de mercado ou consulta aos preços praticados por outros órgãos da
Administração Pública.

Fonte: Auditoria Interna/Reitoria

c)
Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência;
Quadro 63 – Recomendações Feitas x Recomendações Implementadas
Número

Percentual

Recomendações Atendidas

32

47,76%

Recomendações Não Atendidas

35

52,24%

Total de Recomendações

67

100%

Fonte: Auditoria Interna/Reitoria

d)
Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna;
Semestralmente, nos meses de janeiro e julho, é realizada auditoria de monitoramento para verificar a
implementação das recomendações exaradas pela auditoria interna. Tal auditoria consiste em solicitar aos
gestores responsáveis pelos setores auditados anteriormente, a comprovação de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna ou a justificativa para sua não implementação.
e)
Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;
Não há sistema ou sistemática existente para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos de
auditoria interna, há apenas o monitoramento da implementação das recomendações exaradas pela
auditoria interna, sem, contudo, quantificar o benefício para a gestão do órgão.
f)
Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações
feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais
recomendações;
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Os relatórios de auditoria são encaminhados à alta gerência por meio de memorando e, posteriormente, é
realizada “reunião de busca conjunta de soluções, com objetivo de orientar a alta gerência quanto à
implementação das recomendações e esclarecer os riscos pela sua não implementação”.
g)
Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência, ao
decidir não implementar as recomendações da auditoria interna.
Semestralmente é realizado o monitoramento do cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
de Auditoria Interna e pelos órgãos de controle interno/externo, deste trabalho resulta um relatório de
auditoria de monitoramento, que destaca a proporção de recomendações não implementadas e comunica
os riscos resultantes desta opção.
9.4 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
9.4.1

Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

Quadro 64 – Demonstrativo do Cumprimento, Por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR
Detentores de
Situação em Relação às
Posse ou Início
Cargos e Funções
Final do Exercício de
Exigências da Lei nº
do Cargo,
Final do exercício
Obrigados a
Cargo, Emprego ou
8.730/93
Emprego ou
financeiro
Entregar a DBR
Função
Função
Autoridades(Incisos I Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
a VI do art. 1º
8.730/93)
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
Cargos Eletivos

Entregaram a DBR

Não cumpriram a obrigação
Funções
Obrigados a entregar a DBR
Comissionadas
Entregaram a DBR
(Cargo, Emprego,
Função de confiança Não cumpriram a obrigação
ou em comissão)
Fonte: DGP-IF Goiano

9.4.2

46
46

14
14

268
268

Situação do Cumprimento das Obrigações

No Instituto Federal Goiano, a Diretoria de Gestão de Pessoas, na Reitoria, e as Coordenações de Gerais
de Recursos Humanos, nos câmpus, são responsáveis por gerenciar a recepção das DBR.
A recepção da DBR é feito em papel, por meio de declaração e por autorização do servidor para acesso as
informações da base de dados da Receita Federal.
As DBR são guardadas em pasta especifica, em envelope lacrado, especificando o nome do servidor e o
exercício. Já a autorização de acesso é armazenada na pasta do servidor.
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9.5 Alimentação SIASG E SICONV
DECLARAÇÃO
Eu, Claudecir Gonçales, CPF n° 043.163.058-59, Pró-Reitor de Administração,
exercido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, declaro junto aos
Órgãos de Controle Interno e Externo que todas as informações referentes a contratos,
convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão
disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV, conforme estabelece o Art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas
correspondentes em exercícios anteriores.
Goiânia - GO, 21 de março de 2014.
Claudecir Gonçales
CPF: 043.163.058-59
Pró-Reitor de Administração
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10. Parte A, item 10, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
10.1

Relacionamento com a Sociedade

10.1.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas
sobre o atendimento às demandas.
Atualmente, o Instituto Federal Goiano conta com dois canais institucionalizados de acesso do cidadão
para o encaminhamento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, dúvidas e elogios: a
Ouvidoria Pública e o Serviço de Informações ao Cidadão.
A Ouvidoria Pública foi criada em 15 de junho de 2011, a partir da aprovação de seu Regimento Interno
pela Resolução nº 20 do Conselho Superior do Instituto, disponível em: http://www.ifgoiano.edu.br/wpcontent/uploads/2010/12/REGIMENTO-INTERNO-OUVIDORIA.pdf.
Para recebimento das demandas, a Ouvidoria Pública disponibiliza aos cidadãos a conta eletrônica:
ouvidoria@ifgoiano.edu.br, bem como Formulário de Atendimento, disponível no portal web do Instituto,
no Menu Institucional. Eventualmente, a Ouvidoria Pública também recebe demandas por telefone ou
presencialmente, na Reitoria do Instituto.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), por sua vez, foi criado ao amparo da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação – e do Decreto
nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a lei.
A apresentação de pedidos de informação ao SIC pode ser realizada: (a) presencialmente, no próprio SIC
(localizado na Reitoria) ou nos setores de protocolos dos câmpus do Instituto, em formulário padrão
disponibilizado
em
meio
físico
e
no
sítio
web
do
SIC
IF
Goiano
(http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=8735); (b) via conta eletrônica sic@ifgoiano.edu.br; e (c) via
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC, disponível em
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/ index.html?ReturnUrl=%2fsistema), gerenciado pela
Controladoria-Geral da União (CGU).
Ao longo de 2013, foram formalizadas pela Ouvidoria – em observância ao Art. 11, § 1º de seu
Regimento Interno – doze reclamações, um elogio e cinco denúncias, recebidas presencialmente, por
telefone ou meio eletrônico. Com respeito a este último meio de acesso, foram recebidas 425 demandas,
atendidas diretamente pela Ouvidoria Pública ou encaminhadas para atendimento pelos diversos setores
da Reitoria e pelos câmpus do Instituto. Entre as demandas recebidas, destacam-se, em termos de volume,
as referentes aos cursos do PRONATEC – Bolsa Formação e à distância (EaD), bem como demandas
atinentes aos processos seletivos conduzidos pelo Instituto, tanto para ingresso de discentes quanto de
servidores.
Com respeito ao Serviço de Informações ao Cidadão, ao longo de 2013 foram recebidos 44 pedidos via eSIC, todos devidamente respondidos, aos quais se somam outras 15 demandas recebidas via conta:
eletrônica sic@ifgoiano.edu.br.
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10.1.2 Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e
serviços resultantes da atuação da unidade
A autoavaliação institucional, conduzida anualmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do
Instituto, é o instrumento utilizado para mensurar a satisfação de seus usuários/clientes, incluindo os
servidores da instituição (docentes e servidores técnico-administrativos), e é consolidada no Relatório de
Avaliação Institucional.
Para tanto, é elaborado questionário on-line, disponibilizado no sítio web da Instituição e respondido por
toda a comunidade acadêmica: docentes, servidores técnico-administrativos e discentes. Além de
questionários estruturados de forma específica para o reitor, os pró-reitores, os assessores e os
coordenadores de cursos superiores. Em todos os casos, é realizado trabalho de sensibilização e
orientação da comunidade participante.
O questionário eletrônico utilizado é dividido nas dez dimensões preconizadas pela Portaria nº
1.264/2008 do Ministério da Educação, e envolveu, na última edição – referente ao exercício de 2012 –,
65 questões para a comunidade docente, 51 questões para a técnica-administrativa e outras 51 para a
discente. Para cada questão, pode ser atribuída pelo respondente uma avaliação que varia de “péssimo”
(peso 1) a “ótimo” (peso 5).
10.1.3 Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três
últimos anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos
produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade
Os resultados da última autoavaliação institucional, referente ao exercício de 2012, encontram-se
minuciosamente detalhados no Relatório de Avaliação Institucional, disponível no endereço
web:http://www.ifgoiano.edu.br/wp-content/uploads/2011/05/
RELATÓRIO-DA-AUTOAVALIÇÃO2012.pdf
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11. Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013
11.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos
O Instituto Federal Goiano, a partir da Instituição da Macrofunção STN 02.03.30 - Avaliação, Redução a
Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquia
e Fundações - que em 2010 obrigava os órgãos da Administração Pública a efetuarem o registro da
depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis e intangível, vem se preocupando em registrar os
fatos contábeis dentro dos prazos estipulados por esta normativa.
Uma vez que a Macrofunção 02.03.30 é baseada na Norma Brasileira de Contabilidade T 16.9, estipula
então as regras a serem seguidas para o registro da depreciação, amortização e exaustão, inclusive
delimitando parâmetros como tempo de vida útil e valor residual para a maioria das contas pertencentes
ao grupo 1.4.2.1.2.00.00 – Bens Móveis. Desta forma, o IF Goiano como citado anteriormente, vem
realizando a depreciação dos itens que estão registrados na conta em questão, respeitando os limites
impostos pela Macrofunção desde 2010.
Em 2013 não possuíamos sistema de gerenciamento de Patrimônio que estivesse preparado para abarcar
as regras de depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável, conforme determina a Macrofunção.
Desse modo, a única alternativa encontrada foi fazer a adaptação dos dados existentes em planilhas Excel
e proceder aos cálculos da depreciação a partir desta ferramenta. Em 2010 ocorreu apenas a depreciação
dos bens adquiridos a partir deste ano, sem a ocorrência de nenhuma reavaliação ou redução ao valor
recuperável. As taxas utilizadas para a depreciação e os valores residuais foram utilizados como consta no
item 27 da Macrofunção (Versão de 20/04/2012).
Já em 2011, com respeito à Macrofunção, houve o registro do valor recuperável das contas
1.4.2.1.2.35.00 – Equipamentos de Processamento de Dados – e 1.4.2.1.2.52.00 – Veículos de Tração
Mecânica. Em 2012, foram feitos registros ao valor recuperável das contas 1.4.2.1.2.06.00 – Aparelhos e
Equipamentos de Comunicação e 1.4.2.1.2.28.00 – Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial – ,
porém algumas unidades, como a Reitoria e o câmpus Iporá, fizeram a redução ao valor recuperável de
todos os itens adquiridos antes de 2010.
Vale lembrar que, por decisão dos contadores do IF Goiano, somente ocorreria o cálculo do valor
recuperável para os itens adquiridos antes de 2010 e que, por isso, seu custo histórico não poderia servir
de base para a depreciação. Sendo a decisão ratificada pela Comissão que ficou responsável pelo
Inventário Geral do Instituto, que ocorreu em 2011, instituiu-se que a metodologia a ser adotada para o
cálculo do valor recuperável teria como base a seguinte fórmula:
 =

ℎ ∙ (1 −  ) ∙ ∙
12

Onde:
VR – valor recuperável
Vh – valor do custo histórico do bem
Vr – valor residual do bem (tabela item 27 Macrofunção 02.03.30)
t – taxa de depreciação (tabela item 27 Macrofunção 02.03.30)
m – número de meses transcorridos entre a data da compra até 31/12/2009.
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Observa-se que o cálculo do valor recuperável é feito com base no próprio cálculo da depreciação, isto é,
considerou-se que o bem estava sendo depreciado do momento da compra até a data 31/12/2009. Assim,
o valor apurado nessa data passaria a ser o valor ajustado e, este, a nova base para a depreciação a partir
de 2010.
A escolha deste método levou em consideração a praticidade, diante da grande variedade de bens que o IF
Goiano adquiriu antes de 2010. Além disso, tomamos por base o exemplo 3, parte b na página 48 da
Macrofunção 02.03.30 (Versão de 20/04/2012).
A reavaliação de ativos ocorreu em 2011, apenas com os veículos. Os valores foram baseados na tabela
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE com data de 01/01/2010.
É importante ressaltar que no Instituto Federal Goiano está em processo de implantação de um sistema
unificado que gerenciará o patrimônio e os cálculos de depreciação, valor recuperável e reavaliação. O
Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) é um sistema formulado pela equipe de
desenvolvimento de sistemas da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Norte (IFRN) e está sendo implantado no IF
Goiano com o objetivo de informatizar seus processos administrativos, facilitando a gestão da Instituição.
Tal processo de implantação vem ocorrendo desde anos anteriores, e até o final de 2013 não havia sido
implantado de forma efetiva o sistema de Patrimônio e de Almoxarifado, estando disponibilizada apenas a
plataforma de testes. Uma vez que os módulos prioritários do SUAP para o IF Goiano foram implantados
em 2013, que no caso são o módulo de Protocolo e de Recursos Humanos, espera-se para 2014 a
implantação do módulo de Almoxarifado e Patrimônio funcionando de forma efetiva.
Os quadros 65 e 66 abaixo mostram a evolução do registro da depreciação no IF Goiano de 2011 a 2013.
Quadro 65 - Evolução dos valores da depreciação no IF Goiano
Unidade
Reitoria

Depreciação acumulada até:
2011
2012
2013
80.125,00

307.056,00

Registro da depreciação em:
2011
2012
2013

796.922,00

câmpusUrutaí

131.949,00 1.632.599,00 4.225.635,00

câmpus Rio Verde

559.313,00 1.067.504,00 1.845.087,00

câmpus Morrinhos

77.561,00

226.931,00

496.303,00

94.238,00 1.500.650,00 2.594.460,00
385.013,00

508.191,00

827.545,00

53.806,00

438.578,00 1.029.452,00

52.720,00

384.772,00

590.873,00

câmpus Ceres
câmpus Iporá

146.369,00
2.638,00

464.224,00
871.576,00
625.996,00 1.025.438,00

133.045,00
2.638,00

317.855,00
623.358,00

407.351,00
404.773,00

TOTAL

974.200,00 4.535.957,00 9.794.110,00

745.215,00 3.561.757,00 5.321.305,00

Fonte: SIAFI Operacional
Quadro 66 - Valores de bens móveis do IF Goiano
Órgão
2011
IF Goiano

22.866.678,00

2012

2013

32.439.865,00

42.567.078,00

Fonte: SIAFI Operacional

Percebe-se uma evolução crescente dos valores registrados em depreciação como também do valor
acumulado da depreciação, isso demonstra consistência entre o que está sendo feito com relação à
depreciação no IF Goiano e está em harmonia com o que cobra a norma da depreciação aplicada ao Setor
Público.
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Em relação à mensuração dos estoques classificados no ativo, relatamos que foi utilizado exclusivamente
o custo histórico de aquisição. Uma vez que o IF Goiano não possui nenhum estoque para venda e que
não houve nenhuma evidência de que o valor de aquisição esteja maior que o valor de mercado, não
houve a necessidade de ajuste ao valor de mercado dos estoques. As dívidas constantes do Passivo são
mensuradas pelo valor presente.
11.2

Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

11.2.1 Declaração Plena
Quadro 67 - Declaração de que as Demonstrações Contábeis do Exercício Refletem Corretamente a Situação
Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Unidade Jurisdicionada
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

158124

Declaro que os Demonstrativos Contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro
e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964, relativos ao
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local

Contador Responsável

Goiânia

Data

21/03/2014

Hernany Carneiro Cunha

CRC nº

GO-018732/O-0
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12. Parte B, item 7, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013
12.1.1 Indicadores de Gestão das IFET nos Termos do Acórdão TCU n° 2.267/2005
Quadro 68 - Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005

2013

2012

2011

2010

2009

Relação Candidato/Vaga

*

4,0%

2,8%

4,2%

**

**

Relação Ingressos/Aluno

*

33,8%

41,2%

68,9%

**

**

Relação Concluintes/Aluno

*

9,0%

11,7%

12,1%

**

**

Índice de Eficiência Acadêmica
- Concluintes

*

57,2%

47,5%

12,1%

**

**

Índice de Retenção do Fluxo
Escolar

*

34,8%

40,5%

9,4%

**

**

Relação de Alunos/Docente em
Tempo Integral

*

22,8%

28,4%

15,2%

15,1%

16,4%

Gastos Correntes por Aluno

*

13.844,08

8.297,52

Percentual de Gastos com
Pessoal

*

49,3%

45,5%

59,8%

61,3%

61,9%

Percentual de Gastos com
outros Custeios

*

28,0%

20,0%

17,2%

18,1%

15,4%

Percentual de Gastos com
Investimentos

*

20,2%

32,1%

19,7%

17,3%

19,9%

Percentual de Gastos com
benefícios

*

2,6%

2,3%

3,3%

3,2%

2,9%

Socioeconômico

Número de Alunos
Matriculados por Renda per
Capita Familiar

*

***

***

***

***

***

Gestão de
Pessoas

Exercícios

Fórmula
de
Cálculo

Índice de Titulação do Corpo
Docente

*

3,87

3,78

3,97

3,89

3,66

Administrativos

Acadêmicos

Indicadores

15.740,53 13.134,72

9.900,39

Fonte: SIAFI Gerencial, SISTEC, DGP – IF Goiano

* Métodos de cálculos dos indicadores apresentados na análise dos índices encontrados.
** Nos Relatórios de Gestão 2009, 2010 e 2011, foram apresentados, para cada um desses indicadores,
um índice individual de acordo com as seguintes modalidades de ensino: Pós-Graduação Stricto Sensu,
Cursos Superiores e Cursos Técnicos. Já no Relatório de Gestão 2012, os indicadores acadêmicos foram
calculados diretamente pelo SISTEC, apresentando um único índice para cada indicador. Dessa forma,
não foi possível apresentar os dados de 2011, 2010 e 2009 na tabela acima, uma vez que não estão no
mesmo denominador comum no que se refere ao cálculo efetuado em 2012. No entanto, na análise dos
indicadores a seguir estão discriminadas, de forma detalhada, as séries históricas.

100

*** Não disponibilizado.
12.1.2 Análise dos Resultados dos Indicadores de Gestão das IFET
Indicadores Acadêmicos
Para o cálculo dos indicadores acadêmicos, faremos uso das tabelas abaixo, cujos dados, referentes ao ano
de 2013, foram extraídos do SISTEC. Salientamos que a tabela original repassada (Quadro 69), em nossa
opinião, apresenta dados não fidedignos, pois considera todos os cursos ofertados (FIC, Técnico,
Graduação e Pós-Graduação, Presenciais e a Distância). Dessa forma, realizamos uma filtragem na tabela
original, considerando apenas os cursos presenciais e regulares (Técnico, Graduação e Pós-Graduação),
sendo gerado o Quadro 70.
Quadro 69 - Dados primários para o Cálculo dos Indicadores Acadêmicos (Fonte - SISTEC), considerando os dados
brutos (Todos os cursos, presenciais e à distância, incluindo FIC)
câmpus
Total
Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Vagas
3.343
520
Inscritos
7.173
927
Ingressos
3.027
415
MatrículasAtendidas
4.246
2.344
Concluídos
274
370
Integralizados
0
10
Evadidos
431
94
Desligados
48
5
TransferidosExternos
41
32
Retidos
669
571
Docentesem tempo integral*
86
56
* Fonte: DGP-IF Goiano (Efetivos+Temporários)

576
1.735
1.092
2.727
67
0
626
36
3
621
76

1.310
4.823
1.438
5.819
351
180
1.493
51
8
1.796
115

910
3.798
1.059
4.403
301
20
478
2
88
1.498
106

6.659
18.456
7.031
19.539
1.363
210
3.122
142
172
5.155
439

Quadro 70 - Dados primários filtrados para o Cálculo dos Indicadores Acadêmicos (Fonte - SISTEC), considerando
apenas os cursos regulares presenciais (Técnico, Graduação e Pós-Graduação)
câmpus
Total
Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Vagas
Inscritos
Ingressos
MatrículasAtendidas
Concluídos
Integralizados
Evadidos
Desligados

540
2.543
518
1.637
45
0
90

350
688
377
790
25
10
0

476
1.689
415
1.331
67
0
83

1.270
4.781
1.392
4.387
351
180
179

690
3.488
682
1.879
201
20
24

3.326
13.189
3.384
10.024
689
210
376

47
5
TransferidosExternos
41
32
Retidos
415
141
Docentesem tempo integral*
86
56
Fonte: DGP-IF Goiano (Efetivos+Temporários)

22
3
524
76

49
8
1.796
115

2
88
611
106

125
172
3.487
439
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Quadro 71 - Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005
Exercício
Indicadores Acadêmicos

2013
(Filtrado)

2013
(Bruto)

2012

2011

2010

2009

Relação Candidato/Vaga

3,97

2,77

2,83

4,23

**

**

33,8 %

36,0 %

41,2%

68,9%

**

**

9,0 %

8,1 %

11,7%

12,1%

**

**

57,2 %

31,4 %

47,5%

12,1%

**

**

34,8 %

26,4 %

40,5%

9,4%

**

**

15,18

15,1

16,4

Relação Ingressos/Aluno
Relação Concluintes/Aluno
Índice de Eficiência Acadêmica Concluintes
Índice de Retenção do Fluxo Escolar

Relação de Alunos/Docente em Tempo
28,4
22,83
44,51
Integral
Fonte: SISTEC, SIAFI Gerencial, Pesquisador Institucional, DGP IF Goiano.

Relação candidato/vaga
Objetivo: identificar a relação candidato/vaga
Definições: inscrições = número de inscrições para vestibular e processos seletivos;
Vagas ofertadas = número de vagas ofertadas em Editais de Oferta de Vagas por meio de vestibular,
processos seletivos e outras formas de ingresso.
Método de Cálculo: inscrições = 13.189 = 3,97
vagas
3.326
Quadro 72 - Relação Candidato/Vaga nos anos de 2009 a 2013
2009
2010
IF Goiano
Pós-Graduação Stricto Sensu
2,7
1,85
Cursos Superiores
2,88
4.74
Cursos Técnicos
2,42
2,67
Geral
Fonte: SISTEC

2011
*
7,70
2,15
4,23

2012

2013

2,83

3,97

Este indicador demonstra um aumento na concorrência em relação ao ano anterior. Tal fato pode ser
atribuído a vários fatores: este é o segundo ano que a Instituição promove processo seletivo para cursos de
graduação unificado, o que já materializa a imagem institucional de nossos cursos junto à comunidade
local. Também temos um elevado número de relação candidato/ vaga em alguns cursos com grande
demanda, como por exemplo: Técnico Integrado em Agropecuária, Bacharelado em Agronomia (que
agora está presente em todos os nossos câmpus), Medicina Veterinária e Engenharia Civil, e um curso de
pós-graduação no câmpus de Rio Verde.
Tão importante quanto à relação candidato/vaga é o índice de ocupação das vagas (não proposto pelo
TCU) que demonstra que, em média, estamos preenchendo, desde o início, apenas 88% das vagas
ofertadas. Ou seja, existe concorrência, mas nem todos os aprovados se matriculam. Isso ocorre
principalmente nos cursos de graduação, particularmente com os alunos ingressos pelo Enem/SISU.
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Relação ingressos/alunos matriculados
Objetivo: quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano
(matrículas do período anterior + ingressos + matrículas reativadas). Ingressos = número de ingressos por
meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.
Método de Cálculo:
Ingressos
Alunos Matriculados

x 100 = 3.384 x 100 = 33,8 %
10.024

Quadro 73 - Relação Ingressos/Alunos Matriculados nos Anos de 2009 a 2013
2009
2010
2011
IF Goiano
Pós-Graduação Stricto Sensu
**
29,03%
77,27%
Cursos Superiores
54%
60,43%
75,91%
Cursos Técnicos
48,43%
47,79%
66,83%
Geral
68,9%
Fonte: SISTEC

2012
41,2%

2013
33,8%

** Não há dados para o período.
Com a expansão, o número de alunos matriculados vem aumentando a cada ano e a relação
ingressos/matriculados tende a reduzir e estabilizar quando todos os cursos tiverem entradas e
concluintes.
Relação de concluintes/alunos matriculados
Objetivo: quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.
Método de Cálculo: Concluintes + Integralizadosx 100 =686+210 x 100 = 9,0%
Alunos Matriculados
10.024
Quadro 74 - Relação Concluintes/Alunos Matriculados nos Anos de 2009 a 2013.
2009
2010
2011
IF Goiano
Pós-Graduação Stricto Sensu
**
1,1%
0,00%
Cursos Superiores
4,2%
7,8%
2,47%
Cursos Técnicos
16,65%
8,48%
17,52%
Geral
12,1%
Fonte: SISTEC** Não há dados para o período

2012
11,7%

2013
9,0%

Este indicador caiu significativamente, pois houve um aumento no número de alunos matriculados, porém
com um número considerável de alunos retidos, ou seja, que não conseguiram concluir os cursos no
tempo previsto. Uma das causas que podem ser levantadas para o aumento da retenção é a entrada muito
posterior de alunos provenientes do SISU, que no ano de 2013, devido às listas de espera, proporcionaram
aos estudantes ingressarem ao IF Goiano com mais de um mês e meio depois do início das aulas. Este
também foi o primeiro ano que a Instituição adotou a política de reserva de vagas, prevista na Lei
12.711/2012. Estudos relacionados ao acompanhamento de alunos cotistas estão sendo iniciados no IF
Goiano, e, portanto não temos um posicionamento oficial se a reserva de vagas impactou este índice, mas
pode ser uma inferência.
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Índice de eficiência acadêmica/concluintes
Objetivo: quantificar a eficiência das Instituições.
Definições: concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau.
Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.
Método de Cálculo: Concluintes + Integralizados x 100 =686+210 x 100 = 57,2%
Matriculas Finalizadas
1.572
Quadro 75 - Índice de Eficiência Acadêmica nos Anos de 2009 a 2013
2009
2010
IF Goiano
Pós-Graduação Stricto Sensu
**
3,7%
Cursos Superiores
17,68%
11,94%
Cursos Técnicos
28,24%
21,78%
Geral
Fonte: SISTEC

2011
0,00%
2,47%%
17,52%
12,1%

2012
47,5%

2013
57,2%

** Não há dados para o período
Nos anos anteriores, esse indicador estava sendo calculado de forma equivocada, considerando-se a base
como o total de matriculados. Em 2012 e 2013, o problema foi corrigido no SISTEC e temos um valor
mais real, demonstrando que das matrículas finalizadas, quase 60% concluíram ou integralizaram os
cursos. É um índice que apresenta uma tendência de aumento, o que é positivo, mas ainda demonstra um
alto índice de evasão.
Índice de retenção do fluxo escolar
Objetivo: quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano. Retenção
Escolar refere-se à subdivisão: reprovação e trancamento.
Método de Cálculo:

x 100 =3.487 x 100 = 34,8%
Retidos
Alunos Matriculados
10.024

Quadro 76 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar nos Anos de 2009 a 2013.
2009
2010
2011
IF Goiano
Pós-Graduação Stricto Sensu
**
0,78%
0,00%
Cursos Superiores
7,02%
9,8%
2,47%
Cursos Técnicos
7,3%
6,0%
13,33%
Geral
9,4%
Fonte: SISTEC

2012
40,5%

2013
34,8%

** Não há dados para o período
Este indicador não estava apresentando um valor coerente até 2011, pois havia falhas de lançamento da
condição “trancados e reprovados”no SISTEC, em cada câmpus. A partir de 2012 esse valor está mais
próximo da realidade e reflete um problema que precisa ser atacado por meio de políticas de estímulo à
permanência, além de formas alternativas de trabalhar com alunos que apresentam maiores dificuldades
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de aprendizagem. Programas de monitoria e tutoria já estão sendo planejados pelas diretorias de ensino
doscâmpus com apoio da Pró-reitoria de Ensino. Para o ano de 2013, este indicador já apresentou uma
tendência de melhoria.
Relação aluno/docente em tempo integral
Objetivo: quantificar o número de alunos por docente em tempo integral.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano. O
Docente em tempo integral (efetivo e em contrato temporário) presta atividades acadêmicas
exclusivamente em sala de aula, equivalente ao regime de trabalho de 40 horas semanais (quantidade em
20h, multiplica-se por 0,5; quantidade em 40h e DE multiplica-se por 1).
Método de Cálculo: Matriculas Integralizados
Nº de docentes em tempo integral

=10.024 = 22,8
439

Quadro 77 - Série Histórica Relação Alunos Matriculados/Número de Docentes em tempo integral para os Anos de
2009 a 2013.
IF Goiano

2009

Relação
16,40
Fonte: SISTEC e DGP - IF Goiano

2010

2011

2012

2013

15,10

15,18

28,4

22,8

Esse indicador demonstra que o número de alunos matriculados aumentou consideravelmente nos últimos
anos e não tivemos o aporte proporcional de vagas para docentes de forma a atender a demanda. Isso tem
causado excesso de carga horária de aulas para os docentes, o que acarreta ao docente baixa
disponibilidade de tempo para atuar em programas e projetos de pesquisa e extensão. No ano de 2013,
houve um aporte mais significativo de vagas docentes, o que causou uma queda neste índice.
É importante observar que o número de docentes em tempo integral não leva em consideração os
professores substitutos, apenas os efetivos e temporários, visto que os substitutos só são contratados a
partir do momento que um efetivo esteja de licença integral para capacitação ou por motivos de saúde.
Índice de titulação de corpo docente
Objetivo: quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos.
Definições: a titulação do Corpo Docente é dividida em 5 subgrupos: Graduado, Aperfeiçoado,
Especialista, Mestre e Doutor.
Método de cálculo:

           


Quadro 78 - Índice de Titulação de Corpo Docente para o Ano de 2013
TOTAL IF
TITULAÇÃO
PESO
GOIANO
42
1
Docentes Graduados
2
Docentes Aperfeiçoados
69
3
Docentes Especialistas
192
4
Docentes Mestres
136
5
Docentes Doutores
439
TOTAL
Fonte: DGP - IF Goiano (Efetivos + Temporários)

PERCENTUAL
9,57 %
0,00 %
15,72 %
43,74 %
30,98 %
-

ÍNDICE

3,87
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Quadro 79 - Série Histórica Índice de Titulação do Corpo Docente para os Anos de 2009 a 2013
IF Goiano

2009

2010

2011

2012

2013

Índice

3,66

3,89

3,97

3,78

3,87

Fonte: SISTEC e DGP - IF Goiano

Esse indicador demonstra que o corpo docente do IF Goiano continua sendo um dos mais qualificados da
Rede EPT, com 43,74 % dos docentes com mestrado e 30,98 % com doutorado.
Essa situação, associada a uma política de expansão do IF Goiano, proporcionou sermos a primeira
instituição da rede EPT a abrir um curso próprio de Doutorado.
Indicadores administrativos
Gastos correntes por aluno
Objetivo: quantificar os gastos por aluno, por região e para o país.
Definição: consideraram-se todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, inativos e
pensionistas. O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.
Método de cálculo:

Total de Gastos Correntes
Alunos Matriculados

Para demonstrar os gastos correntes por aluno, toma-se como base o total de gastos correntes do exercício
de 2012, menos as despesas com aposentadorias e pensões, precatórios e investimentos.
Quadro 80 - - Índice de Gastos correntes por aluno
Total de Gastos em 2013
Investimentos
Precatórios
Inversões Financeiras
Inativos/Pensionistas
GASTOS CORRENTES
Fonte: SIAFI Gerencial

188.510.965,58
37.976.883,29

11.760.968,49
138.773.113,80

Gastos Correntes = Total de Gastos – (Investimentos + Inversões + Precatórios + Gastos com
Inativos/Pensionistas )
Gastos correntes =

Total de Gastos Correntes
= R$13.844,08
Alunos Matriculados

Total de Gastos Correntes: R$ 13.844,08
Total de alunos = 10.024
Gastos correntes por aluno em 2013 = R$ 13.844,08

106

Quadro 81 - - Índice de Gastos Correntes/Alunos Matriculados em 2009/2010/2011/2012/2013
ALUNOS MATRICULADOS
2009
2010
2011
2012
2013
R5.303
5.098
4.995
12.027
10.024
TOTAL DE GASTOS CORRENTES – R$
IF Goiano
2009
2010
2011
2012
52.501.767,00
66.960.822,00
78.623.947,00
99.794.361,00 138.773.113,80
GASTOS CORRENTES POR ALUNO – R$
2009
2010
2011
2012
2013
9.900,39
13.134,72
15.740,53
8.297,52
13.844,08
Fonte: SIAFI Gerencial

Observa-se um aumento considerável, de 2009 para 2010, no gasto corrente por aluno, de 32,67%. Tal
fato justifica-se pela política de investimentos e estruturação dos Institutos Federais de Educação, que até
então passavam pela fase inicial de estruturação, devido a sua recente criação. De 2010 para 2011,
observa-se uma pequena variação, a menor, nos gastos correntes por aluno na casa, de 1,92%. Isso
demonstra que a eficiência deste índice, em 2011, melhorou posto que a quantidade de alunos aumentou,
comparado com 2010. Já em 2012, o gasto por aluno caiu para R$ 8.297,52 sendo esse resultado melhor
que o do ano de 2009.
No ano de 2013, o gasto corrente por aluno aumentou consideravelmente. Tal fato ocorreu pela
quantidade grande de recursos que o IF Goiano recebeu para custear as despesas com o PRONATEC que
foram na casa de 18 milhões de reais, aumentando consideravelmente os gastos. Importante enfatizar aqui
que a quantidade de alunos atendidos no PRONATEC não estáinserida nos 10.024 alunos que fizeram
parte deste cálculo, por não serem considerados alunos regulares.
Percentual de gastos com pessoal
Objetivo: quantificar o gasto com pessoal em relação aos gastos totais.
Definições: Gasto com pessoal – Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais
e precatórios; Gastos totais – gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.
Método de Cálculo:

Gastos com Pessoal
x 100
Gastos Totais

Gastos com Pessoal: R$ 92.945.500,36
Gastos Totais: R$ 188.510.965,58
Percentual: 49,31%
Quadro 82 - Índice de Gastos com Pessoal/Gastos Totais em 2009/2010/2011/2012/2013
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL – R$
2009
2010
2011
2012
2013
44.425.185,00
54.932.742,00
64.629.121,00
73.370.589,00
92.945.500,00
GASTOS TOTAIS – R$
IF Goiano
2009
2010
2011
2012
2013
71.831.958,00
89.580.084,00 108.012.778,00 161.137.417,00 188.510.965,00
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL
2009
2010
2011
2012
2013
61,85%
61,32%
59,83%
45,53%
49,31%
Fonte: SIAFI Gerencial
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Percebe-se claramente uma descendência dos valores percentuais ao longo dos anos de 2009 a 2012 e, de
forma mais acentuada, de 2011 para 2012, cujo valor cai 14,3 pontos percentuais. Pode-se concluir que os
gastos com pessoal não ficaram menores em relação aos outros anos, uma vez que o valor absoluto de
gastos com pessoal ficou bem maior que nos anos anteriores, porém o que explica essa queda percentual é
o aumento dos gastos com investimentos e inversões financeiras que ocorreram no período.
Em 2013, houve aumento dos gastos com pessoal em 26,67% em relação a 2012, porém o índice de
gastos com pessoal em relação aos gastos totais aumentou de 45,53% para 49,31% evidenciando uma
variação de 3,78 pontos percentuais apenas.
Percentual de gastos com outros custeios (exclusive benefícios)
Objetivo: quantificar o percentual de gastos com outros custeios em relação aos gastos totais.
Definições:gastos com outros custeios = total de gastos com outras despesas correntes – (outros
benefícios assistenciais + auxílio transporte + auxílio alimentação + auxílio moradia + ajuda de custo)
Método de Cálculo:

Gastos com outros custeios
x100
Gastos totais

(=) Gastos correntes = R$ 57.588.581,93
(-) Outros benefícios assistenciais = R$ 166.907,68
(-) Auxílio alimentação = R$ 4.083.237,90
(-) Auxílio transporte = R$ 243.269,57
(-) Auxílio moradia = R$ 246.335,32
(-) Ajuda de Custo = R$ 75.467,32
(=) Gastos com outros custeios = R$ 52.773.364,14

Percentual (%) =

Gastos com outros custeios
x100 = 27,99%
Gastos totais

Quadro 83 - Percentual de Gastos com Outros Custeios (Exclusive benefícios) em 2009/2010/2011/2012/2013
GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS – EXCLUSIVE BENEFÍCIOS– R$
2009
2010
2011
2012
2013
11.034.619,00
16.228.862,00
18.575.550,00
32.273.286,00
52.773.364,00
TOTAL DE GASTOS – R$
2009
2010
2011
2012
2013
IF Goiano
71.831.958,00
89.580.084,00
108.012.778,00
161.137.417,00
188.510.965,00
PERCENTUAL DE GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS
2009
2010
2011
2012
2013
15,36%
18,12%
17,2%
20,03%
27,99%
Fonte: SIAFI Gerencial

Percebe-se pela análise dos dados, que há um crescimento constante do percentual com outros custeios
em relação aos gastos totais. De 2011 a 2012, houve aumento de praticamente três pontos percentuais.
Deste modo concluímos que os gastos com outros custeios têm se comportado de forma equilibrada no
período 2009-2012.
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Em 2013 o aumento foi bem relevante em relação a 2012. Tal fato se explica pela execução de grandes
valores referente ao PRONATEC.
Percentual de gastos com investimentos (em relação aos gastos totais)
Objetivo: quantificar o percentual dos gastos em investimentos e inversões financeiras em relação aos
gastos totais.
Definições: Investimento – despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive destinada à
aquisição de imóveis em que seja necessária a realização de obras; despesa destinada aos programas
especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos, material permanente e constituição ou
aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.
Inversão Financeira – despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e, também, a
aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importar aumento de capital;despesa com a constituição ou aumento
do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações
bancárias ou de seguros.
Método de Cálculo:

Total de Gastos c/ Despesa de Investimentos e Inversões Financeiras
Gastos Totais

x 100

Total de Gastos c/ Despesas de Invest. e Inversões Financeiras: R$ 37.976.883,29
Gastos Totais: R$ 188.510.965,58
Percentual (%) = 20,15%
Quadro 84 - Percentual de Gastos com Despesa de Investimentos e Inversões Financeiras em 2009/2010/2011/2012/2013
GASTOS COM DESPESA DE INVEST. E INVERS. FINANCEIRAS – R$
2009
2010
2011
2012
2013
14.298.945,00
15.490.824,00
21.273.983,00
51.738.565,00
37.976.883,00
GASTOS TOTAIS – R$
IF Goiano
2009
2010
2011
2012
2013
71.831.958,00
89.580.084,00
108.012.778,00
161.137.417,00
188.510.965,00
PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS
2009
2010
2011
2012
2013
19,91%
17,29%
19,7%
32,11%
20,15%
Fonte: SIAFI Gerencial

Nota-se que no período 2009 – 2011, o percentual de gastos de investimentos e inversões financeiras
ficaestabilizado, no entanto, no período 2011 – 2012, o valor vai de 19,7% para 32,11%, o que caracteriza
um aumento significativo dos gastos com investimentos e inversões financeiras em relação aos gastos
totais. Tal comportamento é explicado pelo grande contingente de Restos a Pagar que tiveram sua
liquidação em 2012, derivado das obras que tiveram início em 2011, mas que só foram liquidadas em
2012. Também é importante citar, que em 2012, foi adquirido, por meio de inversão financeira, mais um
imóvel que abrigará as instalações da Educação a Distância (EAD) em Goiânia, contribuindo para
aumentar o índice em questão.
Em 2013 o índice caiu para 20%, isso evidencia que durante a execução no exercício deste ano, os gastos
foram direcionados para custear principalmente pessoal e despesas.
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Percentual de gastos com benefícios
Objetivo: quantificar o percentual de gastos com benefícios para servidores.
Definições: total de gastos com benefícios = outros benefícios assistenciais + auxílio transporte + auxílio
alimentação + auxílio moradia + ajuda de custo)
Método de cálculo:

Total de Gastos com Benefícios
Total de Gastos

x 100

Outros benefícios assistenciais = R$ 166.907,68
Auxílio alimentação = R$ 4.083.237,90
Auxílio transporte = R$ 243.269,57
Auxílio moradia = R$ 246.335,32
Ajuda de Custo = R$ 75.467,32
Total de gastos com benefícios = R$ 4.815.217,79
Percentual (%) = 2,55%
Quadro 85 - Percentual de Gastos com benefícios em 2009/2010/2011/2012/2013
TOTAL DE GASTOS COM BENEFÍCIOS– R$
2009
2010
2011
2012
2013
2.073.208,00
2.820.684,00
3.534.123,00
3.754.976,00
4.815.217,00
GASTOS TOTAIS – R$
IF Goiano
2009
2010
2011
2012
2013
71.831.958,00
89.580.084,00 108.012.778,00 161.137.417,00 188.510.965,00
PERCENTUAL DE GASTOS COM BENEFÍCIOS E PASEP
2009
2010
2011
2012
2013
2,89%
3,15%
3,27%
2,32%
2,55%
Fonte: SIAFI Gerencial

Pode-se dizer que os gastos com benefícios encontram-se dentro da normalidade, tendo o mesmo
comportamento dos gastos com pessoal, uma vez que esses dois tipos de gastos estão intimamente
vinculados. As variações entre os anos são de pequeno vulto e se comportam dentro do esperado,
condizendo com a realidade do IF Goiano.
Número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita familiar
Objetivo: auferir o grau de inclusão social dapolítica governamental por meio do perfil socioeconômico
de ingressantes e de concluintes nas Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.
Quadro 86 - Alunos Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per Capita Familiar para o Ano de 2013
RENDA FAMILIAR PER CAPITA – Salários Mínimos
CÂMPUS
Acima
TOTAL DE ALUNOS
até 0,5
0,5 a 1
1 a1,5
1,5 a 2
2 a 2,5
2,5 a 3
de 3
Ceres
341
493
458
173
108
32
32
1637
Iporá
330
264
114
53
--8
21
790
Morrinhos
306
645
226
61
61
8
24
1331
Rio Verde
1107
1781
886
329
149
61
74
4387
Urutaí
270
370
665
313
86
100
75
1879
TOTAL
2355
3451
2426
972
400
230
190
10.024
Percentual
23,5%
35,4%
23,4%
9,3%
4,0%
2,1%
2,3%
100%
Fonte: Pesquisador Institucional
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Percebe-se que a maioria dos alunos do Instituto Federal Goiano se enquadra na categoria econômica das
famílias que recebem até 1,5 salários mínimos por mês, totalizando um percentual de 82%. Desta forma,
4/5 de todo o nosso corpo discente tem renda familiar de até R$ 1.017,00, levando-se em conta o salário
mínimo em R$ 678,00 em 2013. Diante disso, há que se pensar em políticas de assistência ao educando,
tais como proporcionar auxílio financeiro, alimentar e de alojamento, que incentivem sua permanência no
câmpus e possam abranger o maior número de alunos possível.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a missão de “Educar, inovar e interagir com a sociedade promovendo inclusão, emancipação,
cidadania e desenvolvimento sustentável”, o Instituto Federal Goiano, por meio deste Relatório de
Gestão/ 2013, apresentou uma série de informações e indicadores que destacam o cumprimento de
tamanha missão por esta Instituição, porém com dificuldades que precisam ser suplantadas e/ou
mitigadas.
O presente documento, ao relatar as principais realizações do Instituto Federal Goiano, demonstra
claramente o esforço institucional em dar continuidade à expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, a partir da reestruturação dos câmpus já em
funcionamento e da ampliação da oferta de vagas da Instituição com a implantação de três novos câmpus
em Trindade, Posse e Campos Belos, além dos câmpus avançados em Catalão, Cristalina e Hidrolândia.
A leitura atenta do presente relatório demonstra o empenho, dedicação e competência de toda a equipe de
servidores, não só em superar os gargalos mencionados, mas também em executar de forma plena,
eficiente e eficaz as ações demandadas para o exercício 2013. Trata-se de mais uma etapa vencida com
êxito, extremamente necessária para o processo de implantação e consolidação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano que caminha no cumprimento do seu papel estratégico para o
desenvolvimento regional do Estado de Goiás.
Com estrutura multicâmpus, o IF Goiano, que está presente hoje em cinco municípios (além dos novos já
mencionados), oferta seus cursos em sintonia com os arranjos produtivos locais, com organização
pedagógica verticalizada, desde a educação básica até a superior e a pós-graduação (Especialização,
Mestrado e Doutorado), reiterando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inclusão
social.
Por meio da excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, evidenciamos a relevância da nossa
Instituição para a ampliação de oportunidades aos jovens e trabalhadores que anseiam por uma educação
pública de qualidade, com formação humana, cidadã, científica, profissional e tecnológica, capaz de
inseri-los no mundo do trabalho, o qual está cada vez mais diverso, competitivo e exigente.
A adoção de indicadores como instrumento de gestão é essencial para a melhoria da eficiência, eficácia e
efetividade da Instituição e o alcance de suas finalidades e metas. Elas possibilitam identificar avanços,
melhorias de qualidade, correção de problemas, necessidades de mudanças, entre outras demandas, além
de fornecerem subsídios aos gestores e dirigentes no processo de decisão e proposição de políticas,
programas, projetos e ações.
Considerando os termos e indicadores apresentados no presente relatório, é possível visualizar de forma
positiva a gestão no exercício de 2013. Aproveitamos para convidar a comunidade acadêmica e a
sociedade para empreenderem a leitura criteriosa deste documento, que se traduz não apenas em uma
prestação de contas, mas em uma oportunidade de participação nesse importante projeto, que contribui
para o fortalecimento e engrandecimento da nossa Instituição que, a cada dia, e cada vez mais, se
transforma em um valioso patrimônio para a sociedade.

Vicente Pereira de Almeida
Reitor do Instituto Federal Goiano
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ANEXOS
Anexo 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão
de
Vinculação:
Presidência
da
República/Ministério
da
Código SIORG: 26/244/1977
Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Denominação Abreviada: IF Goiano
Código SIORG: 100913
Código LOA: 26407
Código SIAFI: 158124
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Autarquia
CNPJ: 10.651.417/0001-78
Principal Atividade: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO;
Código CNAE: 85.41-4-00
Telefones/Fax de contato:
(62) 3605-3601
(62) 3605-3602
(62) 3605-3603
Endereço Eletrônico: gabinete@ifgoiano.edu.br
Página na Internet: www.ifgoiano.edu.br
Endereço Postal: Rua 88, N. 280, Setor Sul, Goiânia/GO – Brasil, Caixa Postal nº. 50, CEP: 74001-970.
Identificação das Unidades Jurisdicionadas
Nome
CNPJ
Código SIAFI
Situação
Código SIORG
IF Goiano - Reitoria
10.651.417/0001-78
158124
ativa
26/244/103656
IF Goiano - câmpusUrutaí
10.651.417/0002-59
158298
ativa
26/244/1204
IF Goiano - câmpus Morrinhos
10.651.417/0003-30
158300
ativa
26/244/104853
IF Goiano - câmpus Ceres
10.651.417/0004-10
158302
ativa
26/244/3932
IF Goiano - câmpus Rio Verde
10.651.417/0005-00
158299
ativa
26/244/1203
IF Goiano - câmpus Iporá
10.651.417/0006-82
158667
ativa
26/244/104852
Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Resolução 001 de 19/08/2009 – Conselho Superior. Estatuto do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Goiano. Resolução nº 007/2012 de 27/04/2012 - Conselho Superior. Aprova o Regimento Geral do IF Goiano.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não ocorreram
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
158298
IF Goiano - câmpusUrutaí
158300
IF Goiano - câmpus Morrinhos
158302
IF Goiano - câmpus Ceres
158299
IF Goiano - câmpus Rio Verde
158667
IF Goiano - câmpus Iporá
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
26407
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
158124
26407
158298
26407
158299
26407
158300
26407
158302
26407
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158667

26407
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Anexo 2 - Estrutura Organizacional do IF Goiano
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Anexo 3 - Situação de Cada Projeto do IF Goiano
Título do projeto
Situaçãoemdez/13

1

Implementação da
Gestãoestratégica

Emandamento

2

IdentidadeInstitucional

Emandamento

3

IF GoianoSustentável

Emandamento

4

Saúde e Qualidade de
Vida dos Servidores do
IF Goiano

Emandamento

5

Gestão dos
ProcessosAdministrativos

Emandamento

6

Gestão dos
ProcessosAcadêmicos

Emandamento

7

Comunicação intra e inter
Institucional

Emandamento

8

Fortalecimento da
ImagemInstitucional

Emandamento

9

Consolidação da
Expansão do IF Goiano

Emandamento

ResultadosAlcançados
- Relatório da análise dos documentos existentes relativos ao
Planejamento e Gestão Estratégica.
- Documento com nomeação da equipe de desenvolvimento e
Planilha com resultados das entrevistas.
- Documento com o diagnóstico estratégico e os principais
cenários, tendências e a sua interpretação.
- Documento contendo missão, visão, valores, mapa
estratégico, e a descrição dos objetivos estratégicos.
- Planilha detalhada dos indicadores e suas respectivas fichas
técnicas.
- Elaboração do manual da logomarca do IF Goiano.
- Padronização do uso da marca.
- Termo de parceria com a Empresa IN Recicla que coleta os
resíduos recicláveis duas vezes por semana nos contêineres
localizados em dois locais estratégicos no câmpus Rio Verde.
- Coleta dos recicláveis e destinação para a Fundação
Industrial para menores – FIME, no câmpusUrutaí.
- Manutenção de comissão de meio ambiente responsável pelo
processo de reciclagem no câmpus Iporá.
- Aquisição e distribuição de canecas aos servidores, como
medida para redução do consumo de copos descartáveis.
- Realização dos exames periódicos.
- Realização de anamnese com todos os servidores e emissão
de laudo de saúde do servidor.
- Realização de palestras preventivas .
- Elaboração do mapa de risco.
- Realização do I Semana Interna de Prevenção de Acidente de
Trabalho - I SIPAT
- Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais.
- Adequação da Reitoria e câmpus às normas do corpo de
bombeiros.
- Criação de comissão para elaboração de rotinas.
- Elaboração do Manual de Protocolo.
- Elaboração do Manual de Redação.
- Comissão de elaboração de controles internos (modelagem
de processos).
- Revisão de projetos pedagógicos (TCC, Estágios,
Seminários, carga horária das aulas prática e teóricas e
infraestrutura).
- Seminário institucional dos servidores.
- Consolidação do e-mail institucional como canal oficial de
comunicação.
- Projeto Café com Ideias.
- Elaboração de material de divulgação padronizado (agendas,
calendário).
- Produção do jornal IF Goiano.
- Reformulação do site do IF Goiano.
- Implementação de intranet.
- Carta de serviços ao cidadão.
- Construção do Projeto de Identidade Visual do IF Goiano.
- Projeto IF Goiano # IFG.
- Campanha: A marca é a cara do Instituto.
- Padronização de materiaisinstitucionais.
Resultados alcançados em nível de consolidação do Plano de
Expansão II:
a) Retomada das obras dos câmpus de Campos Belos e Posse.
b) Indicação dos diretores de implantação dos câmpus de
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10

Ensino e Qualidade

Emandamento

11

Otimização da
Tecnologia do IF Goiano

Emandamento

12

Valorização do Servidor

Emandamento

13

Realização de
ConcursoPúblico

Emandamento

Elaboração do Plano de

14 Qualificação Institucional

Emandamento

15

Elaboração do Plano
Diretor de Orçamento

Concluído

16

Readequação
Organizacional do
IF Goiano

ParcialmenteConcluído

17

18

19

20

Elaboração do Plano de
Desenvolvimento
Institucional
2014-2018 (PDI)
Elaboração do Plano
Diretor de Tecnologias
da Informação - PDTI
2014
Desenvolvimento de
Sistemas de Gestão
Institucional
Administrativos e
Educacionais

Revitalização das
Bibliotecas

Replanejado

Concluído

Concluído

Emandamento

Campos Belos, Posse e Trindade.
d) Elaboração de projetos para licitação da II fase do câmpus
Trindade.
- Realização de ciclos de formação para capacitar os servidores
do IF Goiano.
- Acompanhamento dos programas institucionais ligados ao
ensino de graduação.
- Capacitação dos servidores recém-chegados a Instituição via
projeto de acolhimento.
- Reformulação do regulamento de graduação.
- Treinamento de servidores.
- Aquisição de sistema acadêmico: QAcadêmico.
- Aquisição de sistema de gestão de bibliotecas: PERGAMO.
- Implementação dos módulos do SUAP: Protocolo,RH, Ponto
Eletrônico e Frota.
- Aquisição de sistema de correção de provas:KAPTUREALL.
- Palestra com fonoaudióloga nos câmpus sobre saúde vocal.
- Palestra sobre câncer de mama e próstata.
- Palestra sobre qualidade de vida no trabalho.
- Palestra sobre a importância da atividade física na saúde do
servidor.
- Processo iniciado em 2013, a partir do levantamento das
necessidades de vagas dos câmpus;
- Códigos de vagas liberados pela SETEC apenas em
dezembro, o que impossibilitou a publicação do edital no
referido exercício.
- O projeto foi elaborado e encontra-se em fase de apreciação e
encaminhamentos administrativos.
- Criação das unidades gestoras responsáveis.
- Capacitação dos servidores dos câmpus e Reitoria nos
processos e procedimentos necessários à política de
descentralização orçamentária.
- Execução do orçamento do IF Goiano em conformidade com
a previsão da Lei Orçamentária Anual de 2012.
- O estudo de um quadro de servidores como referência para
os câmpus foi realizado para o planejamento da liberação de
códigos de vaga pela SETEC/MEC e será refinado em 2014.
-Regimentos internos aguardando aprovação pelo Conselho
Superior.
- O Plano de Desenvolvimento Institucional foi replanejado
para atender novas políticas da SETEC/MEC.
- O Plano Diretor de TI foi elaborado conforme orientações da
SISP/SLTI/MPOG e encaminhado para aprovação pelo
Conselho Superior.
- Foi implementado o sistema acadêmico, aperfeiçoados e/ou
atualizados os sistemas de Compras, Concurso, Ingresso,
Gestão de Pessoas, Patrimônio e registro de pontos (SUAPE)
- Implementou-se o sistema de acompanhamento de
processos/documentos (Protocolo- SUAPE).
- Aquisição de sistema para biblioteca (40%)
- Realização de treinamento das equipes das bibliotecas dos
câmpus.
- Aquisição de Licença da Biblioteca virtual - ProQuest e
Ebrary
- Retomada da construção da biblioteca do câmpus Ceres.
- Construção da biblioteca do câmpus Morrinhos (70%).
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21

Implementação dos
programas de assistência
estudantil

Emandamento

22

Reestruturação e
unificação da sistemática
de apoio pedagógico

Emandamento

23

Organização de eventos
sociais, esportivos,
culturais, tecnológicos e
de gestão.

Concluído

24

Acompanhamento e
fomento de cursos de
pós-graduação

Emandamento

25

Incentivo à
PesquisaCientífica

Concluído

Internacionalização do IF
Goiano (intercâmbios e
assuntos internacionais)
Fonte: PRODDI/IF Goiano

26

Emandamento

- Oferta do benefício de assistência ao estudante.
- Execução do Programa de Acompanhamento Acadêmico e
Suporte ao Ensino pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Específicas.
- Realização de fóruns dos núcleos pedagógicos dos câmpus.
- Definição de novas atribuições, dentre elas, de participação
em todos os processos regulatórios com pareceres e debates.
- Unificação de procedimentos pedagógicos.
- Diretrizes e assessoramento das pró-reitorias e dos câmpus
na organização de eventos.
- Realização de licitação específica para as demandas de
eventos.
- Realização de processo seletivo para programa de Mestrado
no câmpus Morrinhos.
- Acompanhamento do programa dos cursos de pós-graduação
lato sensuinterinstitucional.
- Publicação de editais internos para capacitação de
professores.
- Publicação de editais internos:
a) de apoio financeiro a projetos de pesquisa científica.
b) de fomento à pesquisa e inovação tecnológica, referente aos
programas PIPCIT, PIBITI E PIBIC.
c) para viabilizar a participação e apresentação de trabalhos de
servidores em eventos de âmbito nacional e internacional.
- Firmado acordo de Cooperação Técnica com a Universidade
do Ninho - Portugal.
- Realização de capacitações dos servidores dos câmpus
responsáveis pela área de Pesquisa e Extensão.
- Publicação de edital interno para seleção de discentes para
intercâmbio no sentido de efetivar a realização de disciplinas e
estágio em instituições de ensino do exterior.
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Anexo 4 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
VALORES

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

4

5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da
unidade e dá suporte adequado ao seu funcionamento.

‘

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

1

2

3

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou
código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

X
X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.
Avaliação de Risco

1

2

3

4

X

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus
processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a
consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco
da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.

X
X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

5

X
1

2

3

4

5

X

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar
os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que
possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

1

2

3

4

5

X
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comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir
ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual,
precisa e acessível.

X

26. A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da
UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções,
por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento

1

2

3

4

X

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.

5

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Análise Crítica:
As percepções contidas no quadro são resultado da aplicação do questionário à Alta Direção do IF Goiano (Reitor, PróReitores e Diretores-Gerais de câmpus em funcionamento), as respostas dos 11 (onze) questionários aplicados foram
consolidadas para este Relatório de Gestão. O IF Goiano vem avançando muito na estrutura de controle interno por meio
da normatização e controle de quase todas as atividades das áreas-fins, ao passo que as atividades da área-meio
começaram a ser normatizada a partir do exercício de 2013, mas já vinham sendo monitoradas pela Unidade de
Auditoria Interna, que realiza trabalhos de Auditoria em ambas as áreas.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém,
em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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Anexo 5 - Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas
UG
Despesas Correntes
Origem da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Classificação da ação
Movimentação Concedente Recebedora
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes

158298

158299

Concedidos

158124

158300

158302

158667

Recebidos

-

-

UG
Origem da
Movimentação Concedente Recebedora

158298

Concedidos

158124

158299

158300

12.363.2031.20RL.0052

-

-

4.986.390,00

12.363.2031.2994.0052

-

-

1.448.854,00

12.363.2031.6358.0052
12.363.2031.6380.0052

-

-

160.976,00
70.000,00

12.368.2030.20RJ.0052

-

-

2.500,00

12.363.2031.20RL.0052

-

-

4.585.446,00

12.363.2031.2994.0052

-

-

1.211.808,00

12.363.2031.6358.0052

-

-

244.775,00

12.363.2031.6380.0052

-

-

70.000,00

12.363.2031.20RL.0052

-

-

3.408.239,00

12.363.2031.2994.0052

-

-

454.049,00

12.363.2031.6358.0052

-

-

102.593,00

12.363.2031.6380.0052

-

-

75.005,00

12.363.2031.20RL.0052

-

-

4.073.209,00

12.363.2031.2994.0052

-

-

1.404.630,00

12.363.2031.6358.0052

-

-

100.573,00

12.363.2031.6380.0052

-

-

69.160,00

12.363.2031.20RL.0052

-

-

2.455.180,00

12.363.2031.2994.0052

-

-

223.405,00

12.363.2031.6358.0052

-

-

47.360,00

12.363.2031.6380.0052

-

-

65.835,00

-

-

Despesas de Capital

Classificação da ação

4–
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

12.363.2031.20RG.0052

2.369.300,00

-

-

12.363.2031.20RL.0052

2.001.184,00

-

-

12.363.2031.2994.0052

200.000,00

-

-

12.363.2031.6380.0052

60.000,00

-

-

12.363.2031.20RG.0052

12.250,00

-

-

12.363.2031.20RG.6515
12.363.2031.20RL.0052

500.000,00
5.019.340,00

-

-

-

-

12.363.2031.20RG.0052

734.776,00

-

-

12.363.2031.20RL.0052

641.361,00

-

-

12.363.2031.2994.0052

98.225,00

-

-

12.363.2031.6380.0052

25.835,00

-

-

-
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158302
158667

Recebidos

-

-

12.363.2031.20RG.0052

1.541.394,00

-

-

12.363.2031.20RL.0052

2.647.599,00

-

-

12.363.2031.6380.0052

23.843,00

-

-

12.363.2031.20RG.0052

1.307.000,00

-

-

12.363.2031.20RL.0052

350.000,00

-

-

12.363.2031.2994.0052

30.819,00

-

-

12.363.2031.6380.0052

34.165,00

-

-

-

-

-

-

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão
UG
Despesas Correntes
Origem da
Movimentação Concedente Recebedora
Concedidos

-

Recebidos

-

Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas de Capital

-

Classificação da ação

4–
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

UG
Origem da
Movimentação Concedente Recebedora
Concedidos

-

-

-

-

-

-

Recebidos

-

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial
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Anexo 6 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária: IF Goiano

Código UO: 26407

UGO: 158124

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2013
2012

Liquidada
2013

2012

RP não processados
2013
2012

Valores Pagos
2013
2012

1. Despesas de Pessoal
Vencimentos e vantagens fixas- Pessoal

64.282.973,00

50.089.229,00 64.282.973,00 50.089.229,00

-

-

64.282.973,00 50.089.229,00

Obrigações patronais

13.094.589,00

10.268.157,00 13.094.599,00 10.268.157,00

-

-

13.094.589,00 10.268.157,00

-

10.375.069,00

8.683.090,00

5.192.867,00

4.444.748,00

Aposentadorias
Reformas

RPPS,

Reservas

Demais elementos do grupo

e

10.375.069,00
5.192.867,00

8.683.090,00 10.375.069,00

8.683.090,00

-

4.458.289,00

4.444.748,00

-

5.192.867,00

13.541,00

2. Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Outras Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros serviços de terceiros -PJ

11.590.255,00

10.362.080,00

8.629.306,00

6.105.580,00

2.960.948,00

4.256.500,00

8.001.337,00

5.849.820,00

Locação de mão de obra

6.344.441,00

4.788.747,00

5.847.546,00

4.325.399,00

496.895,00

463.347,00

5.478.921,00

4.260.877,00

Material de consumo

6.003.524,00

4.707.859,00

4.409.268,00

3.129.425,00

1.594.255,00

1.578.434,00

4.102.727,00

2.868.267,00

10.077.029,00 12.959.254,00

9.637.093,00

373.987,00

439.936,00 12.803.696,00

9.526.041,00

Demais elementos do grupo

13.333.242,00

DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada

Grupos de Despesa
4. Investimentos
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Outros serviços de terceiros - PJ

Liquidada
2013

RP não Processados
2012

2013

2012

18.632.998,00

15.734.102,00

3.434.588,00

2.121.038,00 15.198.410,00 13.613.064,00

3.322.828,00

1.917.167,00

1.309.101,00

4.543.801,00

6.781.595,00

3.011.737,00

1.532.063,00

6.503.871,00

2.872.167,00

47.500,00

13.897,00

47.500,00

9.014,00

4.882,00

47.500,00

9.014,00

3.527.505,00
-

2012

Valores Pagos

2013

2013

2012

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial
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Anexo 7 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Valores Executados Diretamente pela UJ
Unidade Orçamentária: IF Goiano

Código UO: 26407

UGO: 158124

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2013
2012

1. Despesas de Pessoal

Liquidada
2013

2012

Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal

64.282.973,00

50.089.229,00 64.282.973,00 50.089.229,00

Obrigações patronais
Aposentadorias RPPS,
Reformas

13.094.589,00

10.268.157,00 13.094.599,00 10.268.157,00

Reservas

Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da Dívida
3. Outras Despesas Correntes
Outros serviços de terceiros -PJ
Locação de mão de obra
Material de consumo
Demais elementos do grupo

e
10.375.069,00
5.192.867,00
-

13.333.242,00

Valores Pagos
2013
2012
64.282.973,00 50.089.229,00

-

-

13.094.589,00

10.268.157,00

-

-

10.375.069,00

8.683.090,00

13.541,00 5.192.867,00

4.444.748,00

8.683.090,00 10.375.069,00

8.683.090,00

4.458.289,00
-

5.192.867,00
-

4.444.748,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.256.500,00 7.971.337,00
463.347,00 5.478.921,00
1.578.434,00 4.102.727,00

5.849.820,00
4.260.877,00
2.868.267,00

439.936,00 12.803.696,00

9.526.041,00

11.560.255,00 10.362.080,00
6.344.441,00
4.788.747,00
6.003.524,00

RP não processados
2013
2012
-

8.599.306,00
5.847.546,00

6.105.580,00
4.325.399,00

4.409.268,00

3.129.425,00

2.960.948,00
496.895,00
1.594.255,00

10.077.029,00 12.959.254,00

9.637.093,00

373.987,00

4.707.859,00

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Outros serviços de terceiros - PJ

Empenhada
2013
2012

2013

18.632.998,00
1.309.101,00

15.734.102,00
4.543.801,00

3.434.588,00
6.781.595,00

47.500,00

13.897,00

47.500,00

Demais elementos do grupo

-

5. Inversões Financeiras
6. Amortização da Dívida

Liquidada

-

-

-

-

-

-

2012

RP não Processados
2013
2012

2.121.038,00 15.198.410,00
3.011.737,00 3.527.505,00
9.014,00

-

-

-

-

Valores Pagos
2013
2012

13.613.064,00
1.532.063,00

3.322.828,00
6.503.871,00

1.917.167,00
2.872.167,00

4.882,00

47.500,00

9.014,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial
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Anexo 8 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada

1 – Despesas de Pessoal

Liquidada

RP não processados
2012

2013

2012

Valores Pagos

2013

2012

2013

2013

2012

Auxílio Financeiro a Estudantes

6.233.068,00

1.566.265,00

3.634.886,00

996.030,00

2.598.182,00

570.235,00

3.278.333,00

662.718,00

Outros Auxílios Financeiros a PF

4.736.278,00

1.260.993,00

2.857.607,00

981.206,00

1.878.671,00

279.787,00

2.701.107,00

911.573,00

Outros serviços de terceiros - PF

4.633.990,00

1.178.099,00

3.576.778,00

687.774,00

1.057.211,00

490.325,00

3.229.722,00

566.310,00

Demais elementos do grupo

4.743.781,00

2.087,00

2.091.988,00

1.039.628,00

2.651.792,00

1.047.558,00

1.864.745,00

947.828,00

2 – Juros e Encargos da Dívida
3 – Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4 – Investimentos
Equipamento
e
permanente

Empenhada
2013

2012

Liquidada

RP não Processados

2013

2012

1.206.443,00

52.736,00

2013

2012

Valores Pagos
2013

2012

material

Obras e Instalações

7.639.266,00 25.239.199,00
1.348.016,00 3.807.563,00

-

1.687.539,00

6.432.823,00 25.186.463,00
2.120.024,00

643.286,00

10.185,00

1.348.016,00 1.687.539,00

5 – Inversões Financeiras
Aquisição de imóveis

-

2.400.000,00

2.400.000,00

-

2.400.000,00

2.400.000,00

6 – Amortização da Dívida
Fonte: SIAFI Gerencial
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Anexo 9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Despesas Variáveis
Vencimentos
Tipologias/ Exercícios e Vantagens
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Fixas

Despesas
de
Decisões
Benefícios
Demais
Total
Assistenciais e Despesas Exercícios Judiciais
Previdenciários Variáveis Anteriores
Membros de Poder e Agentes Políticos
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
22.629.736,36
81.123,80 5.031.620,16 13.007.722,02 3.226.803,61
1.271.187,23 94.999,41 40.790,25 379.912,00 45.763.894,84
2013
17.493.815,63
42.137,49 3.805.165,16 9.973.519,80 2.686.859,20
1.027.104,48 96.557,97 11.726,44 900.589,71 36.037.475,88
Exercícios
2012
15.159.936,87
453.892,32 3.505.592,64 12.133.930,65 2.804.685,29
1.050.814,89 154.013,85
- 972.576,41 36.235.442,92
2011
Servidores com Contratos Temporários
322.877,46
70.515,89
401.170,71
8.563,59
3.608.265,62
2.805.137,97
2013
1.725.072,15
201.407,21
15.821,39
252.482,73
8.777,22
- 2.203.560,70
Exercícios
2012
541.519,41
63.564,76
5.924,69
80.085,87
691.094,73
2011
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
2.106.952,27
1.131,93
420.102,02
979.459,60
189.976,40
76.536,67
8.225,42 24.832,05 3.807.216,36
2013
1.270.371,30
513,97
276.727,87
665.128,94
99.626,42
37.428,83
- 32.128,50 2.381.925,83
Exercícios
2012
865.466,21
218.805,78
978.429,01
106.085,31
35.657,78
- 22.887,00 2.227.331,09
2011
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
3.453.847,13 2.655.363,91 1.253.462,12 2.798.053,87
925.969,58
201.752,63 26.877,53
3.587,34 223.671,98 11.542.586,09
2013
2.947.441,38 2.317.594,28
704.890,97 2.248.531,29
799.360,49
182.429,90 27.173,30
2.341,83 245.763,13 9.475.526,57
Exercícios
2012
1.709.984,93 1.900.194,05
772.425,23 2.086.026,83
725.086,23
149.405,08 38.483,72
235.459,46 7.617.065,53
2011
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
6.557.771,02
988.584,17 1.450.704,03 3.574.714,95 1.161.355,48
449.314,61 133.738,22
8.670,43 39.237,33 14.364.090,24
2013
6.053.630,45
947.916,96 1.360.384,40 3.061.851,22 1.050.831,81
386.446,48 119.129,64
4.403,43 66.284,72 13.050.879,11
Exercícios
2012
4.543.961,13
799.364,69 1.026.395,45 2.699.469,75
820.809,52
353.716,98 95.265,15
- 72.005,45 10.410.988,12
2011
Fonte: DGP / SIAPE: Fichas financeiras, Demonstrativo de Despesa de Pessoal (DDP) - Obs: Servidores cedidos com ônus ou em Licença – considerados servidores cedidos,
Lic. Capacitação (Pós-Graduação), Lic. Pessoa Família, Lic. Capacitação Art. 87 – Lei n. 8.112/90
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Anexo 10 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
Valor do Imóvel
Despesa no Exercício
Estado de
UG
RIP
Regime Conservação Valor Histórico
Data da Avaliação
Valor Reavaliado
Com Reformas
Com Manutenção
158124 9373.00619.500-1
21
3
1.205.540,00
03/12/2012
1.205.540,00
482.755,42
158124 9373.00623.500-3
21
3
2.400.000,00
25/09/2012
2.400.000,00
158124 9297.00005.500-4
21
3
48.000,00
04/01/2012
48.000,00
158124 9297.00007.500-5
21
3
720.000,00
06/02/2012
720.000,00
158124 9561.00007.500-3
21
3
350.291,80
06/02/2012
350.291,80
158124 9625.00003.500-1
21
3
100.000,00
25/04/2012
100.000,00
158298 9637.00028.500-1
21
3
2.961.547,00
05/03/2012
21.544.656,00
187.643,81
437.835,55
158298 9637.00031.500-8
21
3
220.219,00
05/03/2012
220.219,00
158299 9571.00003.500-9
21
3
5.225.180,69
05/03/2012
10.749.016,28
529.081,65
158300 9473.00037.500-4
21
3
1.603.280,00
05/03/2012
4.887.215,00
183.250,02
158302 9307.00080.500-4
21
3
4.072.987,00
05/03/2012
14.204.915,00
307.119,93
716.613,17
158667 9399.00008.500-3
21
3
4.490.697,97
12/12/2012
4.490.697,97
263.575,40
615.009,27
158667 9399.00010.500-4
21
3
162.000,00
13/12/2012
162.000,00
Total
1.116.865,26
2.606.018,95
Fonte: SPIUNET/SIAFI 2013
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Anexo 11 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X
Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
X
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à
gestão e ao uso corporativo de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI,
com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X
aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em
termos de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais,
regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X
Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativo de TI.
X
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
X
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:
X
Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
X
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X
Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a
eficácia dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, por
iniciativa da própria instituição:
X
Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
X
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X
A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X
A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
X
A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X
O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X
O PDTI desdobra diretrizes estabelecidas em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X
O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
X
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
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5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que
dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou
classificação sigilosa).
Análise dos riscos as quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre
( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 3 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(
) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
(
) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos
contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2014 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
X
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
X
Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais
não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o
próximo questionário.
Item 6: Apesar de não existir formalmente a gestão de segurança da informação a minuta de regimento interno do Comitê
Gestor de Segurança da Informação aguarda aprovação do Conselho Superior e um estudo das principais normas e diretrizes
já se encontra em curso.
Fonte: DGTI/IFGOIANO
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Anexo 12 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias
primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental
foram aplicados?

1

2

Avaliação
3
4

X

Vide observação i

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela
unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo
reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte
não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos reciclados,
atóxicos ou biodegradáveis).

X

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de
referência (Lei 10.520/2002, Art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, Art. 9º, IX)
realizados pela unidade, são avaliados se a existência de certificação ambiental por parte das
empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de
avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º,
parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e
serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos
sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem
ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada
nos procedimentos licitatórios?

X

X
Vide observação ii
X
Vide observação iii
X
Vide observação iii

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, quando
aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).

X

9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012.
Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o plano de
gestão de logística sustentável da unidade.

X

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.

X

11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem
exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.

X

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação,
como referido no Decreto nº 5.940/2006.
Considerações Gerais:
LEGENDA

5

X

Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
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porém, em sua minoria.
(3) Neutra: significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da
UJ.
(4) Parcialmente válida: significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém,
em sua maioria.
(5) Totalmente válida: significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

131

Anexo 13 Relação de Veículos de Propriedade da UJ
VEÍCULOS IF GOIANO – RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Placa

Km
rodados /
horas
trabalhadas
2012

4

NLM-6705

16.373

2012

2

OMQ-6957

24.089

2012

2012

1

OGW-2134

45.090

Álcool

2003

2003

10

JFP 5945

7.448

Volkswagen santana

Álcool

2002

2003

11

KEV-1379

6.216

Ford f1000 ss

Diesel

1994

1995

19

KCC-4669

5.854

Marcopolo volare w9
ônibus

Diesel

2009

2009

4

NLL 1121

32.233

Mercedes Benz ônibus
400rs, 49 passageiros

Diesel

1995

1995

18

KBU-6373

79.163

Mitsubishi l200 triton

Diesel

2012

2012

1

OGZ-9464

56.965

Volkswagen caminhão
- 8140

Diesel

1994

1994

19

KBL 4667

6.470

Vw caminhão 12140h

Diesel

1994

1995

19

KBP-8271

39

Fiat DoblôEssence

Flex

2011

2011

2

OGV-6856

49.372

Fiat Ducatominibus

Flex

2011

2012

2

OGO-6841

23.534

Fiat Palio Fire

Flex

2010

2011

3

NVP-0155

9.956

Fiat Palio weekend

Flex

2006

2006

7

JKH 6731

15.557

Fiat Uno

Flex

2005

2006

8

NFT-4185

4.639

Flex

2010

2011

3

NVO-7217

7.393

Unidade

Grupo

Descrição do veículo

Comb.

Ano
fab

1

Reitoria

III -veículos
de transporte
institucional

Fiat Palio weekend
Adventure Locker 1.8,
quatro
portas,
completo

Flex

2009

2010

2

Reitoria

Gasolina

2011

3

Reitoria

LineaEssence dual 1.8,
16 v completo

Flex

4

Ceres

Volkswagen Parati 1,6

5

Ceres

6

Ceres

7

Ceres

8

Ceres

9

Ceres

10

Ceres

11

Ceres

12

Ceres

13

Ceres

14

Ceres

15

Ceres

16

Ceres

17

Ceres

N.

III - veículos
de transporte
institucional
III - veículos
de transporte
institucional
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Ford Fusionsel

Volkswagen
sedan

polo

Ano
Idade
modelo média
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18

Ceres

19

Ceres

20

Ceres

21

Ceres

22

Ceres

23

Ceres

24

Ceres

25

Ceres

26

Ceres

27

Iporá

28

Iporá

29

Iporá

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Volkswagen saveiro

Flex

2012

2012

1

OGX-3432

13.403

Fiat Linea 1.8, 16 v
completo

Flex

2012

2013

1

OGQ-9002

61.699

Moto honda cg 150
Gasolina
job

2004

2005

9

NFQ-6077

6.909

Moto kasinski

Gasolina

2012

2012

1

OMW0725

2.584

Moto
yamanhafactorybr

Gasolina

2010

2010

3

NVP-8915

1.206

Trator valmet 1580

Diesel

2001

2001

12

_

280

Trator 1020 275

Diesel

1994

1994

19

_

390

Trator 1010 275

Diesel

1994

1994

19

_

400

Microtratortramontini

Diesel

2012

2012

1

_

180

Ford ranger cs 2.3
(veículo emprestado e
devolvido em 12/2012
p/ Urutaí)

Diesel

2000

2000

13

KEH-3995

46.438

Ford ranger, xl 3.0,
quatro portas 4x4

Diesel

2009

2010

4

HLU-4749

46.138

Ônibus, vw 22.220,
Marcopolo Andare

Diesel

2011

2012

2

OGL-0824

17.743

Micro-ônibus
Mercedes
sprinter,
passageiros

Diesel

2011

2012

2

OGK-5871

19.786

Flex

2012

2012

1

OGR-6732

57.400

30

Iporá

IV - veículos
de serviços
comuns

31

Iporá

IV - veículos
de serviços
comuns

Fiat
1.8

32

Iporá

IV - veículos
de serviços
comuns

Fiat Palio weekend
Adventure Locker 1.8,
quatro
portas,
completo

Flex

2010

2010

3

NVP-8543

48.381

33

Iporá

LineaEssence dual 1.8,
16 v completo

Flex

2012

2012

1

OHA-2926

26.774

34

Iporá

Vw Parati cl 1.8, duas
portas

Álcool

1987

1987

26

JFP-1462

4.742

35

Iporá

Microtrator
4020

Diesel

2009

2009

4

NÃO
POSSUI

80

36

Iporá

Diesel

2009

2009

4

NÃO
POSSUI

600

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Benz,
17

DoblôEssence,

Agrale

Trator new Holland
tt4030
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Morrinhos

IV - veículos
de serviços
comuns

Vw Santana

38

Morrinhos

IV - veículos
de serviços
comuns

Micro-ônibus
Mercedes
sprinter,
passageiros

39

Morrinhos

40

Morrinhos

37

41

Morrinhos

42

Morrinhos

43

Morrinhos

44

Morrinhos

45

Morrinhos

46

Morrinhos

47

Morrinhos

48

Morrinhos

49

Morrinhos

50

Morrinhos

51

Morrinhos

52

Morrinhos

53

Morrinhos

54

Morrinhos

55

Morrinhos

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Álcool

2000

2000

13

KDY-8702

14.610

Diesel

2010

2011

3

MLL-3228

16.047

Nissan Frontier

Diesel

2005

2006

8

NFX-0731

18.481

Ônibus vw 18320

Diesel

2006

2006

7

NGB-4696

26.619

Fiat Palio weekend
Adventure Locker 1.8,
quatro
portas,
completo

Flex

2009

2010

4

NLJ-7345

55.953

Ford Focus

Flex

2012

2012

1

OGR-0813

53.972

Peugeot 408 Alure

Flex

2011

2012

2

OGR-0805

46.749

GM – Chevrolet d-10

Diesel

1982

1982

31

JFO-4810

2.708

Volkswagen / Kombi

Gasolina

1997

1997

16

KDI-9832

1.275

GM d-20 cabine dupla

Diesel

1998

1998

15

GBG-0170

23.671

Gasolina

1995

1995

18

BRZ-4072

3.694

Parati cl cli 1.8

Álcool

1995

1996

18

KCP-1425

3.577

Gol 1.6

Álcool

2003

2003

10

CMW0426

2.986

Chevrolet d-20, gabine
dupla

Diesel

1996

1996

17

KCS-7807

8.511

Fiat Uno 1.6

Álcool

1996

1996

17

GBG-0078

17.758

Caminhão volvo / nl12
360 4x2 edc

Diesel

1999

1999

14

CRY-9436

192

VwAmarok

Diesel

2013

2014

0

ONN-7927

50

Trator Agrale 4100

Diesel

2006

2006

7

_

195

Trator
5600

Diesel

1995

1995

18

_

327

Benz,
17

Parati cl

John

Deere

134

56

Morrinhos

57

Morrinhos

58

Morrinhos

59

Morrinhos

60

Reitoria

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

61

Reitoria

IV - veículos
de serviços
comuns

62

Reitoria

IV - veículos
de serviços
comuns

63

Reitoria

IV - veículos
de serviços
comuns

64

Reitoria

IV - veículos
de serviços
comuns

65

Reitoria

66

Reitoria

67

Reitoria

68

Reitoria

69

Reitoria

70

Reitoria

71

Reitoria

72

Reitoria

73

Rio verde

74

Rio verde

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Trator
6415

John

Deere

Diesel

1995

1995

18

_

676

Trator new Holland
tl75e

Diesel

2006

2006

7

_

490

Trator Ursus 4512

Diesel

2013

2013

0

_

439

Trator Yanmar tc14

Diesel

2013

2013

0

_

0

VwAmarok

Diesel

2012

2012

1

OMI-7121

20.646

Micro-ônibus
Mercedes
sprinter,
passageiros

Benz,
17

Diesel

2011

2012

2

OGK-5861

11.549

Toyota Hilux cd 4x4,
completo

Diesel

2011

2012

2

OGO-3701

39.071

Flex

2010

2011

3

NWF-0634

25.824

Flex

2009

2010

4

NLJ-7335

26.845

LineaEssence dual 1.8,
16 v completo

Flex

2012

2012

1

OGW-2094

50.331

LineaEssence dual 1.8,
16 v completo

Flex

2012

2012

1

OGW-2164

52.203

Caminhão Mercedes
Benz Atego 1725

Diesel

2011

2011

2

JJL – 1479

11.542

Volkswagen Amarok

Diesel

2013

2014

0

ONQ-1027

0

Volkswagen Amarok

Diesel

2013

2014

0

ONQ-1047

0

Volkswagen Amarok

Diesel

2013

2014

0

ONQ-1097

0

Volkswagen Amarok

Diesel

2013

2014

0

ONQ-7577

0

Volkswagen Amarok

Diesel

2013

2014

0

ONQ-7797

0

Vw Kombi

Álcool

1995

1995

18

JFO-8726

1.964

Vw Santana

Álcool

2004

2005

9

NFO-4117

6.213

Chevrolet Zafira elite
motor 2.0, quatro
portas,
automático,
completo
Fiat Palio weekend
Adventure Locker 1.8,
quatro
portas,
completo

135

75

Rio verde

76

Rio verde

77

Rio verde

78

Rio verde

79

Rio verde

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

80

Rio verde

IV - veículos
de serviços
comuns

81

Rio verde

IV - veículos
de serviços
comuns

82

Rio verde

83

Rio verde

84

Rio verde

85

Rio verde

86

Rio verde

87

Rio verde

88

Rio verde

89

Rio verde

90

Rio verde

91

Rio verde

92

Rio verde

93

Rio verde

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Chevrolet
d-20
custom, gabine dupla

Diesel

1988

1989

25

KBJ-7171

11.007

Fiat Ducatominibus

Diesel

2002

2002

11

KEO-3096

8.765

Mercedes Benz ônibus
400rs, 49 passageiros

Diesel

1995

1995

18

KBX-1453

22.311

Mercedes
caminhão
aberta

Benz,
l608d, c.

Diesel

1985

1985

28

KBJ-0358

1.598

VwAmarokcdtrendline

Diesel

2012

2012

1

OGS-1585

39.540

Flex

2009

2010

4

NVT-1181

60.504

Flex

2010

2010

3

NVT-1191

48.721

Nissan Grand Livina
1.8s

Flex

2011

2012

2

OGU-6511

30.601

Nissan Grand Livina
1.8s

Flex

2011

2012

2

OGU-6521

39.564

Renault
Kangooexpress 1.6

Flex

2011

2012

2

OGO-3403

15.569

Gasolina

1998

1999

15

JFP-0771

2.433

Diesel

2012

2013

1

OMV1076

22.373

Mitsubshi l200 triton
3.2d 4x4

Diesel

2013

2013

0

ONJ 3282

10.395

Toyota Hilux 2cd dlx

Diesel

1998

1998

15

KDP 7262

0

Gasolina

1992

1992

21

IHC 8707

0

Gasolina

1997

1998

16

GMF 0185

0

Diesel

1982

1982

31

_

50

Diesel

1983

1983

30

_

110

Diesel

1986

1986

27

_

85

Fiat Palio weekend
Adventure Locker 1.8,
quatro
portas,
completo
Fiat Palio weekend
Adventure Locker 1.8,
quatro
portas,
completo

Vw Gol 1.6 mi
Fiat Ducato
ônibus

micro-

Fiat Tempra
Fiat
16v

Palio

weekend

Trator
cbt
2.105
Mercedes Benz om
352
Colheitadeira
MasseyFergusson
36/48
Trator
MasseyFergusson 290
ls

136

94

Rio verde

95

Rio verde

96

Rio verde

97

Rio verde

98

Rio verde

99

Rio verde

100

Urutaí

101

Urutaí

102

Urutaí

103

Urutaí

104

Urutaí

105

Urutaí

106

Urutaí

107

Urutaí

108

Urutaí

109

Urutaí

110

Urutaí

111

Urutaí

112

Urutaí

113

Urutaí

IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns
IV - veículos
de serviços
comuns

Trator
MasseyFergusson 290
pesado

Diesel

1987

1987

26

_

90

Micro trator
Yanamar

Diesel

1986

1986

27

_

83

Micro trator 02 clindro
- agrale

Diesel

2002

2002

11

_

60

Trator jardim
Deererlx 173

Diesel

1998

1998

15

_

180

Diesel

2002

2002

11

_

97

Trator para grama mtd
38' 04 t 12,5 cv

Diesel

1999

1999

14

_

120

Fiat DoblôEssence 1.8

Flex

2011

2012

2

NLD-3449

42.681

Fiat Ducatominibus

Diesel

2011

2012

2

OGJ-1573

29.374

Fiat Linea 1.8, 16 v

Flex

2009

2009

4

NLK-5121

38.206

Fiat Siena Essence 1.6

Flex

2011

2011

2

NWG-6824

41.187

Mercedes Benz ônibus
400rs

Diesel

1995

1995

18

KBY-4574

26.589

Mercedes Benz, ônibus
Andare Marcopolo

Diesel

2002

2002

11

KEX-2909

11.891

Ônibus Agrale comil
piá

Diesel

2009

2010

4

NKW-1307

24.214

VwAmarokcdtrendline

Diesel

2012

2012

1

OGO-8464

49.166

Gasolina

1991

1992

22

KCC-8948

1.903

Diesel

1990

1990

23

KBK-8993

4.032

Renault-Clio aut 1.6
16 vh

Flex

2004

2005

9

NFL-4517

9.118

Fiat LineaEssenc 1.8

Flex

2012

2013

1

OGV-8949

55.746

Vw 12.147h

Diesel

1995

1996

18

KCH-3201

9.403

Gm d-20 custom s

Diesel

1994

1994

19

KBY-4534

19.017

Trator John
6605 4x4

tc-11

John
Deere

Vwkombi
Toyota bandeirante

137

IV - veículos
de serviços Nissan Frontier 4x2 xe Diesel
comuns
IV - veículos
115
Urutaí
de serviços Imp. Ford ranger 10d
Diesel
comuns
IV - veículos
116
Urutaí
de serviços Fiat LineaEssence 1.8
Flex
comuns
IV - veículos
117
Urutaí
de serviços
Motocicleta cg Titã
Gasolina
comuns
IV - veículos
118
Urutaí
de serviços
Motocicleta ybr
Gasolina
comuns
IV - veículos
119
Urutaí
de serviços Ursus 4512
Diesel
comuns
IV - veículos
120
Urutaí
de serviços Ursus 1304
Diesel
comuns
IV - veículos
121
Urutaí
de serviços Ursus 1044
Diesel
comuns
IV - veículos
122
Urutaí
de serviços Ursus 3502
Diesel
comuns
IV - veículos
123
Urutaí
de serviços Ursus 3502
Diesel
comuns
IV - veículos
124
Urutaí
de serviços Ford 8430 dt
Diesel
comuns
IV - veículos
125
Urutaí
de serviços New rollandets 6040
Diesel
comuns
IV - veículos
126
Urutaí
de serviços Massey Ferguson 50x
Diesel
comuns
IV - veículos
127
Urutaí
de serviços Massey Ferguson 265
Diesel
comuns
IV - veículos
128
Urutaí
de serviços Cbt 8440
Diesel
comuns
Fonte: Pró-Reitoria de Administração
114

Urutaí

2004

2004

9

NFE-4193

19.489

2000

2000

13

KEX-3995

13.651

2012

2013

1

OVG-8109

56.481

2000

2000

12

KDZ2082

24.499

2009

2009

4

NLN3597

3.637

2000

2000

13

_

373

2000

2000

13

_

506

2001

2001

12

_

0

2000

2000

13

_

518

2000

2000

13

_

0

1995

1995

18

_

136

2012

2012

1

_

370

1995

1995

18

_

236

1984

1984

29

_

3

1995

1995

18

_

443
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