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RELATÓRIO DE GESTÃO

1. IDENTIFICAÇÃO
O Colégio Pedro II foi fundado em 2 de dezembro de 1837 e oficializado, por
decreto Imperial, em 20 de dezembro do mesmo ano, como decorrência da reorganização do Seminário de
São Joaquim, apresentada ao Império pelo Ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Sua primeira
unidade foi instalada no Centro da cidade do Rio de Janeiro, e funciona até os dias de hoje.
Em 1857, dividiu-se em Externato e Internato, instalado na Tijuca em 1858 e
permanecendo lá até 1888, quando foi transferido para o Campo de São Cristóvão. Estava fundada a
seção São Cristóvão.
Em 1952 foram inauguradas as Seções Norte e Sul e em 1957, a Seção Tijuca. Em
1979, as seções passaram a ser denominadas Unidades Escolares, tendo como complemento, o nome do
bairro onde estavam instaladas: U. E. Centro, U.E. São Cristóvão, U.E. Engenho Novo, U.E. Humaitá e
U.E. Tijuca, abrigando alunos dos atuais Ensinos Fundamental e Médio.
Em 1984, o Colégio Pedro II criou sua primeira Unidade de Ensino de Primeiro
Segmento do Ensino Fundamental, chamada carinhosamente de “Pedrinho”, instalada no campus de São
Cristóvão. Seguindo-se a ela, foram criadas as do Humaitá (1985), do Engenho Novo (1986) e Tijuca
(1987). Desde então, as unidades do primeiro segmento são denominadas Unidades I e as do segundo
segmento, Unidades II.
O colégio inaugurou uma nova unidade em São Cristóvão, em 1999, para atender a
grande demanda de alunos do Ensino Médio, designada Unidade São Cristóvão III.
Como prova de que permanece integrando o rol das grandes instituições
educacionais brasileiras, o Colégio Pedro II começou o século XXI inaugurando sua mais nova unidade,
no dia 6 de abril de 2004, denominada Unidade Escolar Experimental Realengo, após assinatura do
convênio firmado entre a Instituição e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Uma vez mais o Colégio Pedro II, em consonância com as diretrizes educacionais
inclusivas do MEC, atendeu às necessidades da população da Cidade do Rio de Janeiro, voltando-se para
a comunidade da zona oeste. dando continuidade a política de expansão de qualidade de ensino, o Colégio
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Pedro II, em dezembro de 2005, firmou convênio com a cidade de Niterói e lá implantou mais uma
Unidade Escolar.
Em dezembro de 2007, foi a vez da cidade de Caxias receber uma Unidade do
Colégio Pedro II, que propiciou a intercomplementaridade dos sistemas Municipal, Estadual e Federal de
ensino, possibilitando o acesso dos jovens das referidas comunidades aos bancos desta Instituição.
– DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Código SIORG: 244

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: COLÉGIO PEDRO II
Denominação abreviada: CPII
Código SIORG: 256

Código LOA: 99999

Código SIAFI: 153167

Situação: ativa
Natureza Jurídica: Vide relação no texto descritivo
Principal Atividade: Educação

Código CNAE: 85

Telefones/Fax de contato:

(021) 3891-1050

(021) 3891-1051

(021) 2580-1931

Endereço eletrônico: dggab@cp2.g12.br
Página da Internet: www.cp2.g12.br
Endereço Postal: Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão – CEP: 20921-903
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Decreto Lei nº 245 de 28/02/67 Instituição Federal de Ensino DOU de 28/09/1987
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Não se aplica
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Não se aplica
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
26201

Nome
COLÉGIO PEDRO II
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
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COLÉGIO PEDRO II
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

153167

15201
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RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
2.1. Papel da Unidade na execução das políticas públicas
Objetivos

O Colégio Pedro II, instituto oficial de ensino, constitui órgão de administração
indireta da União, com personalidade jurídica, de natureza autárquica, com autonomia administrativa,
financeira, didática e disciplinar.
Além de constituir-se campo de experiência do ensino médio e de aperfeiçoamento
do pessoal destinado à constituição de seu corpo docente, o Colégio Pedro II tem por finalidade:
a) ministrar ensino secundário;
b) desenvolver a cultura filosófica, científica, literária e artística, que possa servir
de base a estudos mais elevados de formação especial;
c) promover a formação intelectual dos adolescentes bem como a formação
moral e cívica;
d) promover pesquisas e experimentações pedagógicas;
e) promover a aplicação de métodos e currículos do ensino secundário, por
inicativa própria ou para a execução de medidas sugeridas pelo Conselho Federal de Educação nos têrmos
das alíneas j, l e m do artigo 9º da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
f) promover a preparação dos que pretendam habilitar-se ao ingresso no corpo
docente do Colégio Pedro II;
g) difundir, através de publicações, os resultados obtidos no aprimoramento de
métodos e técnicas de ensino.
Constituem-se objetivos finalísticos do CP II:
a) criar estratégias pedagógicas, dentro do Projeto Político-Pedagógico, fruto da
experiência educacional de seus docentes em contato com as salas de aula, capazes de refletir e atender à
realidade brasileira nos seus diversos aspectos e ajustadas aos diferentes tempos históricos e sociológicos
em que vive o país;
b) elaborar, manter e avaliar inovações metodológicas que permitam ao MEC vir a
utilizá-las em benefício de outras áreas brasileiras;
c) funcionar como um laboratório de experiências curriculares, pedagógicas e
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didáticas que forneçam ao MEC subsídios para a formulação de suas estratégias e políticas educacionais
no âmbito dos Ensino Fundamental e Médio;
d) elaborar programas interdisciplinares densos de conteúdo que permitam aos
jovens educandos ter o entendimento do progresso da ciência, da técnica, da cultura e das relações sociais.
Em 2009 à Coordenadoria de Recursos Humanos manteve os seus esforços no
programa de capacitação continuada, dos servidores técnico-administrativos em educação. Permanecemos
no aguardo da nova sistemática de capacitação, assim como, da nova racionalização dos cargos nas IFES.
À Coordenadoria de Recursos Humanos continua disponibilizando convênio para
graduação e pós-graduação aos servidores e seus dependentes junto à

Unisuam e na Universidade

Estácio de Sá.
Nas rotinas de funcionamento da Coordenadoria de Recursos Humanos,
continuamos a destacar:
A contínua melhoria no atendimento ao público interno e externo;
A profissionalização no relacionamento entre a Coordenadoria de Recursos
Humanos e o servidor.
A atualização da documentação das pastas funcionais;

No tópico referente à força de trabalho continuamos com escassez de servidores
docentes e técnico-administrativos em educação para fazer frente a expansão do Colégio Pedro II no
estado do Rio de Janeiro.

ESTRATÉGIA E ATUAÇÃO
Ao concluirmos o Exercício de 2009, certeza temos que, após nove anos, havermos trabalhado
com afinco para que o Colégio Pedro II se tornasse e se mantivesse como um Centro de Excelência de
Educação Básica. Hoje é, unanimemente, aplaudido e tem servido de modelo de Escola Pública de Massa
e Qualidade.
Não transigimos com a “mediocridade prestante” e não abrimos mão dos princípios que
tradicionalmente vimos mantendo, ao longo de nossos 172 anos de existência. Jamais fizemos ou tivemos
como escopo a demagogia estéril e alienante que vem dominando o cenário educacional brasileiro e o
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levando a distorções e à pratica de equívocos múltiplos e notórios.
Ao ser cantado “em prosa e versos” o regime de quotas que, segundo os seus corifeus, deveria
possibilitar aos contingentes da população afro-brasileiros e outras etnias alcançar à escola, pública de
qualidade.
O Colégio Pedro II repeliu o sistema de quotas que tivesse como centro de gravidade o grau e
nível de maior ou menor de melanina de que viesse ser portador o candidato ao nosso Colégio.
Adotamos a forma mais equânime e melhor ajustada aos ditames constitucionais: - O
concurso ou seleção às séries iniciais, dos três segmentos da Educação Básicas, deveriam obedecer
dicotomicamente:- 50% das vagas a se destinarem às crianças egressas das escolas públicas, outras 50%
àqueles oriundos do sistema mantido pela iniciativa privada.
Aos meninos e meninas cujas famílias pleiteassem ingresso na 1ª série (antiga classe de
alfabetização) seriam submetidos a sorteio público, fiscalizado pelos próprios pleiteantes. Não havia
exigência alguma exceto a idade mínima...Repelimos a tese exdrúxula que o jovem negro precisasse ser
atendido diferencialmente por ser negro e pobre. A história do Brasil mostra-nos, sobejamente, que nos
múltiplos setores da sociedade brasileira, no passado, pontificaram vultos eminentes de origem afrobrasileira e em época que as leis do Ventre Livre, Sexagenários e Áurea ainda eram recentes. Seja nos
permitidos lembrar os vultos de: Antonio e André Rebouças (engenheiros e empresários); Cruz e Souza
(maior poeta simbolista), Luiz Gama (Jornalista), José do Patrocínio, Padre José Maurício (Musicista),
Lima Barreto (engenheiro e escultor); Machado de Assis (esteta da língua portuguesa falada no Brasil) e
tantos outros... Presentemente, a mídia tem dado conhecimento ao público de outros nomes de vulto, e
expressão. O jurista excelso e parlamentar insigne, Rui Barbosa, em lapidares discursos nos alertava e
ensinava que:
“A regra da igualdade consiste senão a tratar aos desiguais, desigualmente a medida que se
desigualam. Tratar igualmente aos desiguais, é desigualdade flagrante.”
É com orgulho pedagógico e administrativo que o nosso pioneirismo antecedeu de anos o que
veio, hoje, a se tornar regra, ou veio a ser oficialmente permitido: - O Colégio Pedro II há 22 anos atrás já
mantinha o Ensino Fundamental em 9 anos. O MEC só veio a implantá-lo a partir de 2007...Na época
tivemos que enfrentar retaliações do Secretário Executivo do MEC, não transferindo numerário, para a
Merenda Escolar (Classe de alfabetização).
Ao lhe ser explicado as razões da pequena heterodoxia o fiscal da atividade pública e
aceitando as explicações foi aberta exceções e aprovada a decisão. Hoje, tornaram-se permissíveis tais
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práticas.
Ao longo dos anos teve que enfrentar e acolher sucessivas transferências de recursos
humanos, isto é, servidores técnico-administrativos de órgãos em extinção, na maioria gritante, não
adequados a intervir no processo ensino-aprendizagem e com total incapacidade de poder se ajustar à
infra-estrutura administrativa de Autarquia. Presentemente o Colégio ainda não conseguiu em números
significativos vir a ser atendido em fonoaudiólogos, técnicos em educação, médicos, pessoal de saúde
nutricionistas, merendeiras e principalmente pessoal de reparos e manutenções.
O Colégio Pedro II ficou, durante nove anos com as suas verbas de custeio congeladas. No
atual governo de Repúblicas, mercê da compreensão do MEC pudemos vir a restaurar a planta física
destinada ao processo ensino-aprendizagem.
Permita-nos enfatizar:- os novos prédios construídos na Unidade Engenho Novo I e II, na
Unidade Tijuca I e II, na Unidade Humaitá I e II e no Campus Educacional de São Cristóvão que abriga
as Unidades I, II e III e a sua total remodelação.
A Unidade Centro, tombada pelo Patrimônio Histórico, foi totalmente remodelada e
restaurada a sua dignidade histórica e patrimonial. O seu acervo bibliográfico teve e vem tendo
restauração técnica patrocinada pela UNESCO.
Foi-nos possível, em pouco tempo, alcançar e evoluir sua infra-estrutura de Informática.
Nosso nível de informática não se exaure somente na área acadêmica.
As transformações e dinamismo nos permitem hoje oferecer excelentes teatros-auditórios com
a capacidade somada para perto de 4.000 lugares.
A planta esportiva foi acrescida exponencialmente e ajustada aos ditames exigidos pelos
novos padrões técnico-desportivos.
Ampliado, renovado, vivificado o Horto-Botânico, em São Cristóvão, nele instalou-se
moderno laboratório astronômico em céu aberto, em Convênio com o Observatório Nacional.
O Colégio Pedro II expandiu-se e implantou novas Unidades Escolares dentro da
problemática sócio educacional do atual Governo.
Em Realengo, onde no passado se erguia a fábrica de cartuchos do Exército, que conseguimos
que fosse transferidas e cedidas ao Patrimônio do Colégio. Onde eram ruínas fantasmagóricas e
abandonadas há 50 anos, conseguimos, restaurar, obedecendo ao tombamento exigido pelo Patrimônio
Municipal, 1/5 da área e implantamos, em 6 meses, a nova Unidade de Ensino Médio que, hoje, tem perto
de 847 alunos, inaugurada solenemente pelo Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva...Está planejado e já
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em mãos do ministro da Educação o Plano Diretor Pedagógico de implantação de Unidades de Ensino
Fundamental e Pré-Fundamental, além de ser toda a área transformada no Campus de Educação Básica e
Formação Docente, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No Município de Niterói o Colégio implantou a
Unidade Escolar e presentemente, temos o Ensino Médio, este ano, atingindo à 3ª série.
No Município de Caxias está em implantação a Unidade Escolar de Caxias e efetivamente
funcionando.
O Gestor Público, principalmente, na Área Educacional é um herói e muitas vezes é
submetido a tensões e incompreensões de toda ordem e matizes.
Enfrenta e já se tornou rotina a só ter o orçamento da República em março, às vezes chegando
até mesmo próximo de abril. Perde três a quatro meses de operação orçamentária-financeira plena e se vê
obrigado a não mais poder empenhar recursos, mal se inicia o mês de dezembro.
Sofre o Gestor Educacional pressão inusitada de fiscalização, atura reclamações dos
responsáveis e a incompreensão zanaga da mídia que só deseja fazer emergir, muitas vezes em tom
terrorista, algumas pequenas incongruências administrativas.

Proposta Curricular para o Ensino Médio
APRESENTAÇÃO

Na atual estrutura organizacional da Diretoria de Ensino, foram concebidas duas DiretoriasAdjuntas, cujo trabalho é sustentado por quatro seções _ Seção de Planejamento e Controle
(SEPLAC), Seção de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), Seção de Pesquisa, Extensão e
Cultura (SEPEC) e Seção de Educação Especial (SEE), todos trabalhando em conjunto, de forma a
criar um eixo único ao longo do qual todas as ações pedagógicas se alocam, e o Setor de Apoio (SA),
dando o suporte administrativo a todos as Seções, às Diretorias-Adjuntas, à Diretoria de Ensino e aos
Departamentos Pedagógicos.
O Projeto Político-Pedagógico – PPP entrou em seu oitavo ano de implementação, abrangendo
agora todas as séries dos Ensinos Fundamental e Médio. A necessária revisão do PPP vem sendo
realizada ao longo do ano de 2009, para que o Colégio Pedro II mantenha-se sempre como referência
no meio pedagógico educacional brasileiro, ajudando a formar cidadãos de forma plena.
Em 2009, o Colégio Pedro II pôde cumprir o ano letivo sem paralisações ou greves, tendo
cumprido integralmente seu planejamento didático-pedagógico.
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Houve, também, muito que comemorar. Conquistas importantes, que vão desde prêmios
recebidos pela Instituição e sucesso de nossos alunos em certames diversos até a realização de novo
Concurso Público para professores efetivos, a continuidade do PROEJA e a ampliação do Ensino
Médio Integrado, com a criação de mais um curso.

PARTE I: DIRETORIA DE ENSINO
DIRETORIAS-ADJUNTAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ATIVIDADES GERAIS
1) Composição Curricular
Em 2009, a Composição Curricular praticada no Colégio Pedro II não sofreu nenhuma alteração em
relação ao ano anterior.

O Colégio Pedro II buscou atender aos anseios do governo federal quando manteve processos de seleção para novas
turmas de PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos/ Área Profissional: Informática, com habilitação em Montagem e Manutenção de
Computadores. É intenção da Instituição diversificar a oferta de cursos.

2) INTEGRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Em 2009, demos continuidade ao trabalho com Coordenadores de Série, função criada em 2004, a
partir de função similar desempenhada pelo Orientador Pedagógico no 1o Segmento do Ensino
Fundamental, e dos anseios e necessidades da comunidade docente. Tal trabalho vem apresentando
resultados relevantes, principalmente no tocante à integração do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental.
3) PROEJA
O Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de
Jovens e Adultos – PROEJA – visa oferecer oportunidades educacionais que integrem a última etapa da
Educação Básica a uma formação profissional. Esses cursos têm como público-alvo os jovens e adultos
que já concluíram o Ensino Fundamental, mas que ainda não tinham o Ensino Médio ou uma profissão
técnica de nível médio.
As intenções explicitadas no PROEJA são coerentes com as políticas públicas para a educação
profissional e tecnológica definidas pelo governo federal, as quais apontam para a necessidade de
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articulação da Educação Profissional Técnica com a Educação Básica e com o mundo do trabalho e de
interação com outras políticas públicas, com a finalidade de contribuir para a garantia do direito de acesso
à educação básica, para o desenvolvimento socioeconômico e para a redução das desigualdades sociais.
O PROEJA objetiva integrar três campos da educação que historicamente não estão muito
próximos: o Ensino Médio, a formação profissional técnica de nível médio e a Educação de Jovens e
Adultos. Também objetiva conseguir fazer com que as ofertas resultantes do Programa efetivamente
contribuam para a melhoria das condições de participação social, política, cultural e no mundo do
trabalho desses coletivos, ao invés de produzir mais uma ação de contenção social. Coloca-se ainda mais
um desafio em um plano mais elevado: a transformação desse Programa em uma verdadeira política
educacional pública do Estado brasileiro para o público da EJA.
O PROEJA surge, então, com a dupla finalidade de enfrentar as descontinuidades e o
voluntarismo que marcaram até aqui a modalidade EJA no Brasil, no âmbito do Ensino
Médio e, além disso, integrar à Educação Básica uma formação profissional que contribua para a
integração socioeconômica de qualidade desses coletivos.
Foi neste contexto que o Colégio Pedro II optou, mais uma vez, por responder afirmativamente a
este desafio lançado pelo Ministério da Educação, embora o Colégio Pedro II não mais esteja vinculado à
SETEC. Entendeu a Direção-Geral que tal Programa, por representar uma política afirmativa, inclusiva e
com grande alcance social e educacional, deveria receber do Colégio Pedro II um tratamento especial no
que diz respeito ao planejamento e à sua execução, o que vem sendo perseguido por todo o corpo docente
da Instituição.
Sendo assim, no mês de setembro de 2006, foi realizado o primeiro processo de seleção para
admissão de alunos ao PROEJA, com a abertura de turmas no 3o turno das Unidades Escolares Centro,
Engenho Novo II e Realengo, como forma, inclusive, de redimensionar o curso noturno, que, excetuandose a Unidade Escolar Humaitá II, vem apresentando alto índice de evasão. Em 2007, além das Unidades
acima citadas, foram criadas turmas também na Unidade Escolar Tijuca II.

PARTE II: SEÇÕES DA SECRETARIA DE ENSINO
1) SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE (SEPLAC)
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PLANEJAMENTO ACADÊMICO
Esse item refere-se às atividades e realizações que abrangem basicamente o planejamento, a
administração e o controle dos quadros docente e discente.
Para o ano letivo de 2009, foram utilizados parâmetros semelhantes àqueles adotados nos anos
anteriores, dando prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo realizado. Foi feita a elaboração do
planejamento escolar de todas as Unidades Escolares, com a distribuição de turmas por turnos,
levando-se em consideração o número de alunos das Unidades Escolares e utilizando dados
probabilísticos de aprovação, evasão e repetência. Este planejamento globalizado é encaminhado às
Direções das respectivas Unidades Escolares para apreciação e apresentação de sugestões e
necessidades de alterações.
•

PLANEJAMENTO E CONTROLE DO QUADRO DOCENTE
A partir do planejamento de turmas, foi levantada, então, a necessidade docente para o

atendimento ao quantitativo efetivo de aulas de cada disciplina.
O planejamento escolar do ano letivo de 2009, iniciado já em agosto de 2008 quando da
elaboração dos Editais para a admissão de novos alunos, foi realizado considerando-se:
- o efetivo do quadro ativo permanente disponível para assumir carga horária de aulas;
- o efetivo do quadro ativo permanente destinado às funções administrativo-pedagógicas
(Coordenações Pedagógicas, SESOP, Assessorias de Direção);
- o efetivo do quadro ativo em estágio probatório;
- a necessidade total de professores substitutos para compensar o déficit de docentes em relação
à carga de aulas para as turmas planejadas;
- o efetivo de professores substitutos cujos contratos ainda podem ser renovados por mais um ano
letivo;
- o quantitativo de novos professores substitutos a serem contratados.
Foram feitos estudos e análises do efetivo docente em sala de aula e em função pedagógica por
disciplina e Unidade Escolar, com vistas a atender à grade curricular, redistribuindo os docentes
efetivos de forma equilibrada entre as Unidades, evitando sua maior concentração em uma única delas,
procedendo ao levantamento da necessidade para futura contratação de professores substitutos. Em
seguida, o setor reuniu-se com os Chefes de Departamento e Diretores das Unidades Escolares para
validar o planejamento ou proceder às modificações eventualmente necessárias.
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2) SEÇÃO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA (SESOP)
A decisão de criação do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), implementada nas
Unidades Escolares I já a partir de 2004 e nas Unidades Escolares II e III em 2005, vem se mostrando
bastante acertada, já que o trabalho pedagógico pôde ser desenvolvido de forma mais integrada entre
os antigos Setores Técnico de Ensino e Avaliação (STEA) e de Orientação Educacional (SOE).
Após o curso realizado ao longo do ano de 2005, a meta prioritária do setor passa a ser a participação
efetiva na supervisão do processo educativo, através de um trabalho integrado junto à Direção de cada
Unidade Escolar, aos Coordenadores Pedagógicos de Disciplina e de Série e aos Professores.
Esta meta já vem sendo implementada gradativamente desde 2004, ampliando-se também em
função da adoção de novas Diretrizes de Avaliação, que vem exigindo uma participação efetiva do
SESOP em sua aplicação.
Algumas das atividades desenvolvidas pelo SESOP mereceram destaque em 2009, quais sejam:
a) acompanhamento sistemático de alunos repetentes ou aprovados por Conselho de Classe, bem
como de suas famílias, com o devido encaminhamento;
b) preparação e condução de Conselhos de Classe junto a alunos e professores;
c) orientação vocacional;
d) apoio à SEPEC no tocante à inscrição e estabelecimento de critérios para a seleção de alunos para
os diversos cursos de Iniciação Científica;
e) assessoramento pedagógico à Direção da Unidade Escolar.

3) SEÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA (SEPEC)
O Setor de Pesquisa, Extensão e Cultura (SEPEC) mantém-se como espaço de referência,
integração, apoio, avaliação e divulgação de atividades e produções acadêmicas em pesquisa, extensão e
cultura desenvolvidas por docentes, técnicos e alunos do Colégio Pedro II e de acolhida institucional aos
diversos grupos, programas e projetos encaminhados por outras instituições que, habitualmente, recorrem
à Instituição, buscando-a como parceiro e como campo de investigações científicas e acadêmicas.
A Iniciação Científica Júnior constitui uma realidade para os alunos do Colégio Pedro II há 20
anos, tendo iniciado a partir da formalização de Convênios entre o Colégio e Instituições e centros de
pesquisa socialmente referenciados tais como a FIOCRUZ, o CENPES/ Petrobrás, o CBPF, a PUC-RJ, o
Museu Nacional e o Observatório Nacional. Mais recentemente, o Colégio também levou a efeito a
criação de dois Programas de IC Júnior que se desenvolvem sob a coordenação e a orientação acadêmica
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e científica de alguns de seus docentes pesquisadores. São eles: o Programa de Iniciação à Pesquisa
Científica da Área Verde (IPC/ Área Verde/ CPII) e o Programa de Iniciação Científica em Sociologia
(IPC/ Sociologia/ CPII).
a) Convênios
No ano de 2009, foi dada continuidade aos convênios já estabelecidos. A participação de
nossos alunos no campo da Iniciação Científica se deu nos seguintes programas:
•

Programa de Vocação Científica, subsidiado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
(FIOCRUZ) na área de Educação para Ciência, nas etapas Iniciação e Avançado;

•

Programa de Iniciação Científica Junior (PIC Jr), desenvolvido pelo Museu Nacional, nas áreas de
Antropologia, Arqueologia, Geologia e Paleontologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados e
Vertebrados;

•

Programa de Vocação Científica desenvolvido pelo Centro Técnico-Científico da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/ RJ), nas etapas Iniciação e Avançado;

•

Programa de Vocação Científica desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da
Petrobrás (PROVOC/CENPES – PETROBRÁS), nas etapas Iniciação e Avançado;

•

Programa de Vocação Científica desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(CBPF), nas etapas Iniciação e Avançado;

•

Programa de Vocação Científica desenvolvido pelo Observatório Nacional, nas etapas Iniciação e
Avançado.
O processo de seleção interna de alunos para os cursos oferecidos pelo Centro Federal de

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/ RJ) ocorre anualmente, no final do segundo
semestre.
Mais dois convênios são dignos de nota. Um deles foi estabelecido com a Associação Júnior
Achievement do Rio de Janeiro, visando a implementação do Programa Miniempresa de Educação
Econômica – Prática para alunos do Colégio Pedro II. Este programa busca desenvolver o espírito
empreendedor, a capacidade de liderança e trabalho em equipe, a determinação e a responsabilidade e
uma visão organizada do mundo dos negócios e operações de uma empresa.
O convênio com o Centro de Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), através do Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), continuou
mantido. Por este programa, procura-se desenvolver cooperação técnico-científica com vistas ao
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desenvolvimento de pesquisas e materiais educativos voltados à prevenção de intoxicações, cujo resultado
mais palpável é a revista, “Brincando e Aprendendo”, feito por alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental
da Unidade Escolar Humaitá II, como resultado de um trabalho interdisciplinar.
b) Iniciação Científica CPII
•

Área Verde

A partir das experiências bem sucedidas com os Programas de Iniciação Científica desenvolvidos
por instituições parceiras do Colégio Pedro II, o Departamento Pedagógico de Biologia e Ciências do
Colégio Pedro II implementou, em 2004, o Projeto Área Verde, que teve continuidade em 2009,
contando com a participação também do Departamento de Desenho e Educação Artística desde 2006. É o
primeiro Programa de Iniciação Científica implantado pelo Colégio Pedro II, realizado e coordenado por
docente pesquisadora pertencente ao próprio quadro docente da Instituição.
•

Sociologia

Em 2005, foi elaborado mais um projeto, com o Programa de Iniciação à Pesquisa Científica em
Sociologia, que foi desenvolvido a partir do ano letivo de 2006 e teve continuidade em 2007, 2008 e
2009, com duas linhas de trabalho: Cultura e comportamento jovem e Cidadania ambiental.
c) Estágio Curricular Supervisionado
Como resultado da discussão implementada em 2004 sobre uma política mais consistente de
atendimento ao contingente de licenciandos que já vinham sendo atendidos pelo Colégio Pedro II e as
bases em que deveria ocorrer o Estágio Curricular Supervisionado em nossa Instituição, foi instalado
um fórum de discussão interna, do qual participaram a Secretaria de Ensino _ através do seu Setor de
Pesquisa, Extensão e Cultura (SEPEC), e Chefes de Departamentos Pedagógicos para definir as
normas e procedimentos de trabalho em relação ao Estágio Curricular Supervisionado no âmbito do
Colégio Pedro II. O documento elaborado por esse grupo foi apreciado e aprovado pelos membros do
Conselho Pedagógico, regulamentando e orientando a realização do Estágio Curricular
Supervisionado, seu eixo filosófico, as expectativas da Instituição e as contrapartidas necessárias ao
desenvolvimento de um trabalho de qualidade.
Por este documento, a partir de 2005, o Colégio Pedro II passou a receber licenciandos oriundos
de Universidades que firmaram Convênio para este fim e cujos Cursos de Licenciatura, por área de
conhecimento e formação, elaboraram Plano de Trabalho com os respectivos Departamentos Pedagógicos
de nossa Instituição. Os Planos de Trabalho elaborados entre docentes representantes das Universidades
parceiras e docentes representantes do Colégio Pedro II vêm orientando e subsidiando as atividades que
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ocorreram no campo do estágio.
Os procedimentos administrativos implementados em 2004 para a dinâmica deste processo, e
apresentados em Relatórios dos anos anteriores, foram mantidos, já que se mostraram eficazes no
atendimento a seus objetivos.
Ao longo dos últimos anos, convênios com muitas Universidades já foram devidamente
atualizados e novos convênios foram estabelecidos, tanto com instituições públicas quanto com
instituições privadas que demonstraram interesse em fazê-lo.
d) Pesquisadores externos
O SEPEC é responsável, também, pelo acompanhamento das pesquisas que são desenvolvidas na
Instituição por pesquisadores externos.
4) SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (SEE)

A criação do Setor de Educação Especial (SEE) tem se mostrado acertada e vem promovendo a
discussão de situações importantes. O levantamento, o estudo e a organização da legislação e de
documentos e artigos significativos em relação à educação especial, à educação inclusiva e à educação
para convivência com objetivo de divulgação entre os setores e Unidades Escolares do Colégio Pedro II
têm provido a Secretaria de Ensino do embasamento legal e pedagógico para realizar o acompanhamento
de alunos com necessidades educativas especiais.
Cabe ressaltar que grande parte de suas ações se dá em parceria com o SESOP de cada Unidade
Escolar, o que faz de seu trabalho uma realização conjunta no levantamento dos casos e no
estabelecimento de estratégias para toda a Instituição.
Sendo assim, a participação de docentes que trabalham junto a alunos com necessidades
educativas especiais em eventos de capacitação fora da escola e seu encaminhamento a instituições
específicas para que tivessem contato com o acompanhamento desenvolvido nas diversas situações têm
sido de fundamental importância. Muitas vezes, para que as necessidades educacionais especiais de
nossos alunos sejam atendidas de forma que efetivamente lhes seja garantida a aprendizagem e o seu
desenvolvimento, é necessário recorrer a serviços oferecidos para além dos muros da escola.
O levantamento dos casos de alunos com necessidades educacionais especiais em todas as
Unidades Escolares e segmentos atendidos pelo Colégio Pedro II, bem como o acompanhamento
pedagógico dos casos, vem sendo feito regularmente, na busca das estratégias individualizadas ou
coletivas mais adequadas e viáveis dentro das possibilidades e limitações do Colégio (carência de
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professores efetivos, transitoriedade dos contratados, período de greve, necessidade de mais informação e
capacitação dos servidores, tanto professores como técnico-administrativos), principalmente neste último
período.
Tal levantamento apontou, dentre outras coisas, para a importância de dar atenção a alunos com
dislexia e àqueles que sofrem de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), bem como
aos docentes que lidam com esses alunos.
Foi realizado, com sucesso, um encontro denominado “Compartilhando Eficiências”, no qual
contamos com a participação do Instituto Benjamin Constant/ IBC, parceiro de longa data, do Instituto
Nacional de Educação de Surdos/ INES, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/ APAE e de
outras tantas Instituições que apresentaram seus trabalhos nas diversas Unidades Escolares do Colégio
Pedro II, ao longo de suas semanas de intenso trabalho.

Os objetivos principais desse encontro foram:
a)

proporcionar a troca de experiências entre o nosso corpo docente e o de outras
Instituições;

b)

ampliar a discussão sobre a educação inclusiva;

c)

proporcionar formação em serviço, através de palestras e pequenos cursos;

d)

divulgar o trabalho da própria Instituição e daquelas que participaram do evento junto a
alunos e servidores.

Além desse grande evento, servidores docentes e técnico-administrativos puderam participar
também de alguns eventos de formação e de palestras fora da Instituição.
Cabe ressaltar que o número e a diversidade de casos atendidos pela Instituição vêm
aumentando significativamente ao longo dos últimos anos, aumentando a nossa necessidade de
docentes e técnico-administrativos com formação para lidar com essas situações.
Algumas ações importantes levadas a cabo durante o ano de 2008 pelo SEE foram:
•

permanente atualização de arquivos e documentos sobre questões relacionadas à Educação

Especial, Educação Inclusiva, Necessidades Educacionais, Dificuldades e distúrbios de Aprendizagem e
Transtornos Mentais, divulgando o material junto às Unidades Escolares;
•

levantamento anual e acompanhamento dos alunos que apresentam necessidades educacionais;

•

encaminhamento de ações e intervenções didático-pedagógicas mais adequadas a cada situação;

•

promoção de entrevistas e visitas a Instituições, acompanhando pais/ responsáveis por alunos com

necessidades educativas especiais, juntamente com professores de turma e Coordenadores de Série, para

22

•

melhor adequação e acompanhamento das ações junto aos alunos;

•

entrevistas e contatos com os profissionais que atuam junto a nossos alunos em atendimentos

especializados fora da escola, para troca de informações, integração num trabalho multidisciplinar e
estabelecimento de estratégias conjuntas visando o desenvolvimento do aluno enquanto pessoa e na sua
dinâmica escolar;
• entrevistas, juntamente com o SESOP, com pais/ responsáveis, para melhor compreensão da
dinâmica familiar e encaminhamento de algumas ações;
• palestras e encontros para grupos de pais/ responsáveis com orientações;
• reuniões com os Chefes e equipe de SESOP das Unidades Escolares para discussão de ações
conjuntas com membros deste setor em relação a alunos que necessitam de acompanhamento e ações
mais individualizadas e específicas;
•

comparecimento a Conselhos de Classe, sempre que solicitado pelas Unidades, a fim de

acompanhar o desempenho dos alunos com necessidades educacionais especiais, orientando e
participando das decisões assumidas pelas equipes de cada série;
•

participação em Seminários e Congressos para melhor capacitação e obtenção de novas

informações, dados e contatos necessários à atuação neste Setor.

PARTE III: DIRETORIA DE ENSINO/ OUTRAS ATIVIDADES
1) CONSELHO PEDAGÓGICO:
Foram realizadas quinze reuniões do Conselho Pedagógico do Colégio Pedro II, órgão de
aconselhamento e consultoria pedagógica da Direção-Geral, integrado pelo Secretário de Ensino e
pelos dois Subsecretários, pelos Diretores das treze Unidades Escolares e pelos dezesseis Chefes de
Departamentos Pedagógicos.
2) CONSELHO DEPARTAMENTAL
Órgão integrado pelo Secretário de Ensino, pelos dois Subsecretários e pelos Chefes dos
Departamentos Pedagógicos, o Conselho Departamental realizou dez reuniões, cujas pautas giraram em
torno predominantemente da atualização do Projeto Político-pedagógico da Instituição.
3) AVALIAÇÃO DE DOCENTES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
A pedido da Secretaria de Ensino, e sob sua assistência sempre que necessário, a Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) elaborou o formulário e os critérios de avaliação dos docentes
que ingressam na Instituição por Concurso Público, conforme regulamentado por legislação federal.
Cópia dos documentos e das orientações foi entregue a todos os docentes que seriam avaliados,
mantendo-os a par dos procedimentos a serem seguidos.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DATI
Neste documento apresentaremos um resumo dos serviços, a discriminação dos bens
adquiridos e estruturas mais relevantes implantadas sob a tutela da Diretoria Adjunta de Tecnologia da
Informação, no exercício de 2009, ano que iniciamos como o Centro de Informática Administrativa –
CIAD, e após a efetivação de uma reestruturação organizacional na Instituição, passamos a Diretoria
Adjunta de Tecnologia da Informação – DATI.
O ano de 2009 foi positivo para o desenvolvimento, implementação de nosso Plano Diretor
e para a melhoria da área de TI do Colégio Pedro II.
Com o empenho da Administração em apoiar e investir na informática conseguimos alçar
vôos mais altos. Traçamos metas para todo o corpo da DATI, onde obtivemos avanços significativos nos
serviços, e os objetivos em sua maioria alcançados, o que contribui para o padrão de excelência
adquiridos ao longo dos anos.
Discriminamos as principais realizações, aquisições e melhorias na área de TI em todos os
campos, fazendo assim um apanhado geral de cada componente da DATI, mostrando os setores e suas
atribuições, além de serviços sob a responsabilidade da Diretoria Adjunta de TI, objetivando a
transparências dos serviços oferecidos.
Sendo assim, dividiremos o relatório nas seguintes partes:
•
•
•
•
•

Projetos de Sistemas;
Rede e Internet;
Manutenção e Suporte;
Telefonia;
Serviços contratados e aquisições;
PROJETOS DE SISTEMAS

A Seção de Projetos de Sistemas Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação possui como missão
suprir o Colégio Pedro II com sistemas e serviços de qualidade que possibilitem a redução dos custos e do
tempo gasto no desenvolvimento de tarefas rotineiros ou de projetos específicos.
No ano de 2009, a Seção de Projetos de Sistemas definiu como linha de atuação para os novos
sistemas utilizar linguagem voltadas para o ambiente web. Os novos sistemas que estão sendo
desenvolvidos e colocados em produção são:
•
•
•
•

Cadastro de Estagiários utilizando a linguagem .NET, em produção.
Cadastro de Terceirizados utilizando a linguegem Java com Struts e Hibernate, em
desenvolvimento.
Sistema de Assentamento Acadêmicos versão 2010 utilizando as linguagens Delphi e PHP, em
desenvolvimento.
Sistema de Concurso Interno e Externo versão 2009 para admissão de professores e alunos do
ensino regular, do médio integrado e do PROEJA utilizando a linguagem PHP, em produção.
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Os outros sistemas, desenvolvidos utilizando a linguegem Delphi, que estão sofrendo manutenção
preventiva ou corretiva são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Assentamentos Acadêmicos.
Sistema de Diretoria de Gestão de Pessoas.
Sistema de Biblioteca
Sistema de Almoxarifado
Sistema de Protocolo
Sistema de Finanças
Sistema de Licitações
Sistema de Inventários de Informática
Biblioteca Digital de Realengo
Sistema de Patrimônio
Sistema do Serviço de Saúde.

Além destes sistemas, no ano de 2009, a Seção de Projetos de Sistemas conseguiu iniciar um
programa de treinamento que visa qualificar os seus integrantes para o desenvolvimento dos novos
sistemas utilizando somente linguagem de código aberto e voltadas para a plataforma web, seguindo
assim as diretivas traçadas pelo MEC para as escolas e universidades federais.
No ano de 2009, foi iniciado o treinamento básico em Java e Java para Web para os analistas da
Seção e para o ano de 2010, está planejado o inicio
do treinamento em PHP e a continuação do treinamento em Java voltado para desenvolvimento ágil.
Além do desenvolvimento de novos sistemas e das manutenções preventivas e corretivas dos
sistemas em produção, o ano de 2009 foi marcado pelo atendimento em loco da Diretoria de Ensino
visando prover a mesma de informações gerenciais sobre o dados contidos no SIAAc.
Além das tarefas acima citadas, no decorrer do ano de 2009 foram realizadas as seguintes ações:
9 Gerenciamento e controle do Concurso de Alunos e Professores via Internet, além do atendimento
em loco dos casos que apresentaram algum tipo de problema;
9 Envio dos Dados dos Alunos para a Rio Ônibus, Rio Trilhos, Supervia e Barcas S/A;
9 Apoio aos chefes da secretaria escolar de cada unidade;
9 Migração do Sistema de Assentamentos Acadêmicos (SIAAc) e dos seus dados para a versão
2010;
9 Criação de relatórios gerencias para a Secretaria de Ensino analisar o desenvolvimento dos alunos
durante o ano letivo;
9 Mudanças no Relatório de Recadastramento dos Servidores Ativos;
9 Mudanças no Relatório sobre a Data de Ingresso no Colégio Pedro II;
9 Criação do Módulo de Relatório da Freqüência Online;
9 Emissão de relatório contendo o quantitativo de servidores ativos permanentes/ tabelistas com e
sem foto no sistema;
9 Emissão de relatório com número de beneficiários de pensão;
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9 Criação do módulo de relatório de beneficiários de pensão;
9 Criação do módulo de relatório de inativos;
9 Mudanças no módulo de progressão funcional;
9 Criação de relatório para Congregação Estatuinte/2009;
9 Acompanhamento do Sistema que Controla a vida estudantil dos Alunos matriculados no curso
técnico de Educação de Jovens e Adultos;
9 Criação do Cadastro de Telefonia e Notebooks, além de seus respectivos relatórios no Sistema de
Inventário de Computadores;
9 Cadastramento dos dados dos discentes no INEP através do Educacenso e do SisTec;
9 Criação do Certificado de Conclusão do Médio Integrado em Informática;
9 Alteração no Certificado do Pedrinho;
9 Cadastramento dos alunos do PROEJA no Bolsa Escola e emissão de seus respectivos relatórios;
9 Recadastramento dos dados referentes aos setores devido à mudança da estrutura administrativa
do Colégio Pedro II em todos os sistemas diretamente afetados por essas mudanças;
9 Instalação dos aplicativos de acesso aos sistemas SIAAc, DGP, Protocolo nas máquina dos
clientes;
9 Emissão do relatório para o Pena de Ouro;
9 Emissão do relatório contendo a relação de aprovados no concurso de admissão do médio
integrado interno;
9 Emissão do relatório contendo a relação de aprovados no concurso interno para o CEFET;
9 Criação de relatório contendo os alunos, os professores e técnicos administrativos para a eleição
de Diretores das Unidade;
9 Alocação dos candidatos dos concurso no locais de provas;
9 Validação do pagamento das GRUs;
9 Controle do estágio interno dos alunos do médio integrado em informática e dos alunos formados
no pós-médio na Unidade Descentralizada Duque de Caxias;
9 Atendimento in loco e por telefone aos usuários dos sistemas desenvolvidos por esta Seção;

REDE E INTERNET
Criação da página DGP;
Criação da página do III CONEF;
Migração da página do Colégio Pedro II para nova empresa de hospedagem;
Atualização dos dados do concurso de alunos e professores;
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Criação da página do III Seminário de Mídias e Educação;
Parceria com a Microsoft para o download de softwares.
Supervisão da reforma do segundo laboratório de informática da UE - SCIII
Supervisão da implantação segundo laboratório de informática da UE - Niterói
Supervisão da reforma do segundo laboratório de informática da UE -Humaitá II
Supervisão da reforma do laboratório de informática da UE - Engenho Novo I
Supervisão da instalação de links de internet independente nas unidades escolares
Configuração e instalação dos novos servidores de rede (HP) das unidades escolares
Configuração e instalação dos novos servidores proxy (HP) da Rede Corporativa
Configuração e instalação do servidor de arquivos (HP) da Rede Corporativa
Instalação de rack de piso p/ servidor corporativo na sala da Gerência de Rede
Configuração e instalação do servidor de rede (Dell) na sala da Gerência de Rede
Substituição do firewal Fortigate (defeito) pelo Check Point
Instalação de políticas de acesso à Rede Corporativa com o firewal Check Point
Reinstalação do firewal Fortigate na Rede Corporativa
Supervisão da substituição do link da UE - Realengo para l MB
Implantação de novas políticas de segurança na Rede Corporativa
Substituição do nobreak da sala da Gerência de Rede Corporativa
Instalação de nova chave de nobreak na sala da Gerência Rede Corporativa
MANUTENÇÃO E SUPORTE
É de sua responsabilidade o bom andamento, de todos os computadores, impressoras e demais
periféricos pertinentes. Abaixo, algumas realizações da seção:
Instalação e configuração dos novos micros para as Unidades Escolares e Direção Geral.
Atendimento ao usuário de micro informática (software e hardware)
Levantamento de micros e periféricos de informática na DG e Unidades Escolares
Manutenção e atualização das máquinas no Sistema de Inventário.
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Aquisição de ferramentas e materiais de apoio necessários aos serviços de reparo
Montagem dos novos laboratórios da Unidade São Cristóvão III
Suporte na organização das inscrições para os Concursos.
Reinstalação e Reestruturação dos equipamentos de informática da Biblioteca Digital.
Suporte na realização do III CONEF – Congresso Nacional de Ensino Fundamental.
Suporte no Processo de Consulta para escolha dos Diretores de Unidade.
Participação no Curso de Administração de Videoconferência da RNP – Escola Superior de Redes.
Renovação do Contrato MSDN-AA da Microsoft.
Laudos técnicos e especificações de produtos adquiridos na área de informática, que chegam no
Almoxarifado.
Acompanhamento na troca de produtos que apresentam problemas dentro do prazo de garantia.
Acompanhamento dos produtos em garantia (abertura de chamados para conserto).
Análise técnica para aquisição de novos produtos de informática como: câmeras, impressoras, projetores
multimídia, micros, etc.
Acompanhamento junto a fornecedores para entrega de produtos adquiridos pelo Colégio.
Análise das necessidades de troca de peças danificadas em micros com problemas.
Acompanhamento na liberação de micros novos e usados para as Unidades Escolares.
Análise das solicitações feitas pelas Unidades Escolares para a área de informática.
TELEFONIA
É de sua responsabilidade o bom andamento, de toda a rede telefônica. Também coordena e
executa várias ações junto com as empresas parceiras. Dentre as funções, podemos citar o relatório
mensal ligações efetuadas dos ramais, de todas as unidades que fazem parte da rede corporativa do CPII,
ferramenta essa, que auxilia os coordenadores e diretores da utilização dos ramais e os gastos feitos pelos
mesmos.
Fazem parte de nossa parceria, as empresas:
•
•
•

SIEMENS
Oi
PERTEL

Siemens: Responsável pelas nossas centrais telefônicas e dados;
Oi: Empresa responsável pelas linhas e modens, na qual elas trafegam;
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Pertel: empresa que nos dá suporte na parte física da telefonia.
REALIZAÇÕES EM 2009
Siemens: Foi feito no ano a atualização dos softwares de tarifação e coletagem de informações do
microcomputador de sua responsabilidade. Atendimentos diversos, em várias Unidades do Colégio Pedro
II, como:
• Troca de categorias de ramais;
• Troca de aparelhos (digitais e analógicos).
Oi: Foi feito a troca de todos os cabos, transferência da caixa externa (rua) para caixa interna (CPII) e
alguns reparos nas linhas externas.
Pertel: Foram feitas 34 instalações de ponto telefônico e 28 remanejamentos de ramais e diversas trocas
de tomadas telefônicas em todas as unidades escolares e direção geral.
Foram feitas licitações na área:
• Provedor de internet;
• Central telefônica;
• STFC – sistema de telefonia fixa comutada.
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Identificação da Unidade Orçamentária
Denominação da Unidade Orçamentária

Código da UO

COLÉGIO PEDRO II

Código SIAFI da UGO

26201

153167

Programação das Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários

2 – Juros e
Encargos
1 – Pessoal e Encargos Sociais da Dívida

3- Outras Despesas
Correntes

Exercícios

LOA

2008

2008 2009

2008

2009

Dotação proposta pela UO

232.261.385

213.517.072

0,00

0,00

25.122.915

31.476.895

PLOA

188.942.256

189.254.633

0,00

0,00

25.122.915

30.816.029

LOA

212.966.791

255.222.100

0,00

0,00

25.807.855

32.300.664

24.045.673

65.980.320

0,00

0,00

2.074.940

1.634.635

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.012.464

321.202.420

0,00

0,00

27.882.795

33.935.299

Suplementares
Especiais
CRÉDITOS

2009

Extraordinários
Créditos Cancelados

Outras Operações
Total

Programação das Despesas de Capital
5 – Inversões
Financeiras

4 – Investimentos
Origem dos Créditos Orçamentários

Exercícios

LOA

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Dotação proposta pela UO

960.000

8.860.000

0,00

0,00

0,00

0,00

PLOA

960.000

10.160.000

0,00

0,00

0,00

0,00

2.260.000

11.425.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765.000

0,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.260.000

12.190.000

0,00

0,00

0,00

0,00

LOA
Suplementares
CRÉDITOS

6- Outras Despesas
de Capital

Especiais
Extraordinários
Créditos Cancelados

Outras Operações
Total
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Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência
Despesas Correntes

Despesas de Capital

LOA

Origem dos Créditos
Orçamentários

Exercícios
2008

2009

Dotação proposta pela UO

257.384.300

244.993.967

PLOA

214.065.171

LOA

2009

2008

960.000

8.860.000

0,00

0,00

220.070.662

960.000

10.160.000

0,00

0,00

238.774.646

287.522.764

2.260.000

11.425.000

0,00

0,00

26.120.613

67.614.955

0,00

765.000

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.895.259

355.137.719

2.260.000

12.190.000

0,00

0,00

CRÉDITOS

Suplementares
Especiais
Extraordinários

9 – Reserva de Contingência

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

2008

2009

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Despesas Correntes
Natureza da Movimentação
de Crédito

Interna
Externa

Concedidos
Recebidos
Concedidos
Recebidos
Recebidos

Natureza da Movimentação
de Crédito

Interna
Externa

Concedidos
Recebidos
Concedidos
Recebidos

UG concedente
ou recebedora
150014
150014
153173

Classificação da
ação

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

Destaque
Destaque
Destaque
Despesas de Capital

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

0,00
0,00
3.727.655
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 – Outras
Despesas
Correntes
0,00
0,00
0,00
467.400
8.094.393,48

UG concedente
ou recebedora

Classificação da
ação

4 - Investimentos

5- Inversões
Financeiras

6 – Outras
Despesas de
Capital

153173

Destaque

0,00
0,00
0,00
1.575.302

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Despesas por Modalidade de Contratação
Despesa Empenhada

Despesa Liquidada
Exercícios

Modalidade de Contratação
2008
12.710.84140
526.842,68
1.954.410,43
3.334.010,18
6.895.578,11
7.369.831,92
4.845.519,11
2.524.312,81
21.066,55
21.066,55
220.385.637,14
220.333.461,86
52.175,08
448.582,71

Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros

2009
31.529.175,50
203.384,23
2.032.482,20
17.599.595,13
11.693.713,94
7.198.257,92
5.299.623,77
1.898.634,15
9.331,15
9.331,15
262.248.838,61
262.045.914,35
102.924,26
568.140,67

2008
7.768.949,62
14.347,68
486.064,18
1.396.441,59
5.872.096,17
7.024.136,71
4.664.456.44
2.359.680,27
21.066,55
21.066,55
220.075.590,43
220.035.557,79
50.032,64
300.046,71

2009
15.901.558,69
69.510,68
1.706.787,76
6.079.858,41
8.045.401,84
7.116.293,73
5.219.862,19
1.896.431,54
9.331,15
9.331,15
262.248.838,61
262.045.914,35
102.924,26
568.140,67

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Despesa Empenhada
Grupos de Despesa

1 – Despesas de Pessoal
319011
319001
319003
Demais elementos do
grupo
2 – Juros e Encargos da
Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do
grupo

2008

2009

Σ

Σ

Despesa
Liquidada
Exercícios
2008
2009

RP não
processados

Valores Pagos

2008

2009

2008

2009

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

76.320.662,36
94.399.257,08
80.830.082,67
94.601.421,84
26.778.524,00
30.302.310,00
26.684.144,73

30.664.850,02

Σ

Σ

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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3- Outras Despesas
Σ
Σ
Correntes
10.036.693,15 16.490.457,72
3390.39
5.842.550,14 7.356.292,75
3390.37
720.822,93 1.041.841,24
3390.30
Demais elementos do grupo 11.447.626,93 13.443.721,62

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
Grupos de Despesa

Despesa Empenhada
2008
2009
Σ
Σ
848.000,00 9.585.180,39
1.259.998,95 3.415.043,32

4 - Investimentos
449051
449052
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
5 - Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa

Σ
Σ
Não se aplica Não se aplica
Não se aplica Não se aplica
Não se aplica Não se aplica

Demais elementos do grupo
6 - Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo

Não se aplica
Σ
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Σ
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Despesa
RP não
Liquidada
processados
Exercícios
2008
2009
2008
2009
Σ
Σ
Σ
Σ

Valores Pagos
2008
Σ

2009
Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ
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Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Código no PPA:
0901.0005.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em
Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações
Públicas

Dotação
Inicial
3.740.508,00

Ordem

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Final
3.727.655,00
2.773.848,97
2.773.848,97
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

2.773.848,97

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Referência

Indicador (Unidade medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
0089.0181.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Dotação
Inicial
98.170.628,00

Ordem

Despesa
Liquidada

Despesa Empenhada
Final
128.601.636,00
128.101.636,00
128.101.636,00
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)

Índice
inicial
2529

Restos a
Pagar não
processados Valores Pagos
0,00

128.101.636,00

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

Data
Índice final
1
Pessoa Beneficiada
11/1/2010
2532
100%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Esta ação foi conclúida atingindo plenamente o quantitativo físico programado.

Ordem

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Índice
previsto no
exercício

100%

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
1061.09HB.26201.0001

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para
o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Dotação
Inicial
15.286.722,00

Ordem

Despesa
Empenhada

Restos a
Pagar não
processados

Valores Pagos

0,00

20.369.911,07

Índice final

Índice
previsto no
exercício

Índice atingido
no exercício

Índice final

Índice
previsto no
exercício

Índice atingido
no exercício

Despesa
Liquidada

Final
20.517.807,00
20.369.911,07
20.369.911,07
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
0750.2003.26201.0001

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Ações de Informática

Dotação
Inicial
3.521.000,00

Ordem

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Final
3.521.000,00
3.519.902,87
3.519.902,87
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Restos a
Pagar não
processados Valores Pagos
0,00

2.841.318,62

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
0750.2004.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Assistência Médica e Odontolótica aos Servidores, Empregados
e seus Dependentes

Dotação
Inicial
5.337.547,00

Ordem

Despesa Empenhada

Despesa
Liquidada

Final
4.837.547,00
3.220.192,50
3.220.192,50
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)

Índice
inicial
10590

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

3.213.492,50

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

Data
Índice final
1
Pessoa Beneficiada
11/1/2010
3785
100%
36%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
A quantidade de servidores ativos e inativos que solicitaram o ressarcimento foi inferior ao estimado.
Servidores beneficiados: 2125; pessoas beneficiadas: 3785.

Ordem

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
0750.2010.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados

Dotação
Inicial
133.200,00

Ordem

Final
172.211,00
163.671,32
163.671,32
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)

1
Criança atendida
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Despesa Empenhada

Despesa
Liquidada

Data
11/1/2010

Índice
inicial
125

Índice final
160

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

163.671,32

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido
no
exercício

100%

128%

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido
no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
0750.2011.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Dotação
Inicial
3.564.000,00

Ordem

Despesa Empenhada
Final
4.693.837,00
4.693.837,00
4.693.837,00
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)

1
Servidor Beneficiado
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Despesa
Liquidada

Data
11/1/2010

Índice
inicial
2707

Índice final
1462

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

4.693.837,00

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

100%

54%

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
0750.2012.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Dotação
Inicial
3.139.200,00

Ordem

Despesa Empenhada
Final
3.373.084,00
3.281.689,55
3.281.689,55
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)

1
Servidor Beneficiado
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Despesa
Liquidada

Data
11/1/2010

Índice
inicial
1817

Índice final
1894

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

3.281.689,55

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

100%

106%

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
1061.2991.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal

Dotação
Inicial
25.221.082,00

Ordem

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Final
26.189.082,00
25.918.853,38
25.918.853,38
Informações sobre os resultados alcançados

Indicador (Unidade
medida)

Referência
Índice
inicial
Data
11/1/2010 6522

Índice final
5917

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

19.555.933,49

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Aluno Matriculado
100%
91%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
A análise do resultado ficou prejudicada porque os recursos não atendem só a despesas com o
Funcionamento do Ensino Médio.

Ordem

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica
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Código no PPA:
1062.2E13.26201.0180

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das
Instituições Federais de Educação Tecnológica

Dotação
Inicial
350.000,00

Ordem

Despesa
Liquidada

Despesa Empenhada
Final
350.000,00
0,00
0,00
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data
11/1/2010

Índice
inicial
1

Índice final
0

Restos a
Pagar não
processados

Valores
Pagos

0,00

0,00

Índice
Índice
previsto no atingido no
exercício
exercício

1
Unidade modernizada
100%
0%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Os recursos provenientes da emenda individual ao orçamento da parlamentar Deputada Federal Andréia
Zito não foram liberados pela Casa Civil da Presidência da República, prejudicando a programação
rpevista por esta autarquia para o exercício de 2009. ADAPTADO

DO SIMEC
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Código no PPA:
1061.4001.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal

Dotação
Inicial
72.456.775,00

Ordem

Despesa
Liquidada

Final
102.775.002,00
101.896.277,00
101.896.277,00
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)

1
Aluno matriculado
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
Não se aplica

Ordem

Despesa
Empenhada

Data
1/2/2010

Índice
inicial
6911

Índice final
7342

Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data

Índice
inicial

Índice final

Restos a
Pagar não
processados Valores Pagos
0,00

101.496.291,87

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

100%

106%

Índice
previsto no
exercício

Índice
atingido no
exercício

1
Não se aplica
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
A análise do resultado ficou prejudicada porque os recursos não atendem só a despesas com o
Funcionamento do Ensino Fundamental.
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Código no PPA:
1067.4572.26201.0033

Identificação do Programa de Governo
Denominação: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação

Dotação
Inicial
160.000,00

Ordem

Despesa
Liquidada

Despesa Empenhada
Final
160.000,00
159.131,68
159.131,68
Informações sobre os resultados alcançados
Referência

Indicador (Unidade
medida)
Data
11/1/2010

Índice
inicial
250

Índice final
246

Restos a
Pagar não
processados Valores Pagos
0,00

140.878,68

Índice
previsto no Índice atingido
exercício
no exercício

1
Servidor capacitado
100%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Não se aplica
Análise do Resultado Alcançado:
O resultado foi bom, trabalharemos para atingirmos a meta no exercício de 2010.

98%
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Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função Subfunção

Programa

14

272

0089

12

122

1061

12

28

846

Ação

Tipo da
Ação

Prioridade

Pessoa
Beneficiada
09HB Não se aplica
0901 Não se aplica
0181

12

126

0750

2003

12

301

0750

2004

12

365

0750

2010

12

331

0750

2011

12

306

0750

2012

12

362

1061

2991

12

363

1062

2E13

12

361

1061

4001

12

128

1067

4572

Não se
Aplica
Pessoa
Beneficiada
Criança
atendida
Servidor
beneficiado
Servidor
beneficiado
Aluno
Matriculado
Unidade
modernizada
Aluno
matriculado
Servidor
capacitado

3

Unidade
de
Medida

Meta
prevista

Meta
realizada

Meta a ser
realizada
em 2010

Unidade

2529

2521

2.600

3

Unidade

10.590

3.785

6.178

3

Unidade

125

160

164

3

Unidade

2.707

1.462

3.626

3

Unidade

1.817

1.918

1.927

3

Unidade

6.522

5.800

.5.800

3

Unidade

1

0

0

3

Unidade

6.911

7.107

6.911

3

Unidade

250

174

150

3
3
3

Programa 0089 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões
Dados Gerais
Tipo de Programa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo Geral

Pagamento de Aposentadoria e Pensão-Servidores Civis

Gerente de Programa

Gentil José Salles Machado

Gerente Executivo

Gentil José Salles Machado

Indicadores

Pessoa Beneficiada

Público-alvo

Aposentados e pensionistas-servidores civis

Programa 0750 – Auxílio Creche
Dados Gerais
Tipo de Programa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo Geral

Assistência Pré-escolar

Gerente de Programa

Gentil José Salles Machado

Gerente Executivo

Gentil José Salles Machado

Indicadores

Crianças de 0 a 6 anos

Público-alvo

Dependentes dos servidores
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Programa 0750 – Auxílio-Transporte
Dados Gerais do Programa
Tipo de Programa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo Geral

Auxílio-transporte aos servidores e empregados

Gerente de Programa

Gentil José Salles Machado

Gerente Executivo

Gentil José Salles Machado

Indicadores

Servidor Beneficiado

Público-alvo

Servidores ativos

Programa 0750 – Auxílio-alimentação
Dados Gerais do Programa
Tipo de Programa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo Geral

Pagamento de Auxílio-alimentação a servidores

Gerente de Programa

Gentil José Salles Machado

Gerente Executivo

Gentil José Salles Machado

Indicadores

Servidor Beneficiado

Público-alvo

Servidores ativos

Programa 1067 – Capacitação de Servidor
Dados do Programa
Tipo de Programa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo Geral

Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de
Qualificação e Requalificação

Gerente de Programa

Gentil José Salles Machado

Gerente Executivo

Gentil José Salles Machado

Indicadores

Servidor Capacitado

Público-alvo

Servidor Docente e Técnico-Administrativo

Programa 1061 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal
Dados do Programa
Tipo de Programa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo Geral

Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal

Gerente de Programa

Gentil José Salles Machado

Gerente Executivo

Gentil José Salles Machado

Indicadores

Aluno matriculado

Público-alvo

Alunos do ensino fundamental
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Principais Ações de Programa
Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – servidores civis
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Pagamento Aposentadorias e pensões

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de Pagamento

local

Ação 09HB – Contribuição da União , de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos
Servidores Públicos Federais.
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Pagamento Aposentadorias e pensões

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de Pagamento

local

Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Dependentes dos Servidores e Empregados
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Pagamento de Assistência pré-escolar

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de pagamento

local
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Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Pagamento de Assistência pré-escolar

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de pagamento

local

Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Pagamento de Auxílio transporte

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de pagamento

local

Ação 2012 Auxílio Alimentação dos Servidores
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Pagamento de Auxílio Alimentação

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de pagamento

local
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Ação 2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Funcionamento Ensino Médio

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Unidades Escolares

local

Ação 4001 – Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Funcionamento Ensino Fundamental

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Plkanejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Unidades Escolares

local

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Dados Gerais da ação
Tipo

Orçamentária

Finalidade

Capacitação dos servidores administrativos e docentes

Descrição
Unidade responsável pela decisão estratégica

Direção Geral

Unidade executora

Colégio Pedro II

Área responsável por gerenciamento

Departamento de Administração e Planejamento

Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação a nível

Seção de Treinamento e Capacitação

local
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INDICADORES INSTITUCIONAIS
Custo por aluno (Ações 2991 e 4001)
a) Utilidade
•

Verificar o custo/aluno anual do CPII.

•

Relação entre as despesas do órgão e o número de alunos equivalentes.

b) Tipo: Eficiência, com ênfase no processo.
c) Fórmula de Cálculo
Recursos orçamentários ( x ) 127.815.130,38
Nº de alunos ( y ) 13.259
Resultados ( z )
Fórmula de cálculo → x/y=z
d) Método de Aferição:
1) Montante orçamentário (SIAFI)
2) Nº alunos (Secretaria de Ensino)
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição
Planejamento
f) Resultado do indicador no exercício.
Z = 127.815.130,38 / 13.259/12
Z = 803,32 (mensal)
g) Foram retirados os valores referentes às sentenças judiciais, inativos e pensionistas para não criar
distorções com Instituições mais novas, com menor número de aposentados e pensionistas e o
menor passivo judicial. O nº de alunos foi tomado diretamente dos dados da Secretaria de Ensino.
Alunos/ Professor
a) Relação entre a quantidade de alunos com dedicação integral ao curso e professores.
b) Eficiência
c) Nº de alunos = x (13.259)
Nº de professor = y (1.139)
Resultado = z
Fórmula de cálculo → x / y = z
d) Dados CRH
Dados Secretaria de Ensino
e) Planejamento
f) Z = 11,64 %
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g) Foi considerada, para maior fidedignidade o total de professores efetivos e substitutos contratados
temporariamente, bem como os tabelistas.

Alunos/ Servidor
a) Verificação do Nº de alunos por servidor – a relação entre a quantidade de alunos com a dedicação
integral ao curso e funcionários.
b) Eficiência
c) Nº de alunos = x (13.259)
Nº de servidores = y (823)
Resultado ( z )
Fórmula de Cálculo → x / y = z
d) Dados da Secretaria de Ensino e CRH
e) Planejamento
f) Z = 16,11
g) Observa-se que nesse cada ano esta relação aluno/servidor diminuiu, mas, ainda merece uma
maior atenção devido aos fatos de que existe uma escassez de servidores para fazer frente à
expansão do CPII no estado do RJ.

Servidor/Professor
a) Relação entre a quantidade de funcionários e professores, com equivalência à dedicação
integral ou não.
b) Eficiência
c) Nº de servidor = x ( 823)
Nº de professor = y ( 1.139)
Resultado ( z )
Fórmula de Cálculo → x / y = z
d) Dados CRH
e) Planejamento
f) Z = 0,72
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g) A relação servidor professor vem diminuindo a cada ano, pois na área docente contratam-se
professores substitutos, o que diminui o comprometimento e a qualidade profissional. Na área
administrativa, só admite-se por concurso público, distanciando cada vez mais o nº de
administrativos e docentes. A área mais afetada é a de assistente de alunos que por não ter
vacância não abre vaga para concurso, acarretando dificuldades na área fim.
Relação professor substituto e nº total de professores
a) Verificação da relação professor substituto/ número de professores
b) Risco crítico potencial e de eficiência de política federal de Educação.
c) Nº de professores substitutos ( x ) 204
Nº total de professores ( y ) 1.139
Resultado ( z )
Fórmula de Cálculo → z = x . 100
Y
Dados CRH
d) Planejamento
e) Z = 204 . 100 = 17,91%
1.139
f) O diminuição da relação do nº de professores substitutos para os efetivos deve-se à diminuição das
vacâncias e a realização de concursos públicos.

*OBS: Ficou acordado na Reunião de Busca Conjunta de Soluções que durante o exercício de 2010, o
Colégio Pedro II desenvolverá um novo “Plano de Desenvolvimento Institucional” e estabelecerá
novos “Indicadores de Gestão” para atender às recomendações da CGU.
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Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009
Composição do Quadro de Recursos Humanos
Situação apurada em 31/12/2009
Regime do Ocupante do Cargo
Lotação Efetiva
Lotação Autorizada
Estatutários
Próprios
Requisitados

Σ

Lotação Ideal

Σ

Σ

1.758
3

1.788
0

2.629
0

Σ
Não se aplica
204
358
2.323

Σ
Não se aplica
204
358
2.146

Σ
Não se aplica
0
358
2.987

Celetistas
Cargos de livre provimento
Estatutários
Não Estatutários
Terceirizados
Total

Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009
QUADRO PRÓPRIO
Vencimentos e
TIPOLOGIA
Qtd.
Retribuições
Gratificações
vantagens fixas
Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)
2007
1.591
7.939.945,50
2008
1.711
10.3.17.606,11
2009
1.772
11.750.460,47
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)
2007
276
300.401,66
2008
308
340.002,75
2009
204
526.199,00
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)
2007
2
2008
1
2009
0
Requisitados com ônus para a UJ
2007
Não se aplica
Não se aplica
2008
Não se aplica
Não se aplica
2009
Não se aplica
Não se aplica
Requisitados sem ônus para a UJ
2007
Não se aplica
Não se aplica
2008
Não se aplica
Não se aplica
2009
Não se aplica
Não se aplica

Adicionais

Indenizações

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA
Não se aplica
RENÚNCIA TRIBUTÁRIA
Não se aplica
PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS
Não se aplica
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE FUNDOS
Não se aplica
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Relatório de Indicadores de Desempenho da Diretoria Adjunta de Planos e
Desenvolvimento de Pessoas Ano de 2009
1. Seção de Desenvolvimento e Capacitação
. Indicador: Alcance da capacitação/treinamento
¾ Descrição: Total de servidores técnico administrativos da Instituição
¾ Relatório: A força de trabalho de servidores Técnicos Administrativos ativos, referente ao ano
de 2009 incluindo o nível de apoio, médio e superior alcança o quantitativo de 798 servidores.
1.2. Indicador: Índice de investimento aplicado em capacitação/treinamento do pessoal
¾ Descrição: Somatório das despesas com capacitação/treinamento de servidores no período.
¾ Relatório: O Total gasto em ações de treinamento/capacitação no exercício de 2009 com servidores
técnicos administrativo foram de R$ 61.158,38 (sessenta e um mil cento e cinqüenta e oito reais e trinta e
oito centavos).

1.3. Indicador: Índice de qualificação do servidor técnico administrativo
¾ Descrição: Para qualificar o servidor técnico administrativo, são aplicados pesos que variam de
doutores, mestres, com especialização ou apenas graduados.
¾

Relatório: O quadro de servidores técnico administrativo encontra‐se distribuído na seguinte forma:
47,87% dos servidores encontram‐se sem titulação; 32,96%, concluíram graduação; 16,17%, concluíram
especialização;
2%, concluíram o mestrado; 0,75%, concluíram o doutorado e finalmente, 0,25% concluíram o
aperfeiçoamento.

1.4. Indicador: Total de horas de capacitação/treinamento
¾ Descrição: Total de horas de capacitação/treinamento oferecidas no período
¾ Relatório: No exercício de 2009 a Seção de Desenvolvimento e Capacitação ofereceu um total de 342
horas de treinamento/capacitação.

1.5. Indicador: Índice de satisfação com treinamento/capacitação
¾ Descrição: Satisfação dos servidores com oportunidades para capacitação e aprimoramento
profissional
¾ Relatório: Ao término dos cursos, a Seção de Desenvolvimento e Capacitação elaborou uma
pesquisa através de fichas de avaliação de curso, para que os servidores avaliassem o conteúdo, o
profissional, bem como também a oportunidade oferecida pela Instituição. Em sua avaliação, no
exercício de 2009 84,74% dos servidores que concluíram os cursos, participaram de uma pesquisa,
a qual, os participantes consideraram ótimo o curso, o profissional e a oportunidade que a
Autarquia ofereceu para que pudessem crescer profissionalmente. Destes 6,89% dos servidores
terão progressão por capacitação.
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1.6. Indicador: Grau de universalização das ações de capacitação/treinamento
¾ Descrição: Porcentagem de servidores inscritos que concluíram as ações de treinamento no
exercício
¾ Relatório: Dos 321 (84,74%) servidores inscritos nos cursos de capacitação/treinamento no
exercício de 2009, 218 concluíram seus cursos e 49 servidores, ou seja, 15,26%, ainda encontramse cursando INGLÊS INSTRUMENTAL que teve seu início em outubro de 2009 e tem data
prevista para seu término no exercício de 2010.
1.7. Indicador: Profusão e difusão do conhecimento
¾ Descrição: Número de cursos, seminários e palestras realizadas no período
¾ Relatório: No exercício de 2009 a DESCAP executou um total de 07 ações, dentre os quais, cursos,
treinamentos e encontros oferecidos a todos o segmento técnico administrativo da Instituição.

1.8. Indicador: Índice de servidores que utilizam Parcerias Institucionais
¾ Descrição: Número de servidores que utilizaram parcerias firmadas com outras Instituições no
período
¾ Relatório: 11,38% dos servidores técnicos administrativos utilizaram parcerias firmadas com a
Instituição com a finalidade de capacitação.

1.9. Indicador: Capacitação/treinamento para estagiários
¾ Descrição: Total de estagiários que fizeram curso de capacitação
¾ Relatório: A Diretoria Adjunta de Planos e Desenvolvimento de Pessoas achou de extrema importância
que todos os estagiários que prestam colaboração a esta Instituição tivessem sua vida profissional
aprimorada. Através da DESCAP, os 47 (quarenta e sete) estagiários no seu total foram capacitados para
exercerem as funções a que foram designados.

2. Setor de Planejamento da Gestão de Pessoas - SEPLAG.
2.1. Indicador: Índice de satisfação do cliente
¾ Descrição: Média dos resultados de pesquisa de satisfação do cliente interno, feita na recepção da
DGP e nas SGPUE’s.
¾ Relatório: Conforme pesquisa realizada na recepção da Diretoria de Gestão de Pessoas com os
servidores ativos, inativos e pensionistas no exercício de 2009 para avaliar cortesia, atenção,
orientações precisas, agilidade no atendimento, agilidade na execução de processos e atendimento
telefônico. A média do público alvo que comparece mensalmente é de 350 pessoas, ou seja, 7,85%
de todo efetivo da Autarquia que participaram e mostraram-se muito satisfeitos. Esta em
processo de confecção, módulo que mede o grau de satisfação dos servidores através da
Intranet e do nosso Site.
2.2. Indicador: Índice do dimensionamento da força de trabalho
¾ Descrição: Relação entre o quantitativo real da Instituição e o quantitativo ideal das diversas
unidades escolares, deve ser estratificado por Seções/Setores X Cargos.
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¾ Relatório: Em processo de pesquisa.
2.3. Indicador: Volume de trabalho
¾ Descrição: Relação entre volume de tarefas executadas e a necessidade e a capacidade de
atendimento.
¾ Relatório: Em processo de pesquisa.
2.4. Indicador: Desenvolvimento do sistema da DGP
¾ Descrição: Total de implantação de novas ferramentas para o sistema da DGP.
¾ Relatório: No exercício de 2009 a SEPLAG implantou cerca de sete novas ferramentas no
Sistema da DGP, que foram: módulo Estágio Probatório, módulo Controle de Recadastramento,
módulo acesso restrito para Professor Substituto e servidores cedidos, módulo Terceirizado, módulo
Data Referência para Progressão Funcional, e módulo Histórico de Remoção.
2.5. Indicador: Índice de qualidade na comunicação
¾ Descrição: Avaliação de características de relevância, cobertura, abrangência, integridade,
confiabilidade, disponibilidade de dados e informações.
¾ Relatório: A política de Comunicação com os servidores foi implantada pela DGP em esforço
comum com a SEPLAG através da criação da página eletrônica da DGP na INTRANET e no Site
Institucional, que disponibiliza um noticiário atualizado sobre legislação, normas e rotinas de
trabalho, atualizados semanalmente ou quando há mudanças significativas, abrangendo todos os
servidores da Instituição.
Quanto a Comunicação Interna, a SEPLAG através de informativos, jornal mural
abrangendo legislação, rotinas e o sistema da DGP, mantém junto aos Setores de Gestão de Pessoas
das Unidades Escolares SGPUE’s, estas, representantes da DGP junto as Unidades Escolares, uma
comunicação mais específica quanto à atualização do Sistema de RH abrangendo a freqüência online e férias.
2.6. Indicador: Índice de retenção de servidores
¾ Descrição: Percentual de servidores com mais de “X” anos de serviço que continuam em atividade
¾ Relatório: No exercício de 2009, foi constatado que do total de 100% de servidores efetivos
docentes e técnico administrativos, 0,693% alcançou o tempo de serviço para aposentadoria, porém
continuaram em exercício.
2.7. Indicador: Índice de absenteísmo
¾ Descrição: Número de dias não trabalhados / (nº de funcionários X nº de dias úteis)
¾ Relatório: Em processo de construção no sistema da DGP
2.8. Indicador: Clima Organizacional
¾ Descrição: Avalia a satisfação do funcionário com a Instituição, o DGP, seu setor/seção de
lotação, seu superior e com seus pares.
¾ Relatório: A avaliação do Clima Organizacional será feita através de uma Escala de Satisfação
no Trabalho, que mostrará resultados quanto ao relacionamento com colegas, chefias, e também
apontaram as condições físicas de trabalho para o desenvolvimento do trabalho. O indicador
encontra-se em processo de pesquisa.
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2.9. Indicador: Índice de acessibilidade e satisfação dos usuários com o sítio eletrônico
¾ Descrição: Grau de satisfação dos usuários com o sítio eletrônico.
¾ Relatório: A partir de dezembro de 2009, data esta em que começamos a mensurar este dado,
houve uma média de 3037 pessoas, ou seja, 68,16% do efetivo acessando mensalmente a Intranet;
já o nosso Site Institucional teve no mesmo período supracitado uma média de 3598 pessoas, ou
seja, 80,76% do efetivo acessando mensalmente o Site Institucional. Esta em processo de
confecção, módulo que mede o grau de satisfação dos servidores através da Intranet e do
nosso Site.
2.10. Indicador: Resultado Institucional
¾ Descrição: Quantitativo de projetos, rotinas e normas elaboradas pela Seção de Planejamento da
Gestão de Pessoas.
¾ Relatório: No exercício de 2009 foram elaboradas pela SEPLAG as seguintes ações:
¾ Criação e lançamento do Site da DGP;
¾ Criação e articulação da Mala Direta;
¾ Criação e publicação do Jornal da DGP;
¾ Confecção de informativos;
¾ Promoção de integração entre as diversas equipes de Gestão de Pessoas;
¾ Disponibilização de Manuais de orientação;
¾ Criação e atualização de ferramentas no Sistema da DGP;
¾ Criação e divulgação de Normas e Rotinas.
2.11. Indicador: Resultado Institucional de avaliação do Estágio Probatório
¾ Descrição: Alcance das metas institucionais, utilizadas para a estruturação, articulação,
divulgação e acompanhamento.
¾ Relatório: Permitirá a Instituição o acompanhamento contínuo do servidor técnico
administrativo recém empossado. Para esta avaliação serão considerados alguns fatores de
extrema relevância como: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade. Através de formulário preenchido com a avaliação da chefia e com a anuência
do servidor avaliado, o mesmo, deverá encaminhar à Comissão de Acompanhamento do Estágio
Probatório. Esta avaliação deverá ser feita em três etapas distintas, e após o mesmo deverá ser
efetivado ou não. Em caso de reprovação no Estágio Probatório o servidor poderá interpor através
de abertura de processo no Protocolo Geral até o 15º dia após o Relatório Final de Desempenho.
No exercício de 2009 os servidores Técnicos Administrativos em estágio probatório ainda
encontram-se na 2ª etapa do processo de avaliação; quanto ao Estágio Probatório de Docentes é
feito diretamente pela Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, comissão está
subordinada diretamente à DIRETORIA GERAL.
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2.12. Indicador: Índice de rotatividade no trabalho
¾ Descrição: Percentual de servidores que se desligaram voluntariamente ou estão em licença sem
vencimentos, em relação total de ativos no período.
¾ Relatório: No exercício de 2009 foi constatado um índice de rotatividade entre os servidores
ativos desta Autarquia num total de 19,15%, destes estão inseridos os exonerados, os óbitos,
aposentadorias, redistribuição, rescisão de contrato e licença sem vencimentos
3. Setor de Benefício e Qualidade de Vida
3.1. Indicador: Índice de parcerias Institucionais para implantação de projetos do setor de Qualidade
de Vida
¾ Descrição: Número de parcerias firmadas com outras Instituições, em determinado período.
¾ Relatório: No exercício de 2009 o Setor de Qualidade de Vida buscou parcerias com as seguintes
Instituições:
De Ensino:
1. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST);
2. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Núcleo de Serviço Social (NUSESO);
Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador da (DESSAUDE);
3. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)
Divisão de Recursos Humanos (DRH)
Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador (SESSAT)
Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST)
Escola de Serviço Social (ESS)
4. Universidade Federal Fluminense (UFF)
Departamento de Assuntos Comunitários (DAC)
De Saúde:
1. PAM Oswaldo Cruz;
2. ASSIST Saúde;
3. UNIMED;
4. DIX Saúde;
5. SALUTAR Saúde.
3.2. Indicador: Projetos de Ação Social
¾ Descrição: Projetos de Ação Social implantados na Instituição.
¾ Relatório: No exercício de 2009 foram implantados os seguintes projetos de Ação Social:
1. Vacinação contra a gripe;
2. Grupos de orientação sobre Qualidade de Vida (palestras sobre: prevenção à saúde do
trabalhador; importância dos exames periódicos; diabetes; doenças do coração; colesterol,
hipertensão estresse e tabagismo);
3. Oficinas sobre Qualidade de Vida (aferição: pressão arterial, índice de massa corpórea,
higienização e prevenção à cárie);
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Pagamento de Restos a Pagar ‐ Exercício de 2009

Ano de Inscrição
2009
2008
2007

Restos a Pagar Processados
Cancelados
Não se aplica
0,00
0,00
Restos a Pagar não Processados
Inscritos
Cancelados
15.795.797,78
Não se aplica
5.362.407,92
7.903,00
146.599,83
79.933,17
Inscritos
365.592,48
69.467,17
1.157,31

Pagos
Não se aplica
69.469,17
1.157,31

A Pagar
365.592,48
8.677,79
0,00

Ano de Inscrição
Pagos
A Pagar
Não se aplica
15.795.797,78
2009
5.345.827,13
0,00
2008
66.666,66
0,00
2007
Observações:
Restos a pagar do Exercício de 2008 no o valor de R$8.677,79 processado em 2009 aguardando a liberação financeira
do FNDE.
Restos a pagar do exercício de 2009 a maior concentração ficou em licitações realizadas no final do ano com um
destaque especial para obras e serviços de engenharia, conforme destaque abaixo:
Obras e serviços de engenharia:
R$10.594.674,22
Aquisições de veículos:
R$519.802,29
Aquisições de mobiliários:
R$1.271.403,26
Aquisições de aparelhos de ar-condicionado:
R$179.256,40
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Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos ‐ Exercício 2009
MOVIMENTO DA CONTA CONTÁBIL 2.1.2.1.1.11.00
UG
153167
153167
153167
153167
153167
153167
TOTAL

CREDOR
(CNPJ/CPF)
33.000.118/0001-79
47.866.934/0001-74
60.444.437/0120-71
34.185.306/0001-81
01.959.291/0001-02
29.000.841/0001-80

SALDO INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MOVIMENTO DEVEDOR
9.399,82
77,26
55.501,38
28,50
154,55
68.611,71

MOVIMENTO
CREDOR
9.399,82
77,26
55.501,38
28,50
154,55
68.611,71

SALDO FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

1

004.264/2009-0

2.587/2009

9.4

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, em procedimentos licitatórios futuros, atente para o rito descrito no art. 43 da Lei 8.666/93,
em especial para a vedação de se promover a desclassificação de propostas por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, consoante disposto no § 5º desse artigo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
O caso originário do processo referenciado foi esparso e incidental, sem, entretanto, o afastamento do exercício do rito do art.
43 da lei regente de licitações, tendo sido demonstrado que não foi uma atitude aleatória. Episódios iguais não mais ocorreram,
tivemos a cautela de aperfeiçoar as cláusulas editalícias, adequando as exigências de forma a não deixar dúvidas para os licitantes, antes ou durante o certame.
Síntese dos resultados obtidos
As licitações, nas modalidades previstas na legislação vigente, têm ocorrido de forma tranqüila, sem a ocorrência de recursos,
tendo em vista que os Editais são divulgados, em termos de conteúdo, sem o oferecimento de itens itens contraditórios. Havendo dúvidas, natural de acontecer apesar dos cuidados para evitá-las, prontamente as esclarecemos sempre por escrito. A única
solicitação é de que a consulta seja formulada via protocolo a fim de que haja transparência em todo o processo licitatório.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Despiciente uma análise crítica em face das considerações acima consignadas.

72

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

2

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.1

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, com relação aos termos de autorização privativa de uso firmados em 03/11/2008 com as
Associações de Pais e Amigos das Unidades Escolares do Centro, de São Cristóvão, do Engenho Novo II, de Realengo e de
Niterói, substitua-os por termos de cessão de uso, na modalidade legal mais adequada à ocupação das áreas nas unidades escolares mencionadas, nos termos do art. 18 da Lei 9.636. de 15/05/1998.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Adotaremos as determinações do TCU, embora entendamos ser uma questão semântica.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Esta Administração adotou a modalidade de autorização privativa de uso, pois esta ocorre a título precário sendo, a nosso juízo,
mais vantajosa para a Administração Pública, pela natureza do instituto.
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

3

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.2

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, informe, nos relatórios de gestão que compõem os processos de prestação de contas ordinárias, toda a celebração de convênios promovidos pela instituição federal de ensino e, ainda, o recebimento das correspondentes receitas extra-orçamentárias em nome da instituição, em consonância com as regras previstas nos arts. 70, parágrafo
único, da Constituição Federal, 5º, inciso I, e 6º da Lei 8.443/92, e nos arts. 16, incisos II, alínea f, e IV,e 29 da Instrução Normativa /TCU 47, de 27/10/2994.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência adotada.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Código SIORG
256

Denominação completa:
COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

4

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.3

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, registre, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, as
receitas próprias geradas pela autarquia a partir da arrecadação de taxas de inscrição de candidatos a exames seletivos de alunos
e professores, consoante as disposições contidas no art. 2º, inciso III, da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, e dispositivos
das leis de diretrizes orçamentárias de cada exercício aplicáveis ao tema.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência adotada.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

5

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.4

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, não formalize instrumentos de típica natureza contratual com entidade de natureza privada sob a forma de convênio, quando indevido tal enquadramento ante a legislação aplicável, em especial a IN/STN 1/1997, o
que resulta no afastamento do devido processo licitatório, em afronta aos arts. 2º, parágrafo único, e 3º da Lei 8.666/93.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência adotada.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

6

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.5

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, suspenda a arrecadação, gestão e contabilização paralelas dos recursos auferidos a título
de taxa de inscrição, em observância ao princípio da unidade de caixa previsto entre outros no art. 56 da Lei 4.320 de 17/03/
1964, 74, § 2º, parágrafo único, do Decreto-lei 200, de 25/02/1967, 1º e 2º, § 1º, do Decreto 93.872, de 23/12/1986.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência adotada.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

7

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.6

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, promova a realização de despesa para contratação de bens e serviços, no âmbito de gestão
própria da autarquia, a partir dos recursos arrecadados por meio dos processos seletivos de alunos e professores com prévia Licitação ,de acordo com o disposto nos arts. 37,inciso XXI, da Constituição Federal, 1º,parágrafo único, 2º e 3º da Lei 8.666/93.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência adotada.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG
256

COLÉGIO PEDRO II
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

8

018.385/2007-1

6.107/2009

9.3.7

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
COLÉGIO PEDRO II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que, suspenda a terceirização de atribuições inerentes às atividades gerenciais do Colégio meDiante pagamento de taxa de administração a entidades privadas, em respeito ao disposto nos arts. 5º, inciso I e 10 do DecretoLei 200/1967, e aos princípios da legalidade e publicidade, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência adotada.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código
SIORG

Colégio Pedro II

256
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

09

013.431/2008-1

628/2009

(a) 9.4

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Colégio Pedro II

Código
SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II que faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando o
inteiro teor do referido acórdão a MYRIAN BALBI CERVIÑO, informando ainda que o efeito suspensivo
proveniente de interposição de eventuais recursos não eximirá na devolução dos valores percebidos
indevidamente.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código
SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Solicitação a Seção de Acompanhamento Funcional para que esta reveja a portaria de aposentadoria de
MIRIAN BALBI CERVIÑO (CPF: 037.904.957-00), alterando o benefício do artigo 184, item II da Lei
1.711/52 para o benefício do artigo 184, item I da Lei 1.711/52.

Síntese dos resultados obtidos
A solicitação foi atendida pela Seção de Acompanhamento Funcional e remetida a Seção de Pagamento para
alterar no Sistema SIAPE o pagamento do benefício do artigo 184, item II para o item I.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
o tomar ciência do inteiro teor do acórdão, a Sra. MYRIN BALBI CERVIÑO não manifestou interesse em
interpor efeito suspensivo a determinação da exclusão do artigo 184, item II, visto que este estaria sendo
alterado para o artigo 184, item I.
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Colégio Pedro II

256
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

10

005.249/2004-8

4.128/2009

(b) 9.4

Representação

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Colégio Pedro II

Código SIORG
256

Descrição da Deliberação:
Determinar ao Colégio Pedro II, com fundamento no inciso IX do artigo 71 da Constituição Federal, que adote
as seguintes providências: dar ciência do inteiro teor do referido acórdão a MARIA LÚCIA SICILIANO
NERI e MILTON CONCEIÇÃO AGOSTINHO, fazendo juntar comprovante de notificação dos interessados
e suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Solicitação através de e-mail ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, para que este
providenciasse a anulação da sentença judicial SICAJ n.º. 4860 – 12 referências ou 60% referente à MARIA
LÚCIA SICILIANO NERI e da sentença judicial SICAJ n.º. 5333 – URP de 26,05% referente a MILTON DA
CONCEIÇÃO AGOSTINHO (CPF: 020.770.197-00).

Síntese dos resultados obtidos
Ambas as solicitações foram atendidas e efetivadas pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão na
folha de pagamento no mês de SETEMBRO de 2009, entretanto no caso do servidor MILTON DE
CONCEIÇÃO AGOSTINHO, o referido pagamento retornou a folha em OUTUBRO de 2009 e foi excluído
definitivamente a partir do pagamento do mês de JANEIRO de 2010.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA AS RECOMENDAÇÕES DA CGU
ITEM 2.1.3.1:
RECOMENDAÇÕES: 001 E 002

No mês de janeiro de 2010 foi realizado um treinamento com os Diretores das Unidades, na ocasião ficou
acordado que seriam relacionadas as obras, serviços e aquisições de maior relevância a serem realizadas nos
próximos exercícios. Vale esclarecer que tal relação não poderá ser creditada como definitiva, uma vez que
fatos emergenciais poderão modificar a mesma.
ITEM 4.1.2.1:
RECOMENDAÇÕES: 001 E 002
Os pagamentos só são efetuados com as comprovações das medições.
ITEM 6.1.1.1:
RECOMENDAÇÃO: 001
A Comissão de Licitação foi orientada a proceder a análise do BDI e desclassificar as propostas com
percentuais acima do definido no edital.
RECOMENDAÇÃO: 002
Anulamos parcialmente as notas de empenho das empresas J.F. Brito Engenharia Ltda.
R$49.680,60 e Senge Serviços de Engenharia S.A. R$77.165,21, valores relativos aos impostos pagos a maior
do que o estabelecido no BDI, em dissonância com o edital de licitação.
RECOMENDAÇÃO: 003
Ainda não terminamos os levantamentos.
RECOMENDAÇÃO: 004
Ainda não terminamos os levantamentos.
ITEM 7.1.1.1
RECOMENDAÇÃO: 001
A Auditoria Interna já foi reestruturada, o quadro atual é composto de 01 Chefe da Auditoria, 01 Contador,
01 Técnico em Contabilidade, 01 Assistente em Administração e 01 Estagiário.
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Item 8
a) Descrição das auditorias realizadas
Áreas/Unidades/Setores
Auditados

Patrimônio do CPII

Setor de Almoxarifado

Dispensas e Inexigibilidades de
Licitações

Concessão de Diárias e
Passagens

Escopos Examinados
Avaliação das ações gerenciais e verificação dos
procedimentos relacionados ao controle patrimonial da
Instituição, tendo como ações a serem desenvolvidas a
análise e teste de procedimentos de controle de
movimentação e desfazimento dos bens móveis, e
orientar e constatar a atualização dos termos de
responsabilidade.
Avaliação das ações gerenciais e verificação dos
procedimentos relacionados ao controle patrimonial da
Instituição, tendo como ação a ser desenvolvida a
avaliação dos sistemas e procedimentos de conservação
e utilização de bens móveis e equipamentos, bem como
o controle e movimentação de bens em almoxarifado.
Análise e avaliação dos processos referentes a área de
aquisição de bens e serviços, tais como dispensa e
inexigibilidade de licitação, tendo como ações a serem
desenvolvidas a verificação de eventual ocorrência de
fracionamento de despesa em aquisição de bens e
serviços, e a verificação da formalização processual e
da correta aplicação de recursos em processos de
dispensa e inexigibilidade de licitação.
Análise e avaliação dos processos referentes à área de
recursos humanos tais como diárias e passagens, tendo
como ação a ser desenvolvida a verificação da
formalização processual e aplicação de recursos em
processos de concessão de diárias e passagens.
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b) Verificação se as auditorias inicialmente planejadas foram realmente realizadas
•

Acompanhamento e Controles da Gestão

1.1 Constatar se houve o cumprimento das recomendações, diligências e determinações exaradas
pela CGU-Regional/RJ, pelo TCU e por entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
(Realizada)
1.2 Examinar e emitir parecer sobre a formalização da Prestação de Contas Anual e de Tomadas
de Contas Especiais. (Não se aplica conforme arts. 5º e 6º da DN/TCU/103/2009)
1.3 Verificar a execução das rotinas de acordo com Manual de Procedimentos Administrativos
aprovados pela Direção Geral. (Não realizada)
1.4 Avaliar e recomendar melhorias nos controles internos em face de eventuais
falhas/impropriedades verificadas. (Realizada)
1.5 Avaliar o planejamento, a realização e a execução das metas físicas e financeiras das ações dos
programas de governo. (Não realizada)
•
•

Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria do exercício de 2008. (Realizada)
Gestão Orçamentária

2.1 Verificar o cumprimento das Metas previstas no PPA e na LDO. (Não realizada)
2.2 Verificar/acompanhar a execução das receitas e despesas previstas conforme o Programa/Ação
sob responsabilidade da Instituição. (Não realizada)
2.3 Constatar a formalização de Convênios e parcerias com entidades públicas e particulares,
assim como a própria execução física e financeira do Convênio. (Não realizada)
2.4 Verificar o registro e inclusão de receitas repassadas à Instituição por meio de Portaria
Ministerial. (Não realizada)
3.

Gestão Financeira

3.1 Verificar a formalização e avaliar a conformidade e legalidade dos processos de
concessão/aplicação/ prestação de contas do Cartão Corporativo. (Não realizada)
3.2 Constatar a aplicação dos recursos oriundos de Convênios. (Não realizada)
3.3 Constatar a formalização dos processos de pagamentos, bem como verificar as fases de
empenho e liquidação da despesa. (Não realizada)
4.

Gestão Patrimonial

4.1 Analisar e testar os procedimentos de controle de movimentação e desfazimento dos bens
móveis. (Realizada)
4.2 Orientar e constatar a atualização dos Termos de responsabilidade. (Realizada)
4.3 Avaliar os procedimentos de incorporação e de alienação ou desfazimento de bens móveis e
equipamentos do patrimônio da Instituição. (Não realizada)
4.4 Avaliar os sistemas e procedimentos de conservação e utilização de bens móveis e
equipamentos, bem como o controle e movimentação de bens em almoxarifado. (Realizada)
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5.

Gestão de Recursos Humanos

5.1 Verificar a regularidade dos pagamentos referentes a gratificações e indenizações. (Não
realizada)
5.2 Verificar a formalização processual e aplicação de recursos em processos de concessão de
diárias e passagens. (Realizada)
5.3 Testar a consistência dos atos de concessão de aposentadorias e pensões. (Não realizada)
5.4 Verificar o cadastramento de todos os atos de concessão de aposentadoria e pensões. (Não
realizada)
5.5 Orientar e acompanhar a evolução dos processos sindicantes e disciplinares. (Não realizada)
5.6 Verificar a concorrência de acumulação de cargo publico. (Não realizada)
5.7 Acompanhar/analisar as contratações por tempo determinado de professores substitutos e
outras de concurso públicos. (Não realizada)
• Testar a consistência dos atos de concessão afastamentos e cessões, bem como verificar o
reembolso devido à cessão de servidores sem ônus. (Não realizada)
6.

Gestão de Suprimento de Bens e Serviços

6.1 Verificar a formalização processual e a correta aplicação de recursos em processo de licitação.
(Não realizada)
6.2 Verificar eventual ocorrência de fracionamento de despesa em aquisição de bens e serviços.
(Realizada)
6.3 Verificar a formalização processual e a correta aplicação de recursos em processos de dispensa
e inexigibilidade de licitação. (Realizada)
6.4 Examinar a execução física dos contratos e convênios. (Não realizada)
6.5 Acompanhar as alterações e vigências dos contratos, convênios e congêneres efetuados pela
Administração. (Não realizada)
• Acompanhar a adequação dos contratos segundo a Instrução Normativa/SLTI-MPOG n°2, de
30 de abril de 2008. (Não realizada)
7.

Gestão Operacional

7.1 Aferir o quantitativo de ingressos de alunos nos níveis e modalidades da Educação. (Não
realizada)
7.2 Acompanhar o quantitativo de alunos egressos comparados aos ingressantes dos níveis e
modalidades da Educação. (Não realizada)
•

Reserva Técnica / Treinamento e Intercâmbio / Outros Eventos

8.1 Reserva Técnica. (Realizada)
8.2 Treinamento/Intercâmbio com outras Entidades e Auditorias. (Realizada)
8.3 Outros eventos e divulgação interna e externa da Auditoria Interna/CP II/RJ. (Realizada)
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c) Resultados e providências adotadas a partir das constatações feitas pelas auditorias
Áreas/Unidades/

Escopos

Fragilidades

Setores Auditados

Examinados

Identificadas

Patrimônio do CPII

Avaliação das ações
gerenciais
e
verificação
dos
procedimentos
relacionados
ao
controle patrimonial
da Instituição, tendo
como ações a serem
desenvolvidas
a
análise e teste de
procedimentos
de
controle de movimentação e desfazimento
dos bens móveis, e
orientar e constatar a
atualização
dos
termos
de
responsabilidade.

- Impropriedades detectadas quando da
formalização
de
documentos conforme
demonstrado
no
comentário n°. 01, do
Relatório de Auditoria
(AUDIN – CPII) n°.
01/2009, tais como:
falta de carimbo de
identificação do substituto do referido
titular em termos de
responsabilidade; data de assinatura de
termo
de
responsabilidade
posterior; ausência de
indicação de marca
na
especificação
(identificação)
de
bens
móveis
constantes de termo
de responsabilidade;
não conformidade de
alguns termos de
responsabilidade e o
Inventário de Bens
Móveis – Incorporados nos Exercícios
2006 e 2007.
- Ausência de tombamento

em

Aperfeiçoamentos
Implementados
- As referidas constatações,
quanto a não conformidade
dos

respectivos

documentos,

foram

comunicadas ao Setor de
Patrimônio

do

Colégio

Pedro II, por meio do
Mem.

nº.

010/2009

(AUDIN/DG/CPII),

de

11/05/2009, e o referido
serviço

providenciou

devidas
conforme

as

correções
constam

nos

Memorandos
007/2009/DG/DAAI/SEM
AP

e

008/2009/DG/DAAI/SEM
AP,

de

26/05/2009

e

28/05/2009,
respectivamente.
-

A

Administração

Superior encontra-se ciente
da

situação.

bens situação

E

referente

esta
à

móveis,

conforme ausência de tombamento
consta no comentário foi menciona- da no
n°. 02, do Relatório RAINT-2008.
de Auditoria (AUDIN
- Durante encontro com a
– CPII) N°. 01/2009.
chefia da Seção de Material e Patrimônio do CPII, a
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mesma informou a esta
- Tombamentos efe- Auditoria Interna que a
tuados por meio de atual forma de realização
de tombamento dos bens
impresso e afixado
móveis
na
entidade
com
plástico demonstra-se
mais
transparente adesivo e eficiente do que a realizada
por meio de fixação de
podendo os mesmos placas metálicas. A atual
serem
facilmente forma de tombamento usa
a sistemática de códigos de
removidos.
barra, e que ambas as
- Junto às Unidades de formas de tombamento
correm o risco de serem
Ensino
foram
removidas tendo em vista a
localizados
bens possibilidade
de
patrimoniais “fora de vandalismos, independenoperação”,
aparen- temente da forma de
tando
defeito, tombamento adotada.
A
Administração
desgaste pelo uso e/ou Superior encontra-se ciente
obsolescência.
da situação referente à
Relatórios
do existência de bens “fora de
operação” ou inservíveis.
referido
setor E durante o exercício de
referentes ao controle 2009, a mesma tomou
providências no sentido de
e ao acompanhamento promover
a
desincorporação
de
de patrimônio da
veículos da frota, uma vez
referida instituição de que
considerados
inservíveis,
conforme
ensino
não
são
conveniência
e
processados
e oportunidade
da
emitidos a partir de Administração Superior do
Colégio
Pedro
II,
sistema informatizado
observada a legislação
(software) específico. vigente.
A
Administração
- Não localização de
Superior encontra-se ciente
bem patrimonial, veri- da situação.
E esta
situação
inerente
ao
ficado após trabalhos
sistema
informatizado
realizados in loco e (software) específico à área
de
patrimônio
foi
por amostragem.
mencionada no
RAINT- Junto às Unidades 2008.
Escolares foram en- A
Administração
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contrados aparelhos
de ar condicionado
“fora de operação”
por razão de defeito,
não sendo constatada
a existência de manutenção preventiva e
corretiva dos referidos
aparelhos.

Setor de
Almoxarifado

Avaliação das ações
gerenciais
e
verificação
dos
procedimentos
relacionados
ao
controle patrimonial
da Instituição, tendo
como ação a ser
desenvolvida
a
avaliação dos sistemas e procedimentos
de conservação e
utilização de bens
móveis
e
equipamentos, bem
como o controle e
movimentação
de
bens
em
almoxarifado.

Superior encontra-se ciente
da situação.
E esta
situação inerente a bem
patrimonial não localizado
foi mencionada no RAINT2008.
- Durante o exercício de
2009, o Colégio Pedro II
firmou Termo de Contrato
n°. 007/2009 junto à
empresa
TECNISAN
TÉCNICA DE SERVIÇOS
E COMÉR-CIO LTDA.,
disponibilizando
três
técnicos em refrigera- cão
para execução de serviços
de manutenção preventiva
e corretiva dos respectivos
aparelhos.

- relatórios referentes
ao controle e acompanhamento dos materiais de consumo e
bens permanentes sob
sua
guarda
são
processados e emitidos sem o auxílio de
sistema informatizado
específico ao referido
serviço.

- Pelo Memo. nº. 03/09Almox./D.A.,
de
08/05/2009, o Setor de
Almoxarifado
informou
que
o
Sistema
Informatizado
a
ser
utilizado
no
referido
serviço está em andamento,
e, logo que esteja pronto
todo o controle de estoque
(entrada e saída) de
Impropriedades material será realizado via
detec-tadas
em sistema.
relatórios e/ou papéis A
Administração
de trabalho emitidos
Superior encontra-se ciente
pelo
Setor
de
da situação referente às
Almoxarifado,
conforme constam nos impropriedades detectadas.
Comentários n°s 02 e
A
Administração
06 (item A) do Relatório de Auditoria Superior encontra-se ciente
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(AUDIN - CPII) n°. da situação inerente a não
02/2009.
utilização de fichas de
- Não utilização de controle de estoque com
fichas de controle de
relação a alguns materiais.
estoque para alguns
materiais, conforme A
Administração
consta no Comentário
Superior encontra-se ciente
n°. 03, do Relatório de
da situação referente ao
Auditoria (AUDIN acompanhamento
e
CPII) n°. 02/2009.
Materiais
de
consumo
similares
sendo acom-panhados
e
contro-lados
separadamente,
diferenciados
em
razão da respectiva
marca.
Materiais
de
consumo
similares
sendo acom-panhados
e
contro-lados
separadamente,
diferenciados
em
razão do respectivo
valor unitário.
- Verificação das condições
gerais
de
instalações,
estocagem
e
segurança
no
Almoxarifado
do
CPII, conforme consta
no Comentário n°. 06
(item B) do Relatório
de Auditoria (AUDIN
- CPII) n°. 02/2009.

controle de materiais de
consumo

similares

em

razão da marca.
-

A

Administração

Superior encontra-se ciente
da situação referente ao
acompanhamento

e

controle de materiais de
consumo

similares

em

razão do valor unitário.
-

A

Administração

Superior encontra-se ciente
da situação referente à
verificação das condições
gerais

de

instalações,

estocagem e segurança no
Setor de Almoxarifado, e
também quanto a outros
temas abordados.

Outros
temas
aborda-dos tais como:
capacitação profissio89

nal, a valorização da
função de chefia do
Almoxarifado,
a
neces-sidade de mais
02 (dois) servidores
com atri-buições de
auxiliar de almoxarife
e a neces-sidade de
um estudo acerca da
insalubridade no Setor
de Almoxa-rifado do
CPII.
Dispensas e
Inexigibilidades
de Licitações

Análise e avaliação
dos
processos
referentes a área de
aquisição de bens e
serviços, tais como
dispensa
e
inexigibilidade
de
licitação, tendo como
ações
a
serem
desenvolvidas
a
verificação
de
eventual ocorrência
de fracionamento de
despesa em aquisição
de bens e serviços, e a
verificação
da
formalização
processual
e
da
correta aplicação de
recursos em processos
de
dispensa
e
inexigibilidade
de
licitação.

- Fracionamento de
despesas mediante a
realização
de
dispensas de licitação,
conforme consta no
Comentário n°. 01, do
Relatório de Auditoria
(AUDIN - CPII) n°.
03/2009.
- Contratação de atividade, por meio de
dispensa de licitação,
inerente a categoria
funcional prevista em
plano de cargos da
entidade,
conforme
consta no Comentário
n°. 02, do Relatório de
Auditoria (AUDIN CPII) n°. 03/2009.

A
Administração
Superior encontra-se ciente
da situação referente à
observação da Auditoria
Interna quanto ao fracionamento de despesas.
A
Administração
Superior encontra-se ciente
da
situação
referente
contratação de atividade,
por meio de dispensa de
licitação,
inerente
a
categoria
funcional
prevista em plano de
cargos da entidade.
A
Administração
Superior encontra-se ciente
da situação referente à
contratação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva de aparelhos de
refrigeração, por dispensa
de licitação, e a existência
de termo de contrato para
atendimento
da
correspondente demanda.

- Contratação
de
servi-ços
de
manutenção
preventiva e corretiva
de
aparelhos
de
refrigeração, por dispensa de licitação, e a A
Administração
existência de termo de Superior encontra-se ciente
contrato para atendi-
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mento da correspon- da situação referente à
dente demanda.
ausência de planejamento
Ausência
de quando da contratação de
planejamento quando serviço (por dispensa de
da contratação de licitação).
serviço,
conforme
exposto
no
comentário n°. 04, do
Relatório de Auditoria
(AUDIN - CPII) n°.
03/2009.
Concessão
de Diárias e
Passagens

Análise e avaliação
dos
processos
referentes à área de
recursos humanos tais
como
diárias
e
passagens,
tendo
como ação a ser
desenvolvida a verificação da formalização processual e
aplicação de recursos
em processos de
concessão de diárias e
passagens.

- Ausência de paginação nos processos administrativos,
conforme consta no
item n°. 2.2.1, do
Relatório de Auditoria
(AUDIN - CPII) n°.
04/2009.

A
Administração
Superior encontra-se ciente
da situação referente à
observação da Auditoria
Interna quanto à ausência
de paginação nos referidos
processos.
A
Administração
Superior encontra-se ciente
da situação referente à
observação da Auditoria
Interna quanto à falta de
padronização na instrução
dos pedidos de concessão
de diárias.

Falta
de
padronização
na
instrução dos pedidos
de
concessão
de
diárias,
conforme
consta no item n°.
2.2.2, do Relatório de
Auditoria (AUDIN - A
Administração
CPII) n°. 04/2009.
Superior encontra-se ciente
- Data de retorno da da situa-ção referente à
viagem cadastrada no observação da Auditoria
SCDP diferente do Interna quanto à data de
bilhete de embarque, retorno
da
viagem
conforme consta no cadastrada
no
SCDP
item n°. 2.2.3, do diferente do bilhete de
Relatório de Auditoria embarque.
(AUDIN - CPII) n°. A
Administração
04/2009.
Superior encontra-se ciente
- Diária para colabora- da situa-ção referente à
dor eventual em desa- observação da Auditoria
cordo com a Portaria Interna quanto à diária para
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MEC nº. 403, de 23
de abril de 2009,
conforme consta no
item n°. 2.2.4, do
Relatório de Auditoria
(AUDIN - CPII) n°.
04/2009.
Ausência
de
relatório
circunstanciado sobre
a viagem e seus
objetivos no ato da
prestação de contas,
conforme consta no
item n°. 2.2.5, do
Relatório de Auditoria
(AUDIN - CPII) n°.
04/2009.
- Inexistência de
norma
interna
regulamentadora para
a concessão de diárias
e passagens, conforme
consta no item n°.
2.2.6, do Relatório de
Auditoria (AUDIN CPII) n°. 04/2009.

colaborador eventual em
desacordo com a Portaria
MEC nº. 403, de 23 de
abril de 2009.
A
Administração
Superior encontra-se ciente
da situa-ção referente à
observação da Auditoria
Interna quanto à ausência
de
relatório
circunstanciado sobre a
viagem e seus objetivos no
ato da prestação de contas.
A
Administração
Superior encontra-se ciente
da situa-ção referente à
observação da Auditoria
Interna
quanto
à
inexistência de norma
interna
regulamentadora
para a concessão de diárias
e passagens.
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