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LISTA DE SIGLAS 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CD - Cargos de Direção 

CGU - Controladoria Geral da União 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CODIR - Colégio de Dirigentes 

CONEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CONIF - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica 

CONSUP - Conselho Superior 

CPII – Colégio Pedro II  

DATI - Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação 

DBR - Declaração de Bens e Rendas 

DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

FIC – Formação Inicial e Continuada 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos  

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LOA - Lei Orçamentária Anual 

MEC - Ministério da Educação 

OCC – Orçamento de Custeio e Capital 

PCCTAE - Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 

PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PNE - Plano Nacional de Educação 

PPA - Plano Plurianual 

PPP - Projeto Político-Pedagógico 

PROAP - Pró-reitoria de Administração e Planejamento 

PRODI - Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

PROEC - Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

PROEJA FIC - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos na Formação Inicial e Continuada 

PROEN - Pró-reitoria de Ensino 

PROPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

RFB - Receita Federal do Brasil 

SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SIAPE - Sistema de Administração de Pessoal 

SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SIASS - Sistema de Atenção à Saúde do Servidor 

SICONV - Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria 

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação 

SIPEC - Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 
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SRH/SOF/MP - Secretaria de Recursos Humanos/ Secretaria de Orçamento Federal/ Ministério do 

Planejamento 

SUAP - Sistema Unificado de Administração Pública 

TCU - Tribunal de Contas da União 

TI - Tecnologia da Informação 

UG - Unidade Gestora 

UJ - Unidade Jurisdicionada  

UO - Unidade Orçamentária 
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A. ROL DE RESPONSÁVEIS 

 

 01 de janeiro a 12 de agosto de 2012 

 

ROL DE RESPONSÁVEIS                                                                                                   FOLHA 1 

                                                                                                                             REFERENTE A 2012 

ÓRGÃO     : 26201       – COLÉGIO PEDRO II 

UG              : 153167    – COLÉGIO PEDRO II 

GESTÃO   : 15201       – COLÉGIO PEDRO II 

 

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: DIRETOR GERAL 

 

AGENTE: 259.098.787-00 – VERA MARIA FERREIRA RODRIGUES 

E-MAIL: reitoriagab@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: DIRETOR GERAL – TITULAR 

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO   EXONERAÇÃO     DOCUMENTO   PERÍODO(S)  GESTÃO 

21/AGO/2008         DECRETO                                                           01/JAN/2012 A 12/AGO/2012 

 

AGENTE: 230.843.837-15 – MARIA HELENA SOARES SAMPAIO 

E-MAIL: reitoriagab@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: DIRETOR GERAL – SUBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO    EXONERAÇÃO   DOCUMENTO   PERÍODO(S) GESTÃO 

16/MAR/2010      PORTARIA 566                                                     01/JAN/2012 A 12/AGO/2012 

 

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE: GESTOR DE PESSOAL 

 

AGENTE: 992.671.527-34 – LUIZ ALMÉRIO WALDINO DOS SANTOS 

E-MAIL: dgp@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVÃO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS – TITULAR  

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO       PERÍODO(S) GESTÃO 

28/AGO/2008       PORTARIA 1.375                                                   01/JAN/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 808.284.007-25 – MARCELO SANTOS DA ROCHA 

E-MAIL: dgp@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVÃO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO         UF: RJ       CEP: 20.921-903 

CARGO: DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS – SUBSTITUTO       

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO       PERÍODO(S) GESTÃO 

21/MAI/1997       PORTARIA 578                                                        01/JAN/2012 A 31/DEZ/2012 
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 13 de agosto a 31 de dezembro de 2012 

 

ROL DE RESPONSÁVEIS                                                                                                   FOLHA 1 

                                                                                                                             REFERENTE A 2012 

ÓRGÃO     : 26201       – COLÉGIO PEDRO II 

UG              : 153167    – COLÉGIO PEDRO II 

GESTÃO   : 15201       – COLÉGIO PEDRO II 

 

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: REITOR 

 

AGENTE: 259.098.787-00 – VERA MARIA FERREIRA RODRIGUES 

E-MAIL: reitoriagab@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: REITORA PRÓ TEMPORE - TITULAR 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO       PERÍODO(S) GESTÃO 

10/AGO/2012     PORTARIA 1.010                                                    13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 230.843.837-15 – MARIA HELENA SOARES SAMPAIO 

E-MAIL: reitoriagab@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: REITORA PRÓ TEMPORE - SUBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO    EXONERAÇÃO   DOCUMENTO    PERÍODO(S) GESTÃO 

13/AGO/2012       PORTARIA 1                                                           01/JAN/2012 A 31/DEZ/2012 

 

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE:    

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

AGENTE: 661.589.317-72 – VERA LÚCIA LOPES MEDALHA 

E-MAIL: prodi@cp2.g12.br        

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVÃO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – TITULAR  

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO       PERÍODO(S) GESTÃO 

13/AGO/2012       PORTARIA 4                                                         13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 026.103.607-62  – FABRÍCIO SOARES DA SILVA 

E-MAIL: prodi@cp2.g12.br  

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVÃO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO         UF: RJ       CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SUSBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

07/MAR/2013      PORTARIA 285                                                      13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 
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ROL DE RESPONSÁVEIS                                                                                                          

FOLHA 2 

                                                                                                                            REFERENTE A 2012 

ÓRGÃO     : 26201       – COLÉGIO PEDRO II 

UG              : 153167    – COLÉGIO PEDRO II 

GESTÃO   : 15201       – COLÉGIO PEDRO II 

 

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE:  

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

AGENTE: 256.533.507-53 – GENTIL JOSÉ SALLES MACHADO 

E-MAIL: proap@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – TITULAR 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

13/AGO/2012       PORTARIA 2                                                         13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 245.881.567-72 – LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA NASCIMENTO 

E-MAIL: proap@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SUBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

07/MAR/2013     PORTARIA 283                                                       13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE:  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

AGENTE: 806.029.087-87 – ANNA CRISTINA CARDOZO DA FONSECA 

E-MAIL: proen@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE ENSINO – TITULAR 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO       PERÍODO(S) GESTÃO 

13/AGO/2012       PORTARIA 3                                                         13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 346.937.267-53 – ELIANA MYRA DE MORAES SOARES 

E-MAIL: proen@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE ENSINO – SUBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

07/MAR/2013      PORTARIA 284                                                     13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 
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ROL DE RESPONSÁVEIS                                                                                                          

FOLHA 3 

                                                                                                                            REFERENTE A 2012 

ÓRGÃO     : 26201       – COLÉGIO PEDRO II 

UG              : 153167    – COLÉGIO PEDRO II 

GESTÃO   : 15201       – COLÉGIO PEDRO II 

======================================================================= 

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE:  

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

AGENTE: 230.843.837-15 – MARIA HELENA SOARES SAMPAIO 

E-MAIL: proec@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA – TITULAR 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

13/AGO/2012       PORTARIA 5                                                         13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 667.361.617-20 – VANESSA DO CARMO MARINHO 

E-MAIL: proec@cp2.g12.br  

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA – SUBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

07/MAR/2013     PORTARIA 282                                                       13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

======================================================================= 

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE:  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

 

AGENTE: 027.920.877-49 – NEIDE DA FONSECA PARRACHO SANT’ANNA 

E-MAIL: proppg@cp2.g12.br 

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO – TITULAR 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

13/AGO/2012       PORTARIA 22                                                      13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

 

AGENTE: 469.097.027-00 – SILVIA BEATRIZ ALEXANDRA BECHER COSTA 

E-MAIL: proppg@cp2.g12.br  

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 177, SÃO CRISTÓVAO 

MUNICÍPIO: 6001 – RIO DE JANEIRO        UF: RJ        CEP: 20.921-903 

CARGO: PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO – SUBSTITUTO 

DESIGNAÇÃO   DOCUMENTO   EXONERAÇÃO   DOCUMENTO      PERÍODO(S) GESTÃO 

05/MAR/2013      PORTARIA 245                                                     13/AGO/2012 A 31/DEZ/2012 

======================================================================= 
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B. APRESENTAÇÃO  

 

O presente documento apresenta o desempenho da gestão do Colégio Pedro II em face dos desafios 

vivenciados durante o exercício de 2012 e avalia a realização das ações que compõem os programas 

governamentais, para a prestação de contas ordinária anual da Instituição. 

Para sua construção, foram observados os seguintes instrumentos normativos: 

Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010; 

Decisão Normativa TCU nº 119, de 18 de janeiro de 2012; 

Decisão Normativa TCU nº 121, de 13 de junho de 2012; 

Portaria TCU nº 150, de 03 de julho de 2012; 

Decisão Normativa TCU nº 124, de 5 de dezembro de 2012, e 

Portaria CGU nº 2546, de 27 de dezembro de 2010. 

 

Na área de Ensino, os resultados alcançados foram bastante significativos. Exemplos disso 

constituem a ampliação da oferta de vagas, níveis e modalidades, decorrente da demanda recebida 

da sociedade; a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP), juntamente com a revisão dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). Além disso, destacam-se os altos índices de premiação dos 

alunos do CPII nas diversas olimpíadas do conhecimento, tais como: Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Olimpíada Nacional de História do Brasil e Olimpíada 

Brasileira de Astronomia (OBA), dentre outros eventos de igual relevância. 

A Pós-graduação teve destaque com a implementação do primeiro curso de mestrado profissional 

ofertado pelo Colégio Pedro II. O curso, denominado “Mestrado Profissional em Práticas de 

Educação Básica”, teve avaliação positiva da CAPES e objetiva integrar a construção de 

conhecimentos pedagógicos e saberes disciplinares, de modo a produzir resultados mais efetivos 

nas salas de aula dos diversos sistemas escolares. É destinado à formação de professores para o 

exercício da atividade docente, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades em 

suas áreas de conhecimento e contribuindo para a promoção de alternativas práticas às demandas do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, em diferentes níveis e modalidades da Educação 

Básica. 

As ações de Extensão do Colégio Pedro II foram desenvolvidas em articulação com o Ensino e a 

Pesquisa, buscando estender os benefícios da produção do conhecimento para a sociedade e 

mantendo, dessa forma, contínua interação capaz de fornecer embasamento para o processo 

educacional. Nessa dimensão, cabe destacar projetos como Programa Nilo Peçanha (PRONILO) e 

os cursos FIC/PRONATEC. 

A conclusão da construção do prédio para sediar o Campus Duque de Caxias; a melhoria da 

infraestrutura física dos campi; a aquisição e instalação de material necessário ao melhor 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, e o aumento de carga nas subestações de energia com 

o objetivo de oferecer a climatização nos espaços pedagógicos e administrativos dos campi foram 

ações relevantes planejadas e executadas na dimensão da Administração e Planejamento. 

No tocante à dimensão Desenvolvimento Institucional, a principal ação foi o início da realização do 

planejamento participativo, por meio do qual cada campus, ouvindo sua comunidade acadêmica, 

discutiu suas prioridades e atendeu demandas relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão e à 

estrutura física dos campi. Destacamos, também, a atualização do parque tecnológico, no que se 

refere à aquisição de equipamentos de informática, a partir de ações planejadas e executadas pela 

dimensão Tecnologia da Informação. Tais ações promoveram uma melhoria substancial nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas. 

As principais ações realizadas na dimensão Gestão de Pessoas dizem respeito à capacitação de 

servidores e tiveram embasamento nos dados coletados pelo Levantamento de Necessidades de 

Capacitação e sugestões feitas no processo de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-

administrativos em educação.  O Setor de Qualidade de Vida e Benefícios realizou vários projetos 

de conscientização em saúde preventiva, identificando e combatendo os fatores que interferem na 

qualidade de vida e no nível de satisfação no trabalho. Dentre eles, destacaram-se o Programa de 
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Preparação para Aposentadoria; Acompanhamento de Servidores em Licença para Tratamento de 

Saúde, e Atenção à Saúde do Trabalhador. 

Essas e outras ações relativas à gestão no exercício de 2012 aparecem descritas ao longo deste 

relatório através dos números apresentados e/ou das análises qualitativas.  

Ele se fundamenta nas dimensões pedagógicas, organizacionais e orçamentárias da Instituição, hoje 

consolidada como integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

nos termos da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Lei no 12.677, 

de 25 de junho de 2012, atuando desde a Educação Infantil até a Pós-graduação e a Extensão. 

Como consequência da nova legislação, foi elaborado o Estatuto do Colégio Pedro II, aprovado pela 

Portaria Nº 1.316, de 5 de novembro de 2012, do Ministério da Educação, publicada no Diário 

Oficial da União de 6 de novembro de 2012. Em dezembro do mesmo ano, conforme estabelecido 

pelo Estatuto, procedeu-se à consulta aos diferentes segmentos integrantes da Comunidade Escolar 

a fim de escolher os membros titulares e suplentes do Conselho Superior, cuja posse transcorreu no 

dia 21 de dezembro de 2012. Em 8 de janeiro de 2013 foi realizada a primeira reunião ordinária do 

citado Conselho, iniciando-se a elaboração de seu Regimento Interno. Ao longo dos meses de 

janeiro e fevereiro ocorreram nove reuniões extraordinárias, concluindo-se o trabalho na décima 

reunião extraordinária, ocorrida no dia 5 do corrente mês. No momento, o Regimento Interno do 

Conselho Superior está sendo analisado, quanto à propriedade legal, pela Procuradoria Jurídica da 

Instituição. Também foram constituídos os dois outros Conselhos previstos no Estatuto – o Colégio 

de Dirigentes e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ambos concluíram a elaboração dos 

respectivos Regimentos Internos, que igualmente estão sendo analisados pela Procuradoria Jurídica. 

Concluindo a fase inicial de nova estrutura organizacional do Colégio Pedro II, na referida última 

reunião extraordinária do Conselho Superior foi aprovada a deflagração, no próximo dia 5 de abril, 

do processo de consulta à comunidade acadêmica para escolha do(a) primeiro(a) Reitor(a), de 

acordo com o que estabelece o Decreto nº 6.986, de 20 de outubro de 2009. Encerrar-se-á, assim, o 

processo de implantação da nova institucionalidade do Colégio Pedro II. 

Assim, trabalhamos em consonância com as várias mudanças pedagógicas, administrativas, 

institucionais, legais e tecnológicas ocorridas em 2012, buscando atender às demandas apresentadas 

pela Comunidade Escolar.  

 

 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2013. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O 

RELATÓRIO  

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 

1.1.1. Relatório de Gestão Individual  
QUADRO A.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA – RELATÓRIO DE GESTÃO 

INDIVIDUAL 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação  Código SIORG: 244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: CPII 

Denominação abreviada: CPII 

Código SIORG: 256 Código LOA: 99999 Código SIAFI: 153167  

Situação: Ativa   

Natureza Jurídica: Autarquia do Poder Executivo  

Principal Atividade: Educação  Código CNAE: 85  

Telefones/Fax de contato:  (21) 38911050  (21) 38911051  (21) 25801931 

E-mail: reitoriagab@cp2.g12.br  

Página na Internet: http://www.cp2.g12.br 

Endereço Postal: Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão – CEP: 20921-903  

Rio de Janeiro - RJ  

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Lei no 12.677, de 25 de 

junho de 2012. 

Estatuto do CPII aprovado pelo Ministro da Educação de acordo com a Portaria no 1.316, de 5 

de novembro de 2012. 

Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

1) Portaria nº 1.010, de 10 de agosto de 2012, nomeando VERA MARIA FERREIRA 

RODRIGUES para exercer o cargo de Reitora pro tempore do CPII. 

2) Portarias da Reitora/CPII visando adequar a estrutura administrativa do CPII às novas 

atribuições conferidas pela Lei nº 12.677 de 25/06/2012 e publicadas no DOU na edição de 24 

de agosto de 2012. 

Nº 2 – Nomeando GENTIL JOSÉ SALLES MACHADO para exercer o cargo de Pró-Reitor de 

Administração e Planejamento do CPII, código CD-2. 

Nº 3 - Nomeando ANNA CRISTINA CARDOZO DA FONSECA para exercer o cargo de Pró-

Reitora de Ensino do CPII, código CD-2. 

Nº 4 - Nomeando VERA LÚCIA LOPES MEDALHA para exercer o cargo de Pró-Reitora de 

Desenvolvimento Institucional do CPII, código CD-2. 

Nº 5 - Nomeando MARIA HELENA SOARES SAMPAIO para exercer o cargo de Pró-Reitora 

de Extensão e Cultura do CPII, código CD-2. 

Nº 6 - Nomeando FLÁVIO DE OLIVEIRA NORTE para exercer o cargo de Diretor-Geral pro 

tempore do Campus Centro do CPII, código CD-2. 

Nº 7 - Nomeando MARIA CÉLIA SOARES FERREIRA para exercer o cargo de Diretora-

Geral pro tempore do Campus Engenho Novo I do CPII, código CD-2. 

Nº 8 - Nomeando DAISY LUCIA GOMES DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Diretora-

Geral pro tempore do Campus Engenho Novo II do CPII, código CD-2. 

Nº 9 - Nomeando MARIALDA PETER PIRES FERREIRA GOMES para exercer o cargo de 

Diretora-Geral pro tempore do Campus Humaitá I do CPII, código CD-2. 

Nº 10 - Nomeando GLORIA APARECIDA ALVES VIANNA DE OLIVEIRA para exercer o 
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cargo de Diretora-Geral pro tempore do Campus Humaitá II do CPII, código CD-2. 

Nº 11 - Nomeando ADRIANE GOMES FARAH para exercer o cargo de Diretora-Geral pro 

tempore do Campus São Cristóvão I do CPII, código CD-2. 

Nº 12 - Nomeando TEREZA CRISTINA DE PAIVA para exercer o cargo de Diretora-Geral 

pro tempore do Campus São Cristóvão II do CPII, código CD-2. 

Nº 13 - Nomeando FERNANDA BRACK BUNGNER para exercer o cargo de Diretora-Geral 

pro tempore do Campus São Cristóvão III do CPII, código CD-2. 

Nº 14 - Nomeando MARIA FÁTIMA DE MOURA MIRANDA para exercer o cargo de 

Diretora-Geral pro tempore do Campus Tijuca I do CPII, código CD-2. 

Nº 15 - Nomeando VIRGÍLIA AUGUSTA DA COSTA NUNES para exercer o cargo de 

Diretora-Geral pro tempore do Campus Tijuca II do CPII, código CD-2. 

Nº 16 - Nomeando ANA LUCIA SÊNOS DE MELLO para exercer o cargo de Diretora-Geral 

pro tempore do Campus Realengo I do CPII, código CD-2. 

Nº 17 - Nomeando MIGUEL ANGELO VILLARDI para exercer o cargo de Diretor-Geral pro 

tempore do Campus Realengo II do CPII, código CD-2. 

Nº 18 - Nomeando MARCELOS DE CARVALHO CALDEIRA para exercer o cargo de 

Diretor-Geral pro tempore do Campus Niterói do CPII, código CD-2. 

Nº 19 - Nomeando OSCAR HALAC para exercer o cargo de Diretor-Geral pro tempore do 

Campus Duque de Caxias do CPII, código CD-2. 

Nº 22 - Nomeando NEIDE DA FONSECA PARRACHO SANT’ANNA para exercer o cargo 

de Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação do CPII, código CD-2. 

Portaria Nº 388, de 01/03/2010, que cria a Assessoria de Planejamento para implantação de 

Educação Infantil e de cursos de Formação e Capacitação de Professores para a Educação 

Básica;  

Portaria Nº 514, de 16/03/2010, que cria a Diretoria Adjunta da Direção-Geral;  

Portaria Nº 515, de 16/03/2010, que cria a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação;  

Portaria Nº 516, de 16/03/2010, que cria a Diretoria de Extensão e Cultura; 

Portaria Nº 1949, de 23/11/2010, que cria a Comissão de Ética; 

Portaria nº 609, de 12/04/2011, que cria a Diretoria de Desenvolvimento Institucional; 

Portaria nº 482, de 15 de março de 2011, designando os servidores que integram a Comissão de 

Ética do CPII; 

Portaria nº 538, de 25 de março de 2011, cria Comissão de Elaboração da Metodologia a ser 

adotada no desenvolvimento de sistemas; 

Portaria nº 608, de 12 de abril de 2011, extingue a Diretoria-Adjunta da Direção-Geral; 

Portaria nº 609, de 12 de abril de 2011, que cria a Diretoria de Desenvolvimento Institucional; 

Portaria n° 1300 de 19 de setembro de 2011, altera as estruturas da Diretoria de Administração e 

Planejamento, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e da Diretoria de Ensino do CPII; 

Portaria n° 1301 de 19 de setembro de 2011, cria a Assessoria de Relações Internacionais. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Regimento Interno da Comissão de Ética do CPII, 10 de junho de 2011 – Aprovado pela 

Congregação do CPII em 21 de junho de 2011. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

26201 CPII  

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

15201 CPII  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
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Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

153167 15201 

 

 

 

1.2. Finalidade e competências institucionais da Unidade 

O Colégio Pedro II, instituição criada em 2 de dezembro de 1837 e integrada à Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica nos termos da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, com a redação dada pela Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012, possui natureza jurídica de 

autarquia, vinculado ao Ministério da Educação, sendo detentor de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Para efeito da incidência das disposições 

que regem a regulação, a avaliação e a supervisão da instituição e dos cursos de educação superior, 

o Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais. 

Desenvolve sua ação de acordo com a política emanada do Ministério da Educação (MEC), ao qual 

está vinculado e tem por finalidades e características, conforme art. 4o do Estatuto: 

I - ofertar educação básica, educação profissional de forma articulada com a educação básica e 

ensino superior na área de educação e de formação de professores, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação nos diversos setores da 

sociedade organizada e na vida profissional; 

II - desenvolver a educação básica, profissional e superior como processos educativos e 

investigativos; 

III - promover a integração dos diferentes níveis de educação e modalidades de ensino ofertados; 

IV - constituir-se em campo de experiência e em centro de excelência na oferta de educação básica, 

e do ensino superior na área de educação e da formação de professores; 

V - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de todas as disciplinas que 

integram a composição curricular da educação básica, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos profissionais de educação das redes públicas de ensino; 

VI - desenvolver programas de extensão e de divulgação social, científica e cultural; 

VII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, a criatividade e o 

desenvolvimento social e científico; e 

VIII - promover práticas democráticas, de justiça social, de exercício da cidadania e de preservação 

do meio ambiente. 

Essas ações contínuas e estratégicas contextualizam o caminho do Colégio Pedro II, sempre voltado 

para a formação completa do cidadão socialmente responsável.  

Dentre suas competências destacamos: 

I - ministrar todas as etapas da educação básica, mantendo, no desenvolvimento de sua ação 

acadêmica, a prioridade para os ensinos fundamental e médio; 

II - ministrar educação profissional técnica de nível médio, integrada à educação básica, para 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos, preservando o 

perfil de ensino humanístico da Instituição; 

III - promover pesquisas aplicadas na área de educação e da formação de professores, estimulando o 

desenvolvimento de soluções sociais e educacionais; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

básica, profissional e da formação de professores, com ênfase na produção, no desenvolvimento e 

na difusão de conhecimentos científicos e sociais, objetivando atender às demandas da sociedade; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento cultural, socioeconômico e científico; e 
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VI - difundir, através de publicações, os resultados obtidos no aprimoramento de métodos e técnicas 

de ensino. 

 

 

1.3.  Organograma funcional 

O art. 6º do Estatuto do Colégio Pedro II estabelece sua organização administrativa, compreendendo 

as instâncias que compõem sua administração e que aparecem representadas abaixo de forma 

descritiva.  

Organização Administrativa 

I - Órgãos Colegiados Superiores 

a) Conselho Superior; e 

b) Colégio de Dirigentes. 

II - Reitoria 

a) Reitor; 

b) Pró-Reitorias: 

1) Pró-reitoria de Ensino; 

2) Pró-reitoria de Extensão e Cultura; 

3) Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

4) Pró-reitoria de Administração e Planejamento; e 

5) Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

III - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV - Os Campi; 

V - Ouvidoria; 

VI - Auditoria Interna; e 

VII - Procuradoria Jurídica 

O Colégio Pedro II é organizado em uma estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual 

unificada. Atualmente, sua administração está constituída pelos órgãos elencados anteriormente e 

que podem ser descritos por:  

 Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é composto por representantes dos 

docentes, dos estudantes ou de seus pais ou responsáveis, quando for o caso, dos servidores 

técnico-administrativos, dos egressos da instituição, dos responsáveis legais por estudantes, do 

Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Colégio Pedro II.  

 Reitoria, representada na pessoa do Reitor, é o órgão executivo central que coordena, fiscaliza e 

superintende as atividades da Instituição. É composta por cinco Pró-Reitorias: Administração e 

Planejamento, Desenvolvimento Institucional, Extensão e Cultura, Ensino, Pesquisa e Pós-

graduação. A Reitoria, como órgão de administração central, está instalada na atual Unidade 

Administrativa, localizada no Campo de São Cristóvão, 177, na cidade do Rio de Janeiro;  

 Colégio de Dirigentes (CODIR), de caráter consultivo, é composto pelo Reitor, pelos cinco Pró-

Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Colégio Pedro II;  

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), de caráter normativo e consultivo, é 

composto pelos Pró-Reitores das respectivas áreas e por representantes dos docentes e dos 

servidores técnico-administrativos, e deve, dentre outras atribuições, estabelecer normas que 

permitam a aplicação e o desenvolvimento de princípios aprovados pelo Conselho Nacional de 

Educação no que tange às políticas de ensino, pesquisa e extensão; e  
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 Diretorias-Gerais dos Campi, representadas pelos Diretores-Gerais de cada um dos campi que 

integram a Instituição. São responsáveis pela execução, coordenação, fiscalização e 

superintendência das atividades de cada Campus.  

A presidência do CONSUP, do CODIR e do CONEPE são exercidas pelo Reitor do Colégio Pedro 

II. 

O detalhamento da estrutura organizacional, as competências e as atribuições dos dirigentes serão 

estabelecidos no Regimento Geral do Colégio Pedro II que será uma das próximas etapas de 

construção de sua legislação. O Regimento Geral também disporá sobre as competências e 

atribuições das instâncias administrativas, estruturação e funcionamento de outros órgãos 

colegiados que tratem de temas específicos vinculados à Reitoria, às Pró-reitorias e aos campi. 

 

 

1.4. Macroprocessos finalísticos  

Destacamos abaixo os principais macroprocessos finalísticos da UJ e seus respectivos processos 

relacionados. Eles estão diretamente associados à atividade-fim do Colégio Pedro II e envolvidos no 

atendimento às necessidades da sociedade e, prioritariamente aos membros de sua comunidade 

escolar. Durante o Exercício de 2012, foram desenvolvidos levando em conta todas as mudanças 

pelas quais a Instituição passou, a partir da implantação de sua nova institucionalidade e sua efetiva 

inclusão na Rede Federal de Educação.  

 

MACRO PROCESSOS  PRINCIPAIS PROCESSOS FINALISTICOS RELACIONADOS  

1. ENSINO (PROEN, 

PROEC, PROPPG) 

Processos de ensino aprendizagem:  

Educação Infantil;  

Ensino Fundamental – Anos Iniciais;  

Ensino Fundamental – Anos Finais;  

Ensino Médio Regular;  

Cursos Técnicos de Nível Médio: Integrado e PROEJA 

Processo seletivo de ingresso para novos alunos  

Expansão e consolidação da oferta de cursos  

Acesso, permanência e êxito acadêmico dos estudantes  

Planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle das políticas relativas 

ao Ensino  

Normas e procedimentos para o funcionamento do Registro Acadêmico nos campi  

2. PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO (PROPPG, 

PROEC, PROEN) 

Curso de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado 

Elaboração e divulgação de Editais para programas de pesquisa  

Coordenação e supervisão de projetos e de grupos de pesquisa  

Articulação com órgãos de apoio à pesquisa  

Planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle das políticas relativas 

à pesquisa e pós-graduação 

Estímulo à busca de novas formas de fomento e criação de intercâmbio de alunos 

com outros órgãos de pesquisa científica  

3. EXTENSÃO (PROEC, 

PROEN) 

Gestão de projetos nacionais de qualificação  

Projetos de esporte, lazer e cultura  

Programas e projetos junto às comunidades regionais  

Programas e projetos de apoio ao ensino  

Desenvolvimento de ações afirmativas e inclusivas  

Planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle das políticas relativas 

à extensão  

TABELA 1 - MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 

 



25 

 

1.5. Macroprocessos de apoio 

Os Macroprocessos de Apoio compreendem um conjunto de processos que dão suporte às 

atividades-fim e ao desenvolvimento das competências do Colégio Pedro II. São desenvolvidos em 

conjunto por mais de uma área da organização.  

 

MACRO PROCESSOS  PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO RELACIONADOS  

4. GESTÃO FINANCEIRA 

(PROAP) 

Gestão orçamentária e financeira  

Gestão de patrimônio e almoxarifado  

5. GESTÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

(PROAP)  

Gestão de projetos de construções e reformas  

Gestão de fiscalização de obras  

6. GESTÃO 

ESTRATÉGICA  

(PROAP, PRODI, PROEC, 

PROEN) 

Gestão do planejamento estratégico  

Gestão de indicadores de desempenho  

Padronização dos processos  

Pesquisa e controle de dados institucionais  

Gestão de eventos, comunicação e marketing institucional  

Execução da avaliação institucional  

Gestão do conhecimento estratégico  

Elaboração do relatório de gestão e da prestação de contas da Instituição  

7. GESTÃO DE PESSOAS 

(DGP, PRODI, PROEC, 

PROEN) 

Processos de seleção e concursos  

Serviços de saúde do servidor  

Processos de capacitação do servidor  

8. ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL (PROEN, 

PROAP) 

Diagnóstico do perfil socioeconômico  

Gestão dos programas de Assistência Estudantil  

9. GESTÃO DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (PRODI, 

DATI) 

Gestão de sistemas  

Gestão de comunicação de dados  

Gestão da manutenção de dados  

Segurança das informações  

Gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação  

10. GESTÃO DE 

SUPRIMENTOS (PROAP, 

PRODI) 

Gestão de licitações e compras  

Gestão de contratos de serviços  

TABELA 2 - MACROPROCESSOS DE APOIO 

 

 

1.6. Principais parceiros 

Os principais parceiros do Colégio Pedro II que colaboram direta, ou indiretamente, na consecução 

dos objetivos institucionais são Governo Federal, Ministério da Educação, e FNDE.  
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

2.1. Planejamento das ações da Unidade Jurisdicionada 

O planejamento estratégico alinha-se às finalidades do Colégio Pedro II, conforme definido na Lei 

nº 12.677/2012, privilegiando os aspectos relevantes da instituição, abordando-os de forma 

sistêmica e orgânica. Assim, os objetivos estratégicos visam direcionar o desenvolvimento 

institucional, no sentido de dar transparência e eficiência à gestão.  

O planejamento estratégico consiste em quatro etapas interligadas: planejar, executar, verificar e 

agir1, no sentido de gerar melhorias e eficiência na gestão de todas as suas atividades. Portanto, 

antes de constituir uma estrutura rígida, é uma ferramenta que permite acompanhar e monitorar os 

programas e ações implementados, avaliando-os, no sentido de sanar dificuldade, transpor 

obstáculos imprevisíveis ou inevitáveis e obter, sempre, resultados ótimos. 

Assim, diante do diagnóstico interno e externo, podemos verificar alguns elementos essenciais à 

propositura de objetivos estratégicos2, sinteticamente organizados nos parágrafos a seguir. 

Em pesquisa recente com nossa comunidade, verificamos que o Colégio Pedro II apresenta 

características que denotam pontos fortes3, a saber:  

 qualidade nas suas ações, reconhecida pela sociedade; 

 relações interpessoais harmoniosas; 

 qualificação do quadro de servidores. 

Diante deste contexto, vislumbram-se as seguintes potencialidades:  

 ser referência em qualidade; 

 ampliar a qualidade de vida e a efetividade dos servidores; 

 expandir sua atuação em pesquisa e pós-graduação. 

A mesma pesquisa permite-nos inferir que as principais dificuldades internas são:  

 quadro de servidores insuficientes às demandas institucionais; 

 infraestrutura física em situações deficitárias; 

 baixa efetividade logística no suprimento de bens e serviços. 

É possível, ainda, identificar alguns obstáculos externos: 

 dificuldade para liberar vagas e consequente autorização para realização de concursos 

públicos para cargos de servidores docentes e técnico-administrativos; 

 exigências dos órgãos de fiscalização quanto à aprovação de projetos de manutenção; 

 limitações orçamentárias e rigor nas normas pertinentes à licitação. 

Diante disto, e considerando a nova institucionalidade, as profundas transformações administrativas 

e seus objetivos finalísticos, o Colégio Pedro II define seus objetivos estratégicos, verificando sua 

sustentabilidade financeira, associada à previsão orçamentária e cronograma de execução. 

 

 

2.2. Estratégias de atuação frente aos objetivos estratégicos 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Colégio Pedro II encontra-se em fase de 

finalização. Nele, podemos verificar que os objetivos estratégicos encontram-se organizados 

seguindo três dimensões, assim compreendidas: 

                                                 
1
 Diz-se ciclo PDCA - Plan (planejamento); Do (execução); Check (verificação), e Act (ação). 

2
 Assemelha-se à denominada análise SWOT. 

3
 Conforme resultados apontado no Levantamento de Dados Institucionais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento


27 

 

 Gestão e Desenvolvimento – representa o esforço contínuo em proceder a uma administração 

profissional, integrada, comprometida e articulada a todas as áreas, setores, campi do Colégio 

Pedro II, voltada ao desenvolvimento. 

 Acadêmica e Pedagógica – traduz a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

como tríade elementar do processo educativo da instituição e formativo. Aponta diretrizes 

estruturantes das ações finalísticas do Colégio Pedro II. 

 Socioambiental – indica o esforço corporativo, coletivo, governamental e humanitário em 

conservar e promover a sustentabilidade socioambiental, em toda a sua complexidade. 

Para cada uma dessas dimensões foram estabelecidos os objetivos da instituição para o período 

2013 – 2017. 

A) Gestão e Desenvolvimento:  

- elaborar o Regimento Geral do Colégio Pedro II; 

- redefinir as estruturas organizacionais da instituição; 

- fortalecer e sistematizar o processo de comunicação e relacionamento interno e externo; 

- redimensionar a distribuição das funções gratificadas, padronizando-as; 

- registrar e oficializar, junto aos órgãos competentes, a nova institucionalidade do Colégio Pedro 

II; 

- estabelecer e atualizar normas institucionais; 

- estabelecer processos organizacionais e de negócios, inclusive aqueles relativos à gestão, 

distribuição, fiscalização e controle de recursos; 

- promover o acesso à internet em todos os espaços da instituição; 

- implementar novas tecnologias e processos, visando à melhoria dos serviços prestados; 

- promover gestão delegada, nos termos do art. 17 do Estatuto do Colégio Pedro II;  

- articular e integrar programas, ações e atividades finalísticas do Colégio Pedro II à 

administração; 

- mensurar e analisar custos e resultados dos programas desenvolvidos; 

- propor o redimensionamento do quadro de servidores efetivos;  

- gestionar, junto aos órgãos de governo, a abertura de novos concursos públicos de servidores 

para atender às reais necessidades; 

- realizar estudos para otimizar os investimentos; 

- promover a qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas; 

- implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores; 

- firmar convênios e parcerias estratégicas, visando ao aperfeiçoamento e à ampliação das 

capacidades institucionais; 

- propiciar a participação de servidores em fóruns e espaços institucionais relativos à missão da 

instituição; 

- ampliar áreas construídas destinadas às atividades meio e fim; 

- ampliar espaço físico da Reitoria; 

- viabilizar o espaço próprio para o Campus Niterói; 

- fortalecer a manutenção preventiva de edificações e espaços institucionais; 

- ampliar e aprimorar políticas de segurança, informação e comunicação; 

- proceder à conservação, à manutenção, à reforma e à adaptação dos ambientes, de modo a 

ampliar sua funcionalidade, sob a égide da sustentabilidade e da acessibilidade; 
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- modernizar, suprir e aparelhar instalações e espaços pedagógicos de equipamentos e recursos 

materiais necessários; 

- implementar programa de retenção de talentos dentre os servidores. 

B) Acadêmica e pedagógica: 

- definir o projeto pedagógico institucional, com a participação da comunidade escolar; 

- propor ações articuladas e diretrizes de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

- promover a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

- produzir e socializar conhecimento cultural, científico e técnico; 

- analisar a viabilidade da expansão de cursos já promovidos pela instituição e de criação de 

novos cursos nos diversos níveis e modalidades; 

- promover programas interdisciplinares que atendam a perfis diversificados de formação; 

- estimular iniciativas de ensino a distância; 

- estabelecer ações e programas de assistência estudantil; 

- aprimorar mecanismos de acesso e acompanhamento de ações afirmativas; 

- promover a permanência e o êxito acadêmico de estudantes; 

- fortalecer e ampliar ações voltadas à educação inclusiva; 

- promover o uso de tecnologias sociais; 

- aperfeiçoar o relacionamento com organizações definidoras de políticas para ensino, pesquisa, 

pós-graduação e extensão; 

- monitorar e avaliar índices acadêmicos; 

- estimular ações inovadoras em atividades de ensino; 

- ampliar e sistematizar ações de investigação científica e programas de pesquisa; 

- estabelecer políticas de pesquisa e pós-graduação; 

- ampliar e sistematizar ações e programas de extensão e cultura, aprofundando a relação com a 

comunidade escolar; 

- estabelecer políticas de extensão e cultura; 

- divulgar e apoiar a produção bibliográfica. 

C) Socioambiental 

- promover a inclusão social e profissional de estudantes; 

- fomentar o diálogo com a comunidade escolar; 

- implementar políticas que visem à sustentabilidade socioambiental; 

- sensibilizar a comunidade, visando à promoção de atitudes sustentáveis, na perspectiva da 

responsabilidade social corporativa e da responsabilização social; 

- instituir programa de ambientação de novos servidores; 

- promover a motivação para o trabalho, com vistas a aproveitar talentos, melhorar a qualidade de 

vida e de trabalho, estimular a eficiência e otimizar resultados; 

- divulgar as ações, documentos, eventos e programas institucionais; 

- incluir a dimensão socioambiental em ações, eventos e programas institucionais; 

- implementar programas de acompanhamento de egressos; 

- promover, periodicamente, avaliação interna e externa; 

- proceder à adaptação de espaços físicos, visando à acessibilidade; 



29 

 

- socializar e difundir conhecimentos acerca do agir ético, nos campos teórico, filosófico, 

profissional e normativo; 

- incentivar ações éticas e probas, em toda a comunidade escolar; 

- promover políticas que garantam a incolumidade física e moral das pessoas e do patrimônio. 

É importante frisar que vários destes objetivos dependem de investimento, da obtenção de 

autorização para realização de concursos e de capacitação. Portanto, para que sejam alcançados, 

necessitamos da complementação do quadro de profissionais do Colégio Pedro II, bem como a 

substituição dos servidores após sua aposentadoria. 

A atuação do Colégio Pedro II visa atender o previsto em Lei incorporando as ações necessárias à 

execução dos Programas de Trabalho definidos pelo Ministério da Educação, buscando a execução 

de ações administrativas e acadêmicas para o alcance e o cumprimento da responsabilidade social 

proposta pela Instituição.  

Neste sentido destacamos as principais atividades desenvolvidas no exercício de 2012 que 

repercutiram na qualidade dos serviços prestados à comunidade interna e externa. 

 

 

2.2.1 Ações de Extensão 

Estão abaixo apresentadas as atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura no 

ano de 2012.  

 Eventos 

Realizações do Departamento de Educação Musical com o apoio da Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura 

EVENTOS DESCRIÇÃO DATA 

Encontro de Corais do 

Colégio Pedro II  

 Este é um evento um evento anual do Departamento de 

Educação Musical que congrega os corais dos diferentes 

campi do Colégio Pedro II e também corais convidados. 

O evento foi aberto à comunidade e foi um grande 

sucesso. Teve a presença inclusive de alunos e 

professores de outras escolas públicas. 

 

 

Maio de 2012 

Apresentação dos Cursos de 

Extensão de Teclado em 

Grupo da Escola de Música 

do CPII- CR II 

Este evento reuniu todos os alunos dos Cursos de 

Extensão de Teclado Sopro e demonstraram o resultado 

do trabalho realizado durante o ano de 2012 e foi aberto 

à comunidade.   

 

Dezembro de 

2012 

Apresentação dos Cursos de 

Extensão de Sopros da 

Escola de Música do CPII- 

CR II 

Este evento reuniu todos os alunos dos Cursos de 

Extensão de Instrumentos de Sopro e demonstraram o 

resultado do trabalho realizado durante o ano de 2012 e 

foi aberto à comunidade.  

 

Dezembro de 

2012 

Apresentação dos Cursos de 

Extensão de Violão da Escola 

de Música do CPII- Campus 

Realengo II 

Este evento reuniu todos os alunos dos Cursos de 

Extensão de Violão e demonstraram o resultado do 

trabalho realizado durante o ano de 2012 e foi aberto à 

comunidade. 

 

Dezembro de 

2012 

TABELA 3 – EVENTOS DE EXTENSÃO 

 

 

 Programa de Estágio  

Oferece a atividade de estágio para licenciandos a cada início de semestre letivo a todas as 

universidades que estabelecem convênios com o CPII, atendendo, em média, 300 alunos. No ano de 

2012, por conta da greve dos servidores públicos federais, o CPII recebeu 210 alunos de 

universidades públicas e privadas para realizar seus estágios em Prática Didática.   
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 Espaço Cultural 

O Espaço Cultural do Colégio Pedro II realiza suas atividades em um amplo hall de exposições no 

prédio da Reitoria, no bairro de São Cristóvão, para a divulgação de trabalhos em pintura, gravura, 

fotografia, instalação e outras formas de manifestações artísticas em Artes Visuais. O principal 

objetivo do Espaço Cultural é a formação de público em arte e cultura, alargando perspectivas e 

repertório estético. Nesse contexto, todas as exposições são oferecidas aos quase quatorze mil 

alunos dos 14 campi da instituição, bem como aos pais, funcionários, professores e comunidade em 

geral, divulgadas na mídia falada e escrita, no Ministério da Educação e em todas as instituições de 

ensino públicas e particulares, secretarias estadual e municipal de educação, e entidades afins. 

Na maioria dos eventos são conjugadas atividades de docência, com a realização de oficinas de 

criação artística em diferentes linguagens, pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos na formação 

continuada de docentes, de modo a contemplar também alunos das redes municipal, estadual e 

federal de ensino, além de ONGs e outras entidades da comunidade de São Cristóvão e adjacências. 

Em 2012, foram realizadas as atividades: 

- Lançamento de livro: “ELES NÃO QUEREM NADA X O PROFESSOR NÃO DOMINA A 

TURMA: A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA (IN)DISCIPLINA”, da Professora Elaine Lopes 

Novais, em 16 de abril de 2012; 

- Exposições: (1) VI MOSTRA DE TRABALHOS DOS ALUNOS DE DESENHO E ARTES 

VISUAIS DO COLÉGIO PEDRO II, de 6 a 31 de março de 2012; (2) “Trilogia da fé” 

(fotografia), de Paulo Rodrigues, de 9 a 30 de abril de 2012; (3) “EXPOSIÇÃO 

RECICLARTE”, ONG ECOMARAPENDI: Artesãos do Galpão das Artes Hélio Pellegrino 

– COMLURB, de 31 de maio a 07 de julho de 2012 / com oficina; (4) “EXPOSIÇÃO 

FAVELA – POÉTICAS VISUAIS: imagens do povo, observatório de favelas”, exposição 

coletiva, 03 de outubro a 11 de novembro de 2012; (5) “Haroldo Costa – Samba & Outras 

Coisas”, de 19 de novembro a 3 de dezembro de 2012; (6) VIII Mostra de Trabalhos de 

Alunos de Desenho e Artes Visuais do Colégio Pedro II, de 7 de dezembro de 2012 a 28 de 

fevereiro de 2013. 

- Eventos: (1) Descerramento de Nova Placa de Assinaturas de Ex-Alunos Eminentes. 

19/11/2012; (2) II Mostra Pedagógica do Departamento de Línguas Neolatinas Estrangeiras 

do Colégio Pedro II, 05 de dezembro de 2012.  

Projetos / cursos 

- Curso de Mediação Escolar: Através do Acordo de Cooperação Técnica entre o CPII e a 

Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro foi oferecido um curso de 20 horas a 25 

servidores do CPII (docentes e técnicos administrativos), com o objetivo de prover aporte 

técnico necessário à capacitação de professores e voluntários do CPII para atuarem como 

Mediadores e Instrutores. 

- Cursos de capacitação para professores do Departamento de 1º Segmento 

- Matemática: Números e operações nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 1 

professora e 20 alunos; 

- Literatura na sala de aula: entre Brasil e África, com 2 professoras e 20 alunos; 

- O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Colégio Pedro II: história, 

desafios atuais e novas perspectivas, com 2 professoras e 20 alunos. 

- Curso de capacitação em Educação Infantil: “Educação Infantil em foco”, 6 (seis) 

professores e 38 alunos. 

Hóquei sobre grama e indoor: convênio firmado entre o CPII e a Federação Brasileira de Hóquei e 

iniciado no Campus Realengo, com 2 professores e 100 alunos. 

Curso Espanhol e Francês para Servidores Ativos do CPII: esta proposta conta visa a interação 

social e a aquisição de competências que favoreçam o desempenho das funções profissionais e das 
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atividades pessoais dos servidores participantes dos cursos de 100 horas. Os objetivos específicos 

deste projeto de ensino de idiomas compreendem o desenvolvimento das competências e 

habilidades comunicativas de compreensão oral e escrita e de produção oral e escrita, nas línguas 

espanhola e francesa.  

 

 

 PRONILO 

O Programa Nilo Peçanha tem por objetivo fomentar a realização de programas e projetos 

integrados de extensão comunitária e tecnológica nas instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Dentro das áreas temáticas de Cultura e Saúde, foram 

desenvolvidas no CPII as atividades e cursos de Educação Musical e Educação Física. 

 

 

Educação Musical 

 * Os cursos relacionados acima têm a duração de um ano letivo.  

TABELA 4 – PRONILO/EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

 

Educação Física / Atividades Desportivas 

Em 2012, o Campus Realengo recebeu 236 inscritos – 30 alunos e servidores e 206 da comunidade 

local - para atividades de judô, natação e hidroginástica. A equipe conta com apenas 3 profissionais: 

2 professores (1 para atividades aquáticas e 1 para judô) e 1 técnico. 

 

MATRÍCULAS EFETUADAS 

Atividade Novembro Dezembro Total 

Judô 32 18 46 

Hidroginástica 47 22 69 

Natação 88 34 122 

Subtotal 167 74 237 

TABELA 5 – PRONILO/EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Cursos* Vagas em 2012 com 

rematrícula para 2013 

Teclado em Grupo - Infantil Básico 6 

Teclado em Grupo para Adolescentes - Básico 6 

Teclado em Grupo - para Melhor Idade - Básico 11 

 
Curso Básico- Sopro - Flauta Doce e/ou Transversa 5 

Curso Básico Cavaquinho e Percussão Popular 8 

Curso Básico - Sopro – Instrumentos de metal/Bocal (Trompa, Trombone, 

Trompete, etc.) com prática de conjunto e 

Curso Básico – Saxofone e Clarineta com prática de conjunto 

28 

Violão Iniciante 

23 Violão Iniciante 

Violão Intermediário 

Coral Adulto 8 

Total de vagas oferecidas em 2012 95 
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 Cursos FIC/PRONATEC 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foi criado no dia 26 

de Outubro de 2011, com a sanção da Lei nº 12.513/2011, pela Presidente Dilma Rousseff, e tem 

como objetivo principal democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) para a população brasileira. Para tanto, prevê uma série de subprogramas, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira que juntos oferecerão oito milhões de vagas a brasileiros de 

diferentes perfis nos próximos quatro anos. 

Nesse contexto, o Colégio Pedro II oferece cursos em seus Campi a trabalhadores, que estão fora do 

mundo do trabalho, dentro dos Eixos Tecnológicos: Informação e comunicação, Hospitalidade e 

lazer e Apoio educacional. De acordo com o eixo, os cursos têm o Objetivo Específico de capacitar 

indivíduos nas atividades de Recepcionista, Auxiliar Administrativo, Inspetor Escolar, Programador 

WEB, Web Designer e Técnico de Computadores.  

No primeiro semestre de 2012, foram oferecidas 80 vagas divididas em 2 turmas para o curso de 

Recepcionista, no Campus Duque de Caxias, com 4 professores, 2 apoios administrativos, 1 

supervisor e 1 coordenador geral. No segundo semestre, foram oferecidos mais cursos no mesmo 

campus e em mais 3 campi conforme quadro abaixo. 

Cursos PRONATEC 2012 

Campus Curso 
Nº de 

turmas 

Nº profissionais 

envolvidos/ 

campus 

Vagas 

oferecidas 
Matrículas Concluintes 

D
u

q
u

e 
d

e 

C
ax

ia
s 

Recepcionista 2 

16 

80 67 67 

Recepcionista 1 40 27 18 

Auxiliar Administrativo / 

Secretaria Escolar 
1 30 21 19 

Inspetor Escolar 1 30 31 19 

       

R
ea

le
n

g
o

 I
I Montagem e Manutenção de 

Computadores 
1 

11 

20 17 Em andamento 

Programador web 1 30 11 Em andamento 

Auxiliar web designer 1 30 4 Em andamento 

       

C
en

tr
o

 Recepcionista 1 

10 

40 26 Em andamento 

Auxiliar Administrativo/ 

Secretaria Escolar 
1 30 29 Em andamento 

Inspetor Escolar 1 30 24 Em andamento 

       

 

E
n

g
en

h
o

  

N
o

v
o

 I
I 

Recepcionista 1 

10 

30 30 Em andamento 

Auxiliar Administrativo/ 

Secretaria Escolar 
1 30 27 Em andamento 

Inspetor Escolar 1 30 22 Em andamento 

TABELA 6 – CURSOS PRONATEC / 2012 

 

A partir de nossa experiência com os cursos já realizados, podemos elencar algumas razões para o 

alto índice de evasão nos cursos oferecidos através do PRONATEC. 

1) Procedimentos utilizados pelo Ministério da Trabalho relacionados à inscrição dos alunos. 

2) Logística de alocação dos alunos nos cursos que não leva em conta o endereço do aluno. 

3) Concessão do auxílio diário que tem valor fixo, independente dos meios de transporte utilizados 

pelo aluno para chegar até o campus. 

4) Quando o MT recebe a confirmação da matrícula, agenda o pagamento do seguro desemprego. 

A partir daí, eles comparecem, ou não, a algumas aulas e depois desaparecem. 
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5) Aqueles que conseguem emprego também saem do curso pois não receberão mais o seguro 

desemprego. 

6) Equívocos que acontecem com a matrícula de alunos em cursos que não estão ligados as suas 

atividade. Por exemplo, um soldador de navio é matriculado em um curso de inspetor de aluno; 

um advogado, em curso de auxiliar administrativo etc. 

7) Outro fator que deve ser levado em conta são as alunas que são mães de crianças pequenas e que 

não têm com quem deixa-la e, por isso, não conseguem comparecer às aulas. 

Em Realengo alcançamos os índices mais altos de evasão pois, além dos problemas apontados 

acima, os cursos eram diurnos, horário em que são realizadas todas as entrevistas de emprego. Isso 

fez com que tivéssemos um considerável número de faltas e consequentes desistências.  

De um modo geral, o trabalho das orientadoras da equipe do PRONATEC/CPII tem conseguido 

preservar e trazer de volta alguns alunos, mas, mesmo assim, a evasão ainda é grande. 

 

 Relação dos Cursos FIC que serão ofertados pelo Colégio Pedro II em 2013 

Campus Centro com captação de beneficiários por parceiros demandantes - Secretaria Estadual de 

Educação - RJ, Ministério do Turismo, Ministério da Defesa e Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 

 

Curso Eixo tecnológico C / H Vagas 

Recepcionista - Captação pelo 

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome 

Gestão e Negócios 160 horas 30 vagas 

Auxiliar de Contabilidade  Gestão e Negócios 160 horas 30 vagas 

Curso de Inspetor Escolar  Desenvolvimento Educacional e Social 180 horas 30 vagas 

Curso de Auxiliar Administrativo de 

Secretaria Escolar  
Desenvolvimento Educacional e Social 180 horas 30 vagas 

Espanhol aplicado a serviços 

turísticos 
Desenvolvimento Educacional e Social 180 horas 30 vagas 

Inglês aplicado a serviços turísticos  Desenvolvimento Educacional e Social 180 horas 30 vagas 

Agente de Desenvolvimento 

Socioambiental  
Ambiente e Saúde 160 horas 30 Vagas 

Total 1200 horas 210 vagas 

TABELA 7 – CURSOS FIC/2013(CAMPUS CENTRO) 

 

Campus Engenho Novo II com captação de beneficiários por parceiro demandante: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

Curso Eixo tecnológico C / H Vagas 

Recepcionista  Gestão e Negócios 160 horas 30 vagas 

Inspetor Escolar  Desenvolvimento Educacional e Social 180 horas 30 vagas 

Auxiliar Administrativo de Secretaria 

Escolar  
Desenvolvimento Educacional e Social 180 horas 30 vagas 

Laboratório de Saneamento Ambiente e Saúde 160 horas 20 Vagas 

Total 680 horas 110 vagas 

TABELA 8 - CURSOS FIC/2013(CAMPUS ENGENHO NOVO II) 
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Campus Duque de Caxias com captação de beneficiários por parceiro demandante: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

Curso Eixo tecnológico C / H Vagas 

Curso de Recepcionista  Gestão e Negócios 160 horas 30 vagas 

Operador de Computador  Informação e Comunicação 160 horas 30 vagas 

Total 320 horas 60 vagas 

TABELA 9 - CURSOS FIC/2013(CAMPUS DUQUE DE CAXIAS) 

 

 

Campus Realengo II com captação de beneficiários por parceiro demandante Ministério da Defesa. 

 

Curso Eixo tecnológico C / H Vagas 

Programador WEB Informação e Comunicação 200 horas 30 vagas 

Montagem e Manutenção de 

Computadores 
Informação e Comunicação 160 horas 20 vagas 

Total 360 horas 50 vagas 

TABELA 10 - CURSOS FIC/2013(CAMPUS REALENGO II) 

 

 

Campus São Cristóvão III com captação de beneficiários por parceiros demandantes: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Turismo e Secretaria de Direitos 

Humanos - Viver sem limites e Ministério do Emprego, Trabalho e Renda. 

 

Curso Eixo tecnológico C / H Vagas 

Auxiliar de Contabilidade  Gestão e Negócios 160 horas 30 vagas 

Inglês aplicado a serviços turísticos  
Desenvolvimento 

Educacional e Social 
180 horas 30 vagas 

Jardineiro  Infraestrutura 160 horas 20 vagas 

Cuidador Infantil Ambiente, Saúde e Lazer 180 horas 30 vagas 

Total 680 horas 110 vagas 

TABELA 11 - CURSOS FIC/2013(CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III) 

 

 

Campus Tijuca II com captação de beneficiários por parceiro demandante - Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Defesa e Ministério do Turismo. 

 

Curso Eixo tecnológico C / H Vagas 

Programador WEB Informação e Comunicação 200 horas 30 vagas 

Montagem e Manutenção de 

Computadores 
Informação e Comunicação 160 horas 20 vagas 

Inglês aplicado a serviços turísticos  
Desenvolvimento 

Educacional e Social 
180 horas 30 vagas 

Cuidador Infantil Ambiente, Saúde e Lazer 160 horas 30 vagas 

Total 700 horas vagas 

TABELA 12 - CURSOS FIC/2013(CAMPUS TIJUCA II) 
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2.2.2. Ações de Pesquisa e Pós-Graduação 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem as competências de planejar, coordenar, fomentar e 

acompanhar as atividades e políticas de pesquisa e pós-graduação, integradas ao ensino e à 

extensão, bem como promover ações de estimulo à pesquisa, ciência, tecnologia e propriedade 

intelectual. 

Nesse sentido, em 2012, foram desenvolvidos no Colégio Pedro II dois programas de pós-

graduação:  

 Programa de Residência Docente, lato-sensu, aprovado pela CAPES em 25 de outubro de 2011, 

Portaria Nº 206, de 21 de outubro de 2011 

Implantado em maio de 2012, pretendeu cumprir de forma mais abrangente o seu papel como 

Instituição Federal de referência na Educação Básica, ampliando seu escopo de influência com 

ações na formação complementar de profissionais que atuam em diferentes sistemas educacionais 

do país.  

Prioriza o desenvolvimento da autonomia na produção e aplicação de estratégias didáticas, a 

internalização de preceitos e normas éticas e o estímulo à reflexão crítica sobre a ação docente, 

pretende-se que o novo profissional do magistério acumule subsídios para o exercício de sua 

docência com maior qualificação. Destina-se prioritariamente aos professores recém-formados da 

rede pública estadual ou municipal (preferencialmente de escolas de baixo IDEB), que atuem em 

quaisquer das disciplinas oferecidas desde o 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª. série do Ensino 

Médio.  

Os participantes do PRD recebem bolsas da CAPES e, satisfazendo todas as exigências do 

Programa, são certificados pelo Colégio Pedro II como Especialistas em Docência do Ensino Básico 

na sua disciplina específica de atuação. 

Ao longo do ano letivo de 2012, o PRD se desenvolveu com 98 (noventa e oito) ingressantes.  

 Programa de mestrado em Práticas de Educação Básica, stricto sensu, aprovado pela CAPES em 

abril de 2012.   

O Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica - MPCPII cuja primeira turma iniciará em 

abril de 2013, objetiva integrar a construção de conhecimentos pedagógicos e saberes disciplinares, 

de modo a produzir resultados mais efetivos nas salas de aula. Destina-se a formação de professores 

para o exercício das atividades relacionadas ao desenvolvimento de competências e habilidades nas 

diferentes áreas de conhecimento, contribuindo para a promoção de alternativas práticas às 

demandas do processo de ensino-aprendizagem nos diferentes níveis e modalidades da Educação 

Básica. 

Destina-se aos que concluíram o curso de graduação (licenciatura plena) em instituições de ensino 

devidamente reconhecidas pelo MEC e que estejam atuando como professores-regentes da 

Educação Básica.        

Lançado o edital para Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica, tivemos inscritos 

cerca de 686 candidatos para um total de 10 vagas.  

Indicador Acadêmico: Relação Candidato/Vaga =  Número de candidatos = 686 = 686/10 = 68,6 

 

 

2.2.3. Ações de Gestão de Pessoas 

A Diretoria de Gestão de Pessoas atua de forma sistêmica no gerenciamento das políticas de gestão 

de pessoas, na forma de ingresso e nos diversos programas de capacitação e desenvolvimento 

profissional dos servidores do Colégio Pedro II. 

No exercício de 2012 a Diretoria de Gestão de Pessoas ampliou a utilização dos seus indicadores 

internos de desempenho aprimorando os serviços prestados à comunidade interna e externa do 

Colégio de Pedro II. 
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Para atingir os objetivos almejados, a Diretoria de Gestão de Pessoas, através de suas Diretorias 

Adjuntas, Seções e Setores vinculados planejaram, implantaram e supervisionaram no exercício de 

2012 diversas ações. 

Seu principal pilar é o crescimento pessoal e funcional dos servidores, alcançado através de 

propostas de capacitação continuada e de qualidade de vida, propiciando  um ambiente de trabalho 

saudável, aliado a uma política de bem estar e saúde do servidor, obtendo, assim, um incremento 

nos níveis de qualidade e de produtividade.  

 Ações de Capacitação:  

A Diretoria de Gestão de Pessoas para no último exercício teve como norte a consolidação e 

ampliação das ações nas áreas de: 

- Capacitação e desenvolvimento do nosso quadro de servidores,  teve como premissa básica a 

construção de uma força de trabalho que atuasse com eficácia, eficiência e orientada para a 

qualidade dos serviços prestados; 

- Promoção da saúde integral e qualidade de vida dos servidores; 

- Investimento no preparo para a aposentadoria; e 

- Comunicação ágil, utilizando diversidade de canais para otimizar a referida ação. 

As ações de capacitação coordenadas pela Seção de Desenvolvimento e Capacitação da Diretoria 

Adjunta de Planos e Desenvolvimento de Pessoas, no exercício de 2012, tiveram embasamento nos 

dados coletados pelo Levantamento de Necessidades de Capacitação e sugestões feitas no processo 

de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico administrativos em educação.  

Capacitações, Treinamentos e Workshops realizados em 2012: Curso Espanhol Instrumental, 

Capacitação Integral em Gestão administrativa - CIGA(Mediação de Conflitos, Inteligência 

Emocional, Elaboração de Projetos e Novas Regras da Língua Portuguesa), Qualidade no 

Atendimento e Desenvolvimento de Estagiários. 

Além dos eventos acima citados, mantivemos os convênios de graduação e pós-graduação para os 

nossos servidores nos seguintes estabelecimentos de ensino: Vez do Mestre, Estácio de Sá, 

UNISUAM e Universidade Veiga de Almeida. 

O desafio ainda presente para a ampliação das ações de Capacitação é a ausência de espaço 

adequado para a realização dos cursos e eventos. 

 Ações de Qualidade de Vida e Benefícios:  

O Setor de Qualidade de Vida e Benefícios desta Diretoria vem realizando projetos de 

conscientização em saúde preventiva, identificando e combatendo os fatores que interferem na 

qualidade de vida e no nível de satisfação no trabalho.  

Em 2012, mais uma vez, não conseguimos executar, nos moldes propostos pelo governo federal, a 

ação referente a realização de exames periódicos, pois não encontramos empresas interessadas e que 

atendessem com qualidade os serviços requeridos. A Diretoria de Gestão de Pessoas é favorável à 

realização de Exames Periódicos de forma contínua e sistemática por considerarmos um indicador 

estratégico fundamental para a gestão de pessoas (importante para diagnosticar precocemente as 

doenças incapacitantes, em auxiliar o servidor a controlar os fatores de risco à sua saúde, em 

acompanhar os servidores no que diz respeito aos níveis de saúde e de adoecimento e, 

principalmente, em aumentar a eficiência dos programas de promoção, proteção e recuperação da 

saúde), mas para tanto é fundamental que no próximo exercício o governo flexibilize ou viabilize 

uma forma mais efetiva para a execução plena desta importante ferramenta de gestão. 

Além disso, realizamos 59 (cinquenta e nove) atendimentos psicossociais a servidores do Colégio. 

A seguir apresentamos os programas e projetos executados em 2012 relacionados à saúde e à 

qualidade de vida dos servidores do Colégio Pedro II. 

- Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) – É o acolhimento à população dos 

servidores do Colégio Pedro II com possibilidade de se aposentar nos próximos dois anos, 
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suavizando o impacto que esta nova fase pode causar na vida dessas pessoas. Priorizamos o 

desenvolvimento de uma política de valorização e reconhecimento dos nossos servidores 

viabilizando o desligamento da Instituição de forma orientada e integrada. 

- Acompanhamento de servidores em Licença para Tratamento de Saúde – orientação ao servidor 

quanto à aplicação do Decreto nº 7.003 de 09 de novembro de 2009; 

- Plantão Institucional – Programa que acolhe/atende os servidores em suas demandas 

profissionais individuais onde após uma triagem preliminar entre os postulantes, os 

selecionados são encaminhados para grupos de discussão (Plantão Institucional) no intuito de 

orientar a realização de um trabalho de intervenção, atendendo no que for possível;  

- Atenção à Saúde do Trabalhador – Programa que trata da saúde física e financeira, do servidor e 

é realizado através de palestras sobre temas variados, e normalmente, sugeridos pelos próprios 

servidores, e de encaminhamento de servidores com sérios problemas financeiros ao Núcleo de 

Defesa do Consumidor – NUDECON, buscando ajudá-lo no que for possível, visando à redução 

do problema. 

 Ações de Planejamento: 

Para um bom desenvolvimento e execução das ações de gestão de pessoas no Colégio Pedro II, a 

utilização de diversificados meios de participação direta e indireta dos servidores (ativos, 

aposentados, beneficiários de pensão e contratados) são de fundamental importância. Assim, nossa 

Diretoria implementa e atualiza, constantemente, os investimentos nos mais diversos modelos de 

comunicação. 

A Seção de Planejamento da Diretoria-Adjunta de Planos e Desenvolvimento de Pessoas é a 

unidade organizacional responsável pelas ações de comunicação interna e externa utilizando-se de  

ferramentas específicas (impressas ou virtuais) para alcançar seus objetivos, seja de caráter 

motivacional ou informativo. São elas: Site, Intranet, Cartão de aniversário, e-mail marketing, 

Requerimento on line, Frequência on line, Notícias da hora, cartazes, folders, manuais diversos e 

Pesquisa de Satisfação. 

Dentre as ações alicerçadas em dados coletados, analisados e já implementados destacamos: Projeto 

Real/Ideal – Adequação do quantitativo REAL de servidores ao IDEAL, para um bom 

funcionamento das atividades do Colégio; Programa de Avaliação de Desempenho do servidor 

técnico-administrativo em educação estável (Realizado em 3 etapas complementares: Negociação 

das Metas, Acompanhamento do Desempenho e Avaliação do Desempenho); Coordenação dos 

Indicadores de Desempenho da DGP; o desenvolvimento e manutenção, em conjunto com a 

Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação (DATI), do Sistema Informatizado de Gestão de 

Pessoas do Colégio Pedro II – SISGP; e a Coordenação do Programa de Desburocratização dos 

processos de gestão da DGP. 

 

 

2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações 

Sendo autarquia federal, o Colégio Pedro II compreende a Administração Indireta da União Federal, 

com autonomia orçamentária, financeira e patrimonial, nos limites constitucionais e legais. 

Contudo, suas atividades finalísticas são fiscalizadas pelo Ministério da Educação, bem como pelos 

órgãos de controle
4
. 

Assim, sua sustentabilidade financeira apoia-se, essencialmente, em recursos oriundos do 

orçamento geral da União, ou seja, vinculam-se ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária da União (LOA), além das normas referentes à execução 

orçamentária e financeira, gestão de pessoas, licitações, de responsabilidade, entre outras. 

                                                 
4
 Controladoria Geral da União realiza o “controle interno” e o Tribunal de Contas da União procede ao “controle 

externo”, conforme preceitos constitucionais. 
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A estrutura geral do orçamento é definida pelo PPA, sendo que cabe à LDO e à LOA 

estabelecerem, anualmente, o volume de créditos destinados à instituição. Portanto, a autonomia 

orçamentária é constitucionalmente limitada, tendo em vista que é o Congresso Nacional que define 

o orçamento geral da União. 

Em relação à gestão do orçamento de pessoal, o Colégio Pedro II não detém autonomia, posto que a 

quantidade de cargos, autorização para concursos e a remuneração dos servidores dependem de 

aprovação ministerial, conforme definido na legislação específica. Nesse sentido, é um fator crítico 

para o sucesso, na superação dos obstáculos enfrentados, de modo que é necessário requerer junto 

às instâncias competentes as autorizações pertinentes. Saliente-se que o Colégio Pedro II não possui 

ingerência direta sobre o assunto (política salarial, funcionalismo público), cabendo-lhe tão somente 

demandar dos órgãos federais.  

 

 

2.4. Indicadores 

Em complemento aos subitens anteriores, apresentamos os indicadores de desempenho da gestão 

desenvolvidos pela UJ para medir a efetividade dos principais processos desenvolvidos, bem como 

os resultados alcançados pela gestão. 

O lançamento do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISTEC) pelo Ministério da Educação (MEC) teve o objetivo de proporcionar o levantamento de 

dados relacionados especificamente à Educação Profissional, incluídos aí todos os cursos técnicos 

promovidos pelas diversas Instituições, em todos os níveis. 

Desde sua criação, o referido sistema tem apresentado muitas dificuldades para lançamento e 

consolidação dos dados, as quais vêm sendo tratadas diuturnamente pelo MEC, para que sejam 

sanadas. 

É importante informar, também, que tal sistema não atende completamente às especificidades 

acadêmicas do Colégio Pedro II, dado que apenas 20% de suas turmas/estudantes, 

aproximadamente, pertencem aos cursos técnicos. A própria nomenclatura adotada no SISTEC, por 

vezes específica para cursos técnicos (dada a necessidade de complementação da formação 

acadêmica por meio da prática profissional, por exemplo), dificulta sua adoção pela Instituição, que 

possui em seus quadros turmas de Ensino Fundamental e, a partir de 2012, de Educação Infantil. 

Por fim, cabe ressaltar que os indicadores apontados no Manual para Produção e Análise de 

Indicadores da Rede Federal EPCT, produzido e editado pelo MEC em janeiro de 2012, a partir do 

que foi estabelecido pelos Acórdãos no 2.267/2005 – TCU/Plenário, no 104/2011 – TCU/Plenário e 

no 2.508/2011 – TCU – 1a Câmara, são aqui apresentados com forma e conteúdo adequados à 

realidade da Instituição, acrescentando-se alguns daqueles que foram apontados na Decisão no 

1512/2002 – TCU/ Plenário, após auditoria operacional no Colégio Pedro II (item 6), sempre que 

possível. 

 Indicadores de desempenho apontados no Manual para Produção e Análise de Indicadores 

da Rede Federal EPCT, passíveis de aplicação ao Colégio Pedro II e relativos à Pró-

reitoria de Ensino 

I.1 – Relação candidato/ vaga 

Objetivo: identificar o nível de interesse da clientela escolar na região 

Tipo: indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

Relação candidato/vaga = 
Número de inscrições 

Vagas ofertadas 

Número de inscrições: número de candidatos inscritos nos processos seletivos referentes aos editais 

de acesso discente publicados. 
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Vagas ofertadas: número de vagas constantes em editais de acesso discente publicados.  

O ingresso aos quadros discentes do Colégio Pedro II se dá por meio de Sorteio Público ou de 

Processos de Seleção baseados em provas, conforme a especificidade do segmento/ etapa da 

Educação Básica a que se destinam. 

Em 2012/ 2013, foram realizados Sorteios Públicos para a Educação Infantil, etapa da Educação 

Básica implementada com sucesso em 2012, e para o 1o e 2o anos do Ensino Fundamental, como é 

realizado anualmente. Os dados obtidos, e apresentados a seguir, demonstram maior procura pelas 

vagas ofertadas no Campus Realengo I em relação aos demais campi, devido ao fato de estar 

localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, região bastante carente de oferta de Ensino Público.  

As atividades desse Campus tiveram início em 2010, e, desde então, vem apresentando elevada 

relação candidato/ vaga nos referidos certames. Para os demais campi, estabelecidos há mais de 

vinte e cinco anos, a relação candidato/ vaga assemelha-se entre si e já está consolidada. 

O número de inscritos para o Campus Realengo II nos Processos de Seleção realizados por meio de 

provas (6o ano do Ensino Fundamental e 1a série do Ensino Médio Regular) também foi bastante 

elevado, fazendo com que a relação candidato/ vaga para esse Campus fosse sempre a maior em 

comparação aos demais campi. 

Tal comportamento parece ser uma tendência nos campi criados nos últimos 9 (nove) anos, 

instalados em regiões da cidade do Rio de Janeiro (Realengo) ou em municípios do Estado (Niterói 

e Duque de Caxias) nos quais não se verificava anteriormente a presença de Instituições da Rede 

Federal.  

No último certame, entretanto, verificou-se certa redução no número de inscritos para o Ensino 

Fundamental (6º ano) e para o Ensino Médio (Regular e Integrado), em todos os campi, 

diferentemente do que ocorreu no número de inscritos para os Sorteios Públicos. É possível supor 

que os itens abaixo relacionados tenham contribuído para essa redução:  

- o movimento paredista pelo qual passou a Instituição em 2012, que se prolongou por cerca de 

dois meses, provocando um atraso no fim do ano letivo;  

- o momento de realização das provas, muito ao final do ano civil, em função da referida greve; 

- a mudança nos critérios de acesso de novos estudantes ao Ensino Médio, provocada pela Lei no 

12.711/ 2012, diferentes daqueles anteriormente adotados pela Instituição ao longo dos últimos 

8 (oito) anos. 

Desde 2005, o Colégio Pedro II vinha adotando, com sucesso, sistema de cotas para estudantes 

oriundos de escolas mantidas pelo poder público (Grupo I). Por aquele sistema, candidatos que 

obedecessem aos critérios estipulados em edital para participação naquele Grupo concorreriam a 

50% do total das vagas oferecidas. Essa prática foi uma iniciativa pioneira da Direção-Geral do 

Colégio Pedro II, com o objetivo de promover o acesso de candidatos oriundos de escolas públicas 

às vagas disponibilizadas pela Instituição. 

Em função da aplicação da Lei nº 12.711/2012, foi necessário fazer ajustes no sistema. Para o ano 

letivo de 2013, então, os cálculos dos indicadores abaixo foram feitos considerando-se o total de 

candidatos e separadamente por grupo e subgrupos. A inclusão da análise da participação de 

candidatos em cada um dos grupos tem por objetivo verificar o impacto e a aceitação do sistema de 

cotas pelos que são por ele beneficiados, de modo a providenciar mudanças na oferta e/ ou no 

próprio sistema, caso se verificasse necessário. 

Ao longo dos anos de aplicação do sistema de autoria da Instituição, foi possível constatar que o 

número de candidatos inscritos para as vagas reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas 

vinha se mantendo estável (em torno de 25% em relação ao total de vagas ofertadas) e que a relação 

candidato/vaga do grupo que disputava as demais vagas era quase sempre maior do que o dobro 

daquela verificada para candidatos ao grupo que disputava as vagas reservadas.  

Ressalte-se que tal sistema de cotas não é utilizado nos Sorteios Públicos. Também não era utilizado 

nos Processos de Seleção para as vagas do PROEJA, dada a especificidade do público que se 
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pretendia atingir com esse programa. Entretanto, em função da já citada normativa legal, esse 

sistema foi utilizado, também, para os cursos de PROEJA.  

Por fim, é importante destacar que a procura pelas vagas disponibilizadas por Sorteios Públicos não 

sofreu redução significativa. Ao contrário, houve aumento no número de inscritos para alguns dos 

campi. A realização de inscrições e sorteios em datas já consagradas ao longo dos anos e o fato de 

as séries que são objeto de sorteios terem sido menos atingidas pelo movimento paredista podem ter 

contribuído para a inscrição em número regular para esses certames. 

Os indicadores são apresentados por etapa da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio Regular, Ensino Médio Integrado/ curso 

diurno e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos/ PROEJA), considerando os campi nos quais cada uma delas é oferecida e para as quais 

foram disponibilizadas vagas. 

- Educação Infantil (exclusivamente no Campus Realengo I) 

Grupamento II (4 anos) 

36,2 = 
1630 

45 

Grupamento III (5 anos) 

82,6 = 
1651 

20 

Posteriormente ao lançamento dos Editais, foi possível ampliar o número de vagas oferecidas para o 

Grupamento II, pela ampliação do número de turmas, o que modificou o resultado da equação, 

como se segue: 

Grupamento II (4 anos) 

25,1 = 
1630 

65 

- Ensino Fundamental 

 1º ano 

Campus Engenho Novo I 

11,3 = 
847 

75 

 

Campus Humaitá I 

10,0 = 
704 

70 

 

Campus Realengo I 

62,4 = 
1561 

25 

 

Campus São Cristóvão I 

10,6 = 
1756 

165 

 

Campus Tijuca I 

10,0 = 
670 

67 
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O significativo aumento na relação candidato/vaga verificado no Campus Realengo I deve-se à 

redução no número de vagas oferecidas para o 1o ano do Ensino Fundamental, dado que estudantes 

da Educação Infantil, ingressantes em 2012, foram conduzidos ao 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

 2º ano (incluídas ampliações posteriores ao edital inicial)  

Campus Engenho Novo I 

89,16 = 
535 

6 

 

Campus Humaitá I 

46,25 = 
370 

8 

 

Campus Realengo I 

158,00 = 
790 

5 

 

 6º ano 

Campus Centro 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

7,49 = 
599 

80 

Considerando apenas os inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

3,63 = 
145 

40 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

11,35 = 
454 

40 

 

Campus Engenho Novo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

11,96 = 
718 

60 

Considerando apenas os inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

6,13 = 
184 

30 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

17,8 = 
534 

30 

 

Campus Humaitá II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

9,83 = 
393 

40 
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Considerando apenas os inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

5,95 = 
119 

20 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

13,7 = 
274 

20 

 

Campus Realengo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

19,21 = 
2882 

150 

Considerando apenas os inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

11,12 = 
834 

75 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

27,31 = 
2048 

75 

 

Campus São Cristóvão II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

14,18 = 
1900 

134 

Considerando apenas os inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

7,51 = 
503 

67 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

20,85 = 
1397 

67 

 

Campus Tijuca II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

11,8 = 
354 

30 

Considerando apenas os inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

5,33 = 
80 

15 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

18,27 = 
274 

15 

 

 Ensino Médio 
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Para o cálculo do indicador relação candidato/vaga referente às vagas disponibilizadas para o 

Ensino Médio (Regular/ Integrado/ PROEJA), há que se considerar os grupos previstos pela Lei no 

12.711/2012 e refletidos nos Editais divulgados pelo Colégio Pedro II, quais sejam: 

50% do total de vagas reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas de Rede Pública de Ensino; 

50% do total das vagas acima citadas reservadas para candidatos que, oriundos de escolas públicas, 

possuam renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita; e  

percentual de vagas de cada um dos subgrupos citados neste item 2 reservado proporcionalmente à 

aplicação do índice relativo à soma de pretos, pardos e indígenas da população do Estado do Rio de 

Janeiro, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, por turno. 

A opção pela inclusão em determinado grupo e subgrupo se deu por ocasião da inscrição e pelos 

próprios candidatos, tanto no tocante à origem da escola, quanto no tocante à cota social e à cota 

racial. 

Dessa forma, passou-se a trabalhar com os seguintes grupos e subgrupos, totalizando 5 (cinco), e 

adotando-se a nomenclatura abaixo: 

Candidatos oriundos de rede pública de ensino: 

- Com cota social/ preto, pardo, indígena (PPI) 

- Com cota social/ não PPI 

- Sem cota social/ PPI 

- Sem cota social/ não PPI 

- Demais candidatos 

 

 1ª série do Ensino Médio Regular 

Campus Centro 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

9,10 = 
273 

30 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

4,00 = 
60 

15 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

3,00 = 
15 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

3,67 = 
11 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

1,00 = 
4 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 
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10,00 = 
30 

3 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

14,20 = 
213 

15 

Campus Duque de Caxias 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

8,11 = 
1947 

240 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

3,07 = 
368 

120 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

2,97 = 
98 

33 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

2,04 = 
57 

28 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

2,23 = 
69 

31 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

5,14 = 
144 

28 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

13,16 = 
1579 

120 

 

Campus Humaitá II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

4,02 = 
201 

50 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

2,68 = 
67 

25 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

1,86 = 
13 

7 
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Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

3,17 = 
19 

6 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,57 = 
4 

7 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

6,20 = 
31 

5 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

5,36 = 
134 

25 

 

Campus Niterói 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

8,12 = 
1559 

192 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

2,89 = 
278 

96 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

1,92 = 
48 

25 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

2,78 = 
64 

23 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

2,76 = 
69 

25 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

4,22 = 
97 

23 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

13,34 = 
1281 

96 

 

Campus Realengo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 
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19,24 = 
2309 

120 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

8,78 = 
527 

60 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

6,75 = 
108 

16 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

7,21 = 
101 

14 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

7,38 = 
118 

16 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

14,29 = 
200 

14 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

29,70 = 
1782 

60 

 

Campus São Cristóvão III 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

12,23 = 
1467 

120 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

5,17 = 
310 

60 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

3,13 = 
50 

16 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

3,36 = 
47 

14 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

3,63 = 
58 

16 
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Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

11,07 = 
155 

14 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

19,28 = 
1157 

60 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Informática  

Campus Engenho Novo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

6,61 = 
185 

28 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

3,00 = 
42 

14 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

2,00 = 
8 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

2,67 = 
8 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

1,00 = 
4 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

7,33 = 
22 

3 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

10,21 = 
143 

14 

 

Campus São Cristóvão III 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

9,19 = 
147 

16 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

6,38 = 
51 

8 
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Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

4,67 = 
14 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

9,00 = 
9 

1 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

2,00 = 
6 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

22,00 = 
22 

1 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

12,0 = 
96 

8 

 

Campus Tijuca II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

6,55 = 
131 

20 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

2,20 = 
22 

10 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

1,33 = 
4 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

3,00 = 
6 

2 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,60 = 
3 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

4,50 = 
9 

2 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

11,90 = 119 
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10 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Meio Ambiente  

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

9,75 = 
156 

16 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

5, 38 = 
43 

8 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

2,67 = 
8 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

7,00 = 
7 

1 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

2,33 = 
7 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

21,0 = 
21 

1 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

14,13 = 
113 

8 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Instrumento Musical 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

4,75 = 
76 

16 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

2,63 = 
21 

8 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

2,33 = 
7 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

2,0 = 
2 

1 
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Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

3,67 = 
11 

3 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

1,0 = 
1 

1 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

11,9 = 
119 

10 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA)/ Técnico em Administração 

Campus Centro 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,67 = 
24 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

1,11 = 
20 

18 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

1,40 = 
7 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

1,00 = 
4 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,80 = 
4 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

1,25 = 
5 

4 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,22 = 
4 

18 

 

Campus Engenho Novo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,56 = 
20 

36 
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Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

0,78 = 
14 

18 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

0,20 = 
1 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

0,75 = 
3 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,40 = 
2 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

2,00 = 
8 

4 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

2,00 = 
6 

3 

 

Campus Realengo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,99 = 
71 

72 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

1,64 = 
59 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

1,70 = 
17 

10 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

1,37 = 
11 

8 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,80 = 
8 

10 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 
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2,86 = 
23 

8 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,33 = 
12 

36 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA)/ Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Campus Centro 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,31 = 
11 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

0,44 = 
8 

18 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

0,80 = 
4 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

0,25 = 
1 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,40 = 
2 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

0,25 = 
1 

4 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,17 = 
3 

18 

 

Campus Engenho Novo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,31 = 
11 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

0,44 = 
8 

18 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 
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0,40 = 
2 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

0,80 = 
4 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0 = 
0 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

0,50 = 
2 

4 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,17 = 
3 

18 

 

Campus Realengo II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,79 = 
57 

72 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

1,14 = 
41 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

1,70 = 
17 

10 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

1,13 = 
9 

8 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,60= 
6 

10 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

1,13 = 
9 

8 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,44 = 
16 

36 
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Campus Tijuca II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

0,56 = 
20 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

0,33 = 
6 

18 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

0,60= 
3 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

0 = 
0 

4 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,20 = 
1 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

0,50 = 
2 

4 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,78 = 
14 

18 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA)/ Técnico em Manutenção Automotiva 

Campus Tijuca II 

Considerando o total de inscritos e o total de vagas ofertadas 

19,23 = 
12 

36 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas 

0,33 = 
6 

18 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e PPI 

0,40 = 
2 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, com cota social e não PPI 

0,25 = 
1 

4 
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Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e PPI 

0,20 = 
1 

5 

Considerando o total de inscritos para as vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 

públicas, sem cota social e não PPI 

0,50 = 
2 

4 

Considerando apenas os inscritos para as demais vagas 

0,33 = 
6 

18 

 

I.2 – Relação ingressos/ alunos  

Objetivo: quantificar a taxa de ingressantes em relação ao total de alunos 

Tipo: indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

Relação ingresso/ aluno = 
Número de ingressos 

x 100 
Estudantes matriculados 

 

Número de ingressos: número de estudantes ingressantes em cursos ofertados pelo Colégio Pedro II. 

Estudantes matriculados: número de estudantes matriculados em cursos ofertados.  

 Educação Infantil 

Para o cálculo do indicador em tela, foi utilizado o número de estudantes ingressantes pelo último 

Sorteio Público realizado pela Instituição (numerador) e o total de estudantes matriculados em 2012 

(denominador) nas turmas de Educação Infantil, etapa da Educação Básica oferecida 

exclusivamente no Campus Realengo I. 

Grupamento II (incluídas ampliações posteriores ao edital inicial)  

Campus Realengo I 

87,50 = 
77 

x 100 
88 

Grupamento III 

Campus Realengo I 

22,72 = 
20 

x 100 
88 

 

A participação dos ingressantes do Grupamento II no total de estudantes da Educação Infantil para 

2013 ainda se mantém elevada. Foram retirados desse cálculo os estudantes que, em 2012, 

pertenciam ao Grupamento III, já que passaram a integrar os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

A participação dos ingressantes do Grupamento III, por sua vez, se dá em menor proporção, dado 

que os estudantes do Grupamento II em 2012 permaneceram na Instituição, dessa vez no 

Grupamento III. 

 

 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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Para o cálculo do indicador em tela, foi utilizado o número de estudantes ingressantes pelo último 

Sorteio Público realizado pela Instituição (numerador) e o total de estudantes matriculados em 2012 

(denominador). 

Se considerarmos apenas a oferta para o 1o ano do Ensino Fundamental, comum a todos os Campi 

I, é possível verificar que o percentual de estudantes ingressantes é equivalente em 4 (quatro) dos 5 

(cinco) Campi I. Este ano, o Campus Realengo I apresentou esse percentual bem menor, devido ao 

fato de ter recebido, pela primeira vez, estudantes oriundos da Educação Infantil da própria 

Instituição, tendo sido oferecido menor número de vagas para sorteio para o 1o ano do Ensino 

Fundamental. 

Se considerarmos a oferta para o 1º  e para o 2º anos do Ensino Fundamental, fato que ocorreu em 3 

(três) das 5 (cinco) Campi I, verifica-se pequeno aumento nesse percentual. 

 1º ano (incluídas ampliações posteriores ao edital inicial)  
 

Campus Engenho Novo I 

15,88 = 
75 

x 100 
472 

 

Campus Humaitá I 

14,76 = 
70 

x 100 
474 

 

Campus Realengo I * 

7,94 = 
29 

x 100 
365 

 

Campus São Cristóvão I 

19,47 = 
179 

x 100 
919 

 

Campus Tijuca I 

14,53 = 
67 

x 100 
461 

 

* Campus ainda em fase de implantação, somente em 2013 possuindo todas as turmas dessa etapa 

da Educação Básica. 

 

 2ª ano (incluídas ampliações posteriores ao edital inicial)  

 

Campus Engenho Novo I 

2,11 = 
10 

x 100 
472 

 

Campus Humaitá I 

1,68 = 
8 

x 100 
474 

 

Campus Realengo I 
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1,36 = 
5 

x 100 
365 

 

A participação de candidatos no sorteio para o 2º ano do Ensino Fundamental foi ainda menor este 

ano, uma vez que a oferta de vagas para o 1º ano do Ensino Fundamental foi priorizada. 

 

 

 

 Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2º anos/ RESUMO) 

Campus Engenho Novo I 

18,00 = 
85 

x 100 
472 

 

Campus Humaitá I 

16,45 = 
78 

x 100 
474 

 

Campus Realengo I * 

9,04 = 
33 

x 100 
365 

 

Campus São Cristóvão I 

19,47 = 
179 

x 100 
919 

 

Campus Tijuca I 

14,53 = 
67 

x 100 
461 

*Campus ainda em fase de implantação, somente em 2013 possuindo todas as turmas dessa etapa da 

Educação Básica. 

 

 Anos Finais do Ensino Fundamental 

Para o cálculo dos indicadores abaixo, foram utilizados: 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) e o total de estudantes matriculados 

(denominador) nos Anos Finais do Ensino Fundamental, nos campi em que essa etapa da 

Educação Básica é oferecida; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) e o total de estudantes matriculados 

(denominador) nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio Regular, nos campi 

em que essas etapas da Educação Básica são oferecidas; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) e o total de estudantes matriculados 

(denominador) nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio Regular e no Ensino 

Médio Integrado, exceto PROEJA, nos campi em que essas etapas da Educação Básica são 

oferecidas. 

Analisando os dados obtidos a partir dos cálculos conforme descrito no item a, verifica-se que a 

participação dos ingressantes no 6o ano do Ensino Fundamental nos Campi Engenho Novo II, 
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Humaitá II, São Cristóvão II e Tijuca II é semelhante, girando em torno de 5% do total de 

estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Tal percentual deve-se ao fato de que os demais estudantes desse segmento são oriundos dos Campi 

I da mesma região. Ao contrário, nos Campi Centro e Realengo II, nas quais tal fato não se dá, a 

participação dos ingressantes é bem maior. 

Ressalte-se, ainda, que, no Campus Realengo II esse percentual é ainda mais elevado devido ao fato 

de não ter sido completamente implantados os Anos Finais do Ensino Fundamental naquele local, o 

que só deve se concretizar em 2013.  

Comportamento semelhante verifica-se quando da análise dos dados obtidos a partir dos cálculos 

conforme descritos nos itens b e c.  

 6º ano (considerando apenas os Anos Finais do Ensino Fundamental) 

Campus Centro 

20 = 
80 

x 100 
400 

 

Campus Engenho Novo II 

8,48 = 
60 

x 100 
707 

 

Campus Humaitá II 

5,91 = 
40 

x 100 
677 

 

Campus Realengo II 

20,74 = 
150 

x 100 
723 

 

Campus São Cristóvão II 

10,24 = 
134 

x 100 
1308 

 

Campus Tijuca II 

4,62 = 
30 

x 100 
648 

 

 6º ano (considerando os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio Regular) 

Campus Centro 

10,08 = 
80 

x 100 
793 

 

Campus Engenho Novo II 

4,91 = 
60 

x 100 
1220 

 

Campus Humaitá II 

2,93 = 40 x 100 
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1363 

 

Campus Realengo II 

10,73 = 
150 

x 100 
1397 

 

Campus Tijuca II 

2,85 = 
30 

x 100 
1052 

 6º ano (considerando Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular e Ensino 

Médio Integrado, exceto PROEJA) 

Campus Engenho Novo II 

4,66 = 
60 

x 100 
1286 

 

Campus Tijuca II 

2,60 = 
30 

x 100 
1152 

 

 Ensino Médio 

Para o cálculo dos indicadores abaixo, mantendo-se a equação básica, foram utilizados: 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) e o total de estudantes matriculados 

(denominador) no Ensino Médio Regular, nos campi em que essa etapa da Educação Básica é 

oferecida; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) e o total de estudantes matriculados 

(denominador) Ensino Médio Regular e no Ensino Médio Integrado, exceto PROEJA, nos 

campi em que essas etapas das Educação Básica são oferecidas; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) e o total de estudantes matriculados 

(denominador) nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio Regular, nas Campi 

em que essas etapas das Educação Básica são oferecidas. 

Analisando os dados obtidos a partir dos cálculos conforme descrito no item a, verifica-se que a 

participação dos ingressantes na 1a série do Ensino Médio Regular nos Campi Centro, Humaitá II e 

São Cristóvão III é semelhante, girando em torno de 8% do total de estudantes do Ensino Médio. 

Tal percentual deve-se ao fato de que os demais estudantes dessa etapa da Educação Básica são 

oriundos de turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental desses mesmos Campi. Ao contrário, 

nos Campi Duque de Caxias e Niterói, nas quais só é oferecido o Ensino Médio Regular, a 

participação dos ingressantes é bem maior, ultrapassando os 25%. 

Ressalte-se, ainda, que, no Campus Realengo II esse percentual é ainda elevado, semelhante aos dos 

Campi novos, devido ao fato de não ter sido completamente implantado o segmento de Anos Finais 

do Ensino Fundamental naquele local, o que só deve se concretizar em 2012.  

Os Campi Engenho Novo II e Tijuca II, por não oferecerem vagas para o Ensino Médio Regular nos 

Processos Seletivos para novos estudantes, não constam dos cálculos descritos no item a.  

Para os cálculos descritos no item b, somente foram utilizados dados referentes à Campus São 

Cristóvão III, dado ser a única que oferece vagas para o Ensino Médio Regular e para o Ensino 

Médio Integrado, acusando pequena diferença em relação ao percentual obtido nos cálculos 

utilizados no item a. 
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Comportamento semelhante àquele obtido quando dos cálculos do item a é verificado quando da 

análise dos dados obtidos a partir dos cálculos conforme descrito no item c em relação aos Campi 

Centro, Humaitá II e Realengo II, cujas explicações são as mesmas. 

 1ª série do Ensino Médio Regular (considerando apenas as séries que integram o Ensino Médio 

Regular) 

Campus Centro 

7,63 = 
30 

x 100 
393 

 

 

Campus Duque de Caxias 

57,97 = 
240 

x 100 
414 

 

Campus Humaitá II 

7,28 = 
50 

x 100 
686 

 

Campus Niterói 

28,48 = 
192 

x 100 
597 

 

Campus Realengo II 

17,08 = 
120 

x 100 
674 

 

Campus São Cristóvão III 

13,73 = 
120 

x 100 
973 

 

Campus Tijuca II 

23,70 = 
100 

x 100 
422 

 

 1ª série do Ensino Médio Regular (considerando as séries que integram o Ensino Médio Regular 

e o Ensino Médio Integrado, exceto PROEJA, no Campus em que os referidos cursos são 

oferecidos) 

Campus São Cristóvão III 

10,86 = 
120 

x 100 
1104 

 1ª série do Ensino Médio Regular (considerando as séries que integram o Ensino Médio Regular 

e os Anos Finais do Ensino Fundamental, nos Campi em que os referidos cursos são oferecidos) 

Campus Centro 

3,21 = 
30 

x 100 
934 
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Campus Humaitá II 

3,66 = 
50 

x 100 
1363 

 

Campus Realengo II 

7,27 = 
120 

x 100 
1649 

 

 Ensino Médio Integrado 

Para o cálculo dos indicadores abaixo, mantendo-se a equação básica, foram utilizados: 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) no Curso Técnico em Informática e o total de 

estudantes matriculados (denominador) no Ensino Médio Integrado, exceto PROEJA, nos campi 

em que essa etapa da Educação Básica é oferecida; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) no Curso Técnico em Informática e o total de 

estudantes matriculados (denominador) Ensino Médio Regular e no Ensino Médio Integrado, 

exceto PROEJA, nos campi em que essas etapas da Educação Básica são oferecidas; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) no Curso Técnico em Informática e o total de 

estudantes matriculados (denominador) no Ensino Médio Regular, no Ensino Médio Integrado, 

exceto PROEJA, e nos Anos Finais do Ensino Fundamental nos campi em que essas etapas da 

Educação Básica são oferecidas; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) no Curso Técnico em Meio Ambiente e o total 

de estudantes matriculados (denominador) no Ensino Médio Integrado, no Campus São 

Cristóvão III; 

- o número de estudantes ingressantes (numerador) no Curso Técnico em Meio Ambiente e o total 

de estudantes matriculados (denominador) no Ensino Médio Regular e no Ensino Médio 

Integrado, na Campus São Cristóvão III. 

Analisando os dados obtidos a partir dos cálculos conforme descrito no item a, verifica-se que a 

participação dos ingressantes na 1ª série do Ensino Médio Regular nos Campi Engenho Novo II e 

Tijuca II é semelhante, girando em torno de 25% do total de estudantes do Ensino Médio. 

Tal percentual deve-se ao fato de que o ingresso no Ensino Médio desses Campi se dá somente para 

cursos de Ensino Médio Integrado, sendo os demais estudantes oriundos de seus próprios quadros 

discentes. No Campus São Cristóvão III, essa participação é menor, já que, além de serem 

oferecidas vagas para o Ensino Médio Regular, também recebe estudantes do Campus São 

Cristóvão II, oriundos do Ensino Fundamental.   

Para os cálculos descritos nos itens d e e, somente foram utilizados dados referentes ao Campus São 

Cristóvão III, dado ser a única que oferece vagas para dois diferentes cursos de Ensino Médio 

Integrado.  

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Informática (considerando apenas as séries que 

integram o Ensino Médio Integrado, exceto PROEJA, nos Campi em que os referidos cursos são 

oferecidos) 

Campus Engenho Novo II 

38,88 = 
28 

x 100 
72 

 

Campus São Cristóvão III 

8,42 = 
16 

x 100 
190 
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Campus Tijuca II 

22,99 = 
20 

x 100 
87 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Informática (considerando as séries que 

integram o Ensino Médio Regular e o Ensino Médio Integrado, exceto PROEJA, nos Campi em 

que os referidos cursos são oferecidos) 

Campus Engenho Novo II 

5,00 = 
28 

x 100 
559 

 

Campus São Cristóvão III 

1,31 = 
16 

x 100 
1221 

 

Campus Tijuca II 

3,72 = 
20 

x 100 
537 

 

 1ª série do Ensino Integrado/ Técnico em Informática (considerando as séries que integram o 

Ensino Médio Regular, o Ensino Médio Integrado, exceto PROEJA, e os Anos Finais do Ensino 

Fundamental nos Campi em que os referidos cursos são oferecidos) 

Campus Engenho Novo II 

2,11 = 
28 

x 100 
1325 

 

Campus Tijuca II 

1,7 = 
20 

x 100 
1180 

 

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Meio Ambiente (considerando apenas as séries 

que integram o Ensino Médio Integrado, no Campus em que o referido curso é oferecido) 

Campus São Cristóvão III 

8,42 = 
16 

x 100 
190 

 1ª série do Ensino Médio Integrado/ Técnico em Meio Ambiente (considerando as séries que 

integram o Ensino Médio Regular e o Ensino Médio Integrado, no Campus em que o referido 

curso é oferecido) 

Campus São Cristóvão III 

1,31 = 
16 

x 100 
1221 

 

 Ensino Médio Integrado à Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) 

Consideramos os cálculos referentes ao PROEJA de forma separada, dada a especificidade dos 

estudantes desses cursos. De modo geral, a inconstância da frequência desses estudantes, por conta 
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de suas histórias de vida e de dificuldades acadêmicas, e o índice de evasão são dados importantes, 

que levam a análises mais detidas, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista 

administrativo, buscando a implementação de ações mais efetivas e que levem à diminuição desses 

índices. 

Os cursos de PROEJA já vêm merecendo especial atenção do MEC desde sua implementação. Para 

eles, são elaborados programas e ações específicas, inclusive com subsídio financeiro, que 

possibilite e viabilize a permanência e o êxito do aluno na retomada de sua vida escolar. 

 1ª série do Ensino Médio Integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

Campus Centro 

51,06 = 
72 

x 100 
141 

Campus Engenho Novo II 

73,46 = 
72 

x 100 
98 

 

Campus Realengo II 

61,53 = 
144 

x 100 
234 

 

Campus Tijuca II 

75 = 
72 

x 100 
96 

 

I.3 – Relação concluintes/ aluno  

Objetivo: quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos. 

Tipo: indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

Relação concluintes/aluno = 
Número de concluintes 

x 100 
Estudantes matriculados 

 

Número de aprovados: número de estudantes que concluíram os cursos. 

Estudantes matriculados: número de estudantes matriculados nos cursos ofertados pelo CPII.  

Para o cálculo dos indicadores abaixo, relativos aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, foi 

utilizado: 

- o número de estudantes concluintes e aprovados no 5o ano do Ensino Fundamental (numerador) 

e o total de estudantes matriculados nesse ano (denominador); 

- o número de estudantes matriculados no 5o ano do Ensino Fundamental (numerador) e o total 

de estudantes matriculados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (denominador). 

Para o Campus Realengo I, não são apresentados esses cálculos, já que ainda não há concluintes no 

referido Campus, o que só ocorrerá a partir de 2013, quando estiver concluída sua implantação. 

A inclusão de cálculos que consideram o total de estudantes concluintes e aprovados no último ano 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em relação ao número de estudantes matriculados 

naquele ano teve por objetivo proporcionar a análise do desempenho específico da série e do 

trabalho pedagógico nela desenvolvido, de modo a promover mudanças, caso necessário. Esses 

cálculos foram efetuados em todos os níveis aqui apresentados, sempre com o mesmo objetivo. 
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 5º ano (em relação ao total de estudantes do 5o ano) 

Campus Engenho Novo I 

96,77 = 
90 

x 100 
93 

 

Campus Humaitá I 

96,03 = 
97 

x 100 
101 

 

 

Campus São Cristóvão I 

95,92 = 
188 

x 100 
196 

 

Campus Tijuca I 

90,09 = 
101 

x 100 
111 

 

 5º ano (em relação ao total de estudantes do Campus) 

Campus Engenho Novo I 

19,70 = 
93 

x 100 
472 

 

Campus Humaitá I 

21,31 = 
101 

x 100 
474 

 

Campus São Cristóvão I 

19,91= 
183 

x 100 
919 

 

Campus Tijuca I 

24,08 = 
111 

x 100 
461 

 

O mesmo raciocínio foi utilizado para o cálculo dos concluintes relativos aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Assim é que se tem, em cada um dos itens, o que se segue: 

- o número de estudantes concluintes e aprovados no 9o ano do Ensino Fundamental (numerador) 

e o total de estudantes matriculados nesse ano (denominador); 

- o número de estudantes matriculados no 9o ano do Ensino Fundamental (numerador) e o total 

de estudantes matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental (denominador). 

Pela primeira vez, estão sendo apresentados cálculos para o Campus Realengo II, que, em 2012, 

teve turmas de todas as séries dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

 9º ano (em relação ao total de estudantes do 9o ano) 

Campus Centro 

89,38 = 101 x 100 



65 

 

113 

 

Campus Engenho Novo II 

89,67 = 
165 

x 100 
184 

 

Campus Humaitá II 

87,79 = 
151 

x 100 
172 

 

Campus Realengo II 

94,94 = 
169 

x 100 
178 

 

Campus São Cristóvão II 

79,69 = 
259 

x 100 
325 

 

Campus Tijuca II 

91,61 = 
153 

x 100 
167 

 

 9º ano (em relação ao total de estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental em cada 

Campus)  

Campus Centro 

28,25 = 
113 

x 100 
400 

 

Campus Engenho Novo II 

26,02 = 
184 

x 100 
707 

 

Campus Humaitá II 

25,40 = 
172 

x 100 
677 

 

Campus Realengo II 

24,62 = 
178 

x 100 
723 

 

Campus São Cristóvão II 

24,85 = 
325 

x 100 
1308 

 

Campus Tijuca II 

25,77 = 167 x 100 
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648 

 

O mesmo raciocínio foi utilizado para o cálculo dos concluintes relativos ao Ensino Médio Regular, 

tendo, então: 

- o número de estudantes concluintes e aprovados na 3a série do Ensino Médio Regular 

(numerador) e o total de estudantes matriculados nessa série (denominador); 

- o número de estudantes matriculados na 3a série do Ensino Médio Regular  (numerador) e o 

total de estudantes matriculados no Ensino Médio Regular (denominador). 

 

 

 Ensino Médio 

3ª série do Ensino Médio Regular (considerando apenas os matriculados na 3ª série do Ensino 

Médio Regular) 

 

Campus Centro 

86,04 = 
111 

x 100 
129 

 

Campus Duque de Caxias 

95,80 = 
160 

x 100 
167 

 

Campus Engenho Novo II 

83,33 = 
115 

x 100 
138 

 

Campus Humaitá II 

96,65 = 
202 

x 100 
209 

 

Campus Niterói 

95,58 = 
173 

x 100 
181 

 

Campus Realengo II 

95,37 = 
165 

x 100 
173 

 

Campus São Cristóvão III 

89,19 = 
284 

x 100 
322 

 

Campus Tijuca II 

92,74 = 
115 

x 100 
124 
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3ª série do Ensino Médio Regular (considerando os matriculados em todas as séries do Ensino 

Médio Regular) 

 

Campus Centro 

32,82 = 
129 

x 100 
393 

 

Campus Duque de Caxias 

40,33= 
167 

x 100 
414 

 

Campus Engenho Novo II 

23,19 = 
119 

x 100 
513 

 

Campus Humaitá II 

30,46 = 
209 

x 100 
686 

 

Campus Niterói 

30,31 = 
181 

x 100 
597 

 

Campus Realengo II 

25,66 = 
173 

x 100 
674 

 

Campus São Cristóvão III 

33,09 = 
322 

x 100 
973 

 

Campus Tijuca II 

29,38 = 
124 

x 100 
422 

 

O mesmo raciocínio foi utilizado para o cálculo dos concluintes relativos ao Ensino Médio 

Integrado, tendo, então: 

- o número de estudantes concluintes e aprovados na 3a série do Ensino Médio Integrado 

(numerador) e o total de estudantes matriculados nessa série (denominador); 

- o número de estudantes matriculados na 3a série do Ensino Médio Integrado (numerador) e o 

total de estudantes nela matriculados (denominador). 

Os cálculos são os que se seguem: 

 

3ª série do Ensino Médio Integrado 

Técnico em Informática 

 

Campus Engenho Novo II 
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86,36 = 
19 

x 100 
22 

 

Campus São Cristóvão III 

70,00 = 
14 

x 100 
20 

 

Campus Tijuca II 

93,10 = 
27 

x 100 
29 

 

Técnico em Meio Ambiente 

Campus São Cristóvão III 

88,89 = 
24 

x 100 
27 

 

3ª série do Ensino Médio Integrado 

Campus Engenho Novo II 

33,33 = 
22 

x 100 
66 

 

Campus São Cristóvão III 

35,87 = 
47 

x 100 
131 

 

Campus Tijuca II 

35,36 = 
29 

x 100 
82 

 

Podemos considerar, ainda, cálculo que inclua concluintes do Ensino Médio Regular e do Ensino 

Médio Integrado, tendo, então: 

- o número de estudantes concluintes e aprovados na 3a série do Ensino Médio Regular e do 

Ensino Médio Integrado (numerador) e o total de estudantes matriculados nessa série 

(denominador); 

- o número de estudantes matriculados na 3a série do Ensino Médio Regular e do Ensino Médio 

Integrado (numerador) e o total de estudantes nessa etapa da Educação Básica (denominador), 

por campus. 

Os cálculos e resultados são os que se seguem: 

Considerando apenas os estudantes matriculados nas turmas de 3ª série 

Campus Engenho Novo II 

95,04 = 
134 

x 100 
141 

 

Campus São Cristóvão III 

87,26 = 
322 

x 100 
369 
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Campus Tijuca II 

92,81 = 
142 

x 100 
153 

 

Considerando o total de estudantes matriculados em todas as turmas de Ensino Médio 

 

Campus Engenho Novo II 

24,35 = 
141 

x 100 
579 

 

Campus São Cristóvão III 

33,42 = 
369 

x 100 
1104 

 

Campus Tijuca II 

28,17 = 
142 

x 100 
504 

 

A opção por cálculos que consideraram apenas uma etapa da Educação Básica (ex: apenas os Anos 

Finais do Ensino Fundamental ou apenas o Ensino Médio) teve por objetivo atender às 

especificidades da Instituição, dado que, dos 14 (catorze) campi: 

- 5 (cinco) possuem turmas de mais de uma etapa da Educação Básica (Ensino Fundamental e 

Ensino Médio); 

- 4 (quatro) ofereceram, em 2012, cursos de Ensino Médio Integrado/ diurno; 

- 1 (um) possui turmas de Educação Infantil e de Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- 4 (quatro) possuem apenas turmas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- 1 (uma) possui apenas turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental; 

- 3 (três) ministram aulas exclusivamente para turmas de Ensino Médio, das quais 2 (duas) 

possuem apenas turmas de Ensino Médio Regular; 

- 4 (quatro) possuem cursos de PROEJA. 

Considere-se, ainda, que os Campi Engenho Novo II, São Cristóvão III e Tijuca II ofertam o Ensino 

Médio Regular e o Ensino Médio Integrado (diurno), fato que não se verifica nos demais campi. 

Observados os dados aqui apresentados à luz dessas especificidades, verifica-se comportamento 

semelhante entre campi de mesmo perfil. 

Informe-se, ainda, que os dados relativos às turmas de PROEJA não foram incluídos nesses 

cálculos, tendo em vista a característica dos cursos (cursos técnicos, em sua totalidade) e público a 

que se destinam esses cursos (Jovens e Adultos). A simples comparação entre esses cursos e 

respectivo público poderia trazer distorções importantes, dadas suas diferenças substanciais, 

comprometendo a análise e a tomada de decisões pedagógicas. 

Em todos os momentos em que o cálculo efetuado considerava o total de estudantes matriculados na 

série, buscou-se verificar o desempenho dos estudantes (aprovação/retenção) na série e conduzir à 

análise da atuação pedagógica dos docentes, procurando levar a mudanças, caso se verificasse 

necessário. Esses cálculos vêm sendo realizados anualmente pela Instituição, inclusive e 

principalmente nas séries intermediárias, sendo objeto de importantes discussões pedagógicas, de 

modo a promover a permanência e o êxito acadêmico dos estudantes. 
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I.4 – Índice de retenção do fluxo escolar 

Objetivo: identificar o percentual de retenção dos alunos. 

Tipo: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

Índice de retenção do fluxo escolar = 
Número de estudantes retidos 

x 100 
Número de estudantes matriculados 

Em todos os cálculos, foi sempre considerado o total de estudantes de todas as séries/ níveis/ etapas 

da Educação Básica ministrados em cada campus. Esse índice está sendo apresentado na forma de 

série histórica, obedecendo à equação acima apresentada e a partir dos resultados obtidos desde 

2008, conforme se segue: 

 

Exercício 2012 2011 2010 2009 2008 

Índice 11,0 10,9 13,1 15,2 12,8 

 

Verifica-se certa estabilidade nos índices de retenção aqui apresentados ao longo dos últimos cinco 

anos, com ligeira queda em 2011 e 2012. Pode-se atribuir parte desse resultado ao trabalho 

pedagógico desenvolvido pela instituição, após análise e investigação cuidadosa de dados 

acadêmicos de todas as séries e disciplinas ministradas pela instituição em seus cursos, buscando 

promover alterações curriculares e metodológicas, ajustes de calendário e de práticas e 

procedimentos de acompanhamento docente e discente, sempre que necessário. 

É prática da instituição tratar as diferenças entre os índices de cada Campus conforme a 

especificidade de cada etapa da Educação Básica, de mofo a . É importante também destacar que, 

nos anos de 2011 e 2012, o Colégio Pedro II passou por períodos de greve, levando a Pró-reitoria de 

Ensino a promover orientações específicas a servidores docentes e técnico-administrativos, ajustada 

à situação em tela. 

 

 

I.5 – Relação de estudantes/ docente em tempo integral 

Objetivo: quantificar o número de estudantes por docente em tempo integral. 

Tipo: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

Relação estudantes/ docente tempo integral = 
Número de estudantes matriculados 

Número de docentes 

 

Número de estudantes matriculados: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo 

CPII. 

Número de docentes: número de docentes.  

Em todos os cálculos, foi sempre considerado o total de estudantes de todas as séries/ níveis/ etapas 

da Educação Básica ministrados em cada campus. Diferentemente dos cálculos anteriormente 

apresentados, aqui foram incluídos estudantes das turmas de PROEJA, já que, de modo geral, os 

docentes efetivos e contratados do Colégio Pedro II, pertencentes a uma mesma carreira (Professor 

de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), atuam em qualquer das etapas da Educação Básica, 

respeitadas as especificidades de cada disciplina e a formação acadêmica do docente.  

A inclusão de cálculos que considerassem docentes efetivos e docentes contratados por campus 

deveu-se à necessidade de maior acompanhamento pedagógico do trabalho docente, dada a 
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inconstância da permanência de docentes contratados. Esse acompanhamento se torna ainda mais 

importante em Departamentos Pedagógicos e campi nos quais a participação de docentes 

contratados (tanto em números absolutos, quanto percentualmente) é maior.  

Desde 2005, a Pró-reitoria de Ensino, em conjunto com os Departamentos Pedagógicos e com os 

campi, vem procurando equanimidade na distribuição de docentes efetivos e contratados por 

campus, justamente para tentar minimizar o impacto do fato acima destacado.  

Diferentemente do que vinha acontecendo desde 2005 e até 2010 (em todos os anos compreendidos 

nesse período, foram realizados Concursos Públicos), em 2011 e em 2012 não foi autorizada a 

realização de Concurso Público para docente do Quadro do Magistério do Colégio Pedro II e a 

participação de docentes contratados tendeu a aumentar, considerando o número de aposentadorias 

verificadas, o aumento do número de turmas dos Campi Realengo I e II, consequência da 

implementação natural das respectivas etapas da Educação Básica, a implementação da Educação 

Infantil e do curso Técnico em Instrumento Musical.  

É preciso ressaltar a recente aprovação de curso de Mestrado Profissional em Práticas de Educação 

Básica, cuja implantação está prevista para o ano de 2013, e a oferta de cursos de extensão pelo 

Programa Integrado de Extensão Comunitária e Tecnológica da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica Nilo Peçanha, sob a responsabilidade das Pró-Reitorias de 

Pesquisa e Pós-graduação e de Extensão e Cultura, respectivamente.  

A busca por qualificação acadêmico-profissional, em cursos de mestrado e de doutorado, também 

contribuiu para esse número de docentes contratados.  

Seguem, então, os cálculos realizados, apresentados por campus, e considerando docentes efetivos e 

contratados por tempo determinado. 

Campus Centro 

9,67 = 
934 

96,5 

 

Campus Duque de Caxias 

14,52 = 
414 

28,5 

 

Campus Engenho Novo I 

7,73 = 
472 

61 

 

Campus Engenho Novo II 

12,80 = 
1384 

124,5 

 

Campus Humaitá I 

7,90 = 
474 

60 

 

Campus Humaitá II 

10,24 = 
1363 

133 

 

Campus Niterói 
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12,18 = 
597 

49 

 

Campus Realengo I 

8,29 = 
365 

44 

 

Campus Realengo II 

11,25 = 
1649 

146,5 

 

Campus São Cristóvão I 

8,43 = 
919 

109 

 

Campus São Cristóvão II 

13,27 = 
1308 

98,5 

 

Campus São Cristóvão III 

8,65 = 
1104 

127,5 

 

Campus Tijuca I 

7,43 = 
461 

62 

 

Campus Tijuca II 

9,98 = 
1248 

125 

 

COLÉGIO PEDRO II (resumo) 

10,21 = 
12921 

1265 

 

Os Campi I, que possuem turmas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, apresentam média 7,96 

estudantes/docente. Ressalte-se, nesse particular, as turmas de Educação Infantil, as quais, pela 

especificidade da faixa etária, possuem um número mais reduzido de estudantes (em torno de 15 

alunos por turma).  

Os demais campi apresentam índice em torno de 11,39 estudantes/docente, com pequena variação a 

maior para os Campi Duque de Caxias e São Cristóvão II, sendo este último, único a possuir apenas 

turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Cumpre informar que o quantitativo de docentes aqui utilizado contabilizou aqueles que possuem 

regime de trabalho de 20h semanais como 0,5. Além disso, estão incluídos nesse quantitativo todos 

os docentes que ocupam algum cargo ou função pedagógica na Instituição e os docentes em licença 

(afastamento para estudos, licença-maternidade, licença-prêmio, licença para acompanhar cônjuge, 
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licença sem vencimentos, vacância, licença médica e afins), cujos códigos de vaga constam de 

nosso quadro docente. 

É importante, ainda, ressaltar a diversidade de cursos ministrados pela Instituição e a diversidade de 

necessidades educacionais especiais/específicas apresentadas pelo corpo discente e que é atendida 

pelos corpos docente e técnico-administrativo. 

Tais dados são importantes para que os números acima apontados realmente revelem o trabalho da 

Instituição. 

 

 

 

I.6 – Índice de titulação do corpo docente 

Objetivo: quantificar a titulação do corpo de docentes.  

TIPO: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

Índice de titulação do corpo docente = 
G x 1 + A x 2 + E x 3 + M x 4 + D x 5 

G + A + E + M + D 

 

As letras utilizadas na fórmula acima representam docentes que possuem respectivamente: 

 

Letra Título Quantitativo de docentes 

G Graduação 101 

A Aperfeiçoamento 21 

E Especialização 296 

M Mestrado 408 

D Doutorado 92 

TABELA 13 – TITULAÇÃO DOCENTE 

 

Índice de titulação do corpo docente = 
101 x 1 + 21 x 2 + 296 x 3 + 408 x 4 + 92 x 5 

= 3,40 
101 + 21 + 296 + 408 + 92 

 

O índice obtido procedendo-se aos cálculos descritos na equação é superior ao índice de 2011. 

Verifica-se que, em números absolutos, o número de docentes detentores dos títulos de mestre e 

doutor vem aumentando significativamente ao longo dos últimos anos.  

O interesse docente e a busca pela qualificação profissional podem ser verificados também pelo 

aumento no número de solicitações de afastamento para estudos. A formação profissional dos 

docentes é fator de grande importância no desempenho pedagógico e, certamente, produz impacto 

nos resultados discentes, na participação de nossos estudantes nas diversas olimpíadas (ex: 

Olimpíada Estadual de Química, Olimpíada de Astronomia, Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas, Olimpíada Estadual de Matemática e afins), no desenvolvimento de variados 

projetos de pesquisa por parte do corpo docente, na participação dos estudantes de Ensino Médio 

em Projetos de Iniciação Científica e na apresentação de projetos docentes a agências de fomento e 

a universidades. 
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 Indicadores de desempenho apontados na Decisão no 1.512/2002 – TCU/ Plenário, após 

auditoria operacional no Colégio Pedro II (item 6), relativos à Diretoria de Ensino (atual Pró-

reitoria de Ensino), e ainda não abordados anteriormente 

II.1 – Grau de avaliação de estudantes no ENEM 

Os indicadores que se seguem foram calculados utilizando-se a equação básica: 

Relação estudantes/ participantes = 
Número de participantes 

x 100 
Número de matriculados 

 

O índice de participação dos estudantes do Colégio Pedro II no Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) foi bastante alto, superior a 90% em todos os seus campi, na edição 2010, considerando 

apenas os concluintes de Ensino Médio Regular e de Ensino Médio Integrado, excluindo PROEJA, 

pela especificidade desse público.  

Desde 2008, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

responsável pela aplicação das provas do ENEM, tem feito a divulgação dos resultados do referido 

exame por estabelecimento de ensino, bem como a média nacional, estadual e municipal, pelas 

quais se pode aferir o desempenho dos campi da Instituição. Entretanto, é preciso considerar outros 

fatores numa análise comparativa com instituições de mesma esfera.  

Sendo o Colégio Pedro II uma escola de massa, o número de estudantes que presta o ENEM é 

bastante elevado. Além disso, anualmente, a caracterização e diversidade desses estudantes são 

flutuantes em termos acadêmicos, principalmente se considerarmos os cursos ministrados pela 

Instituição e o público ao qual se destinam. Os estudantes que cursam o Ensino Médio Integrado/ 

diurno, por exemplo, têm uma formação técnica específica que aqueles que cursam o Ensino Médio 

Regular não possuem. Já o Ensino Médio Integrado/ noturno (PROEJA) possui um público muito 

específico, destinando-se a pessoas que não puderam ou não tiveram acesso à escola na época 

adequada.  

Outro dado a ser considerado é o caráter voluntário do exame. Embora sua trajetória venha 

apontando para um aumento significativo no número de participantes, tendo em vista ser adotado 

por diversas Instituições de Ensino Superior como forma de ingresso a seus quadros discentes, a 

efetiva participação no ENEM, bem como sua inscrição e os dados ali fornecidos, é de exclusiva 

vontade e responsabilidade dos candidatos. 

O cálculo de participação de cada Instituição no ENEM 2011, disponível para análise (os boletins 

referentes ao ano de 2012 ainda não foram divulgados), considerou os dados lançados pelas escolas 

no Censo Escolar daquele ano. Sendo assim, o total de estudantes matriculados na 3a série do 

Ensino Médio em 2011 aqui utilizados para os cálculos foi aquele informado naquele sistema pelos 

campi. 

Os dados abaixo consideraram apenas o número de estudantes matriculados na 3ª série do Ensino 

Médio (Regular e Integrado), exceto PROEJA, conforme lançado no Censo Escolar e divulgado 

pelo INEP, e o quantitativo de estudantes que prestaram o exame, obtendo-se: 

 

Campus Centro 

80,76 = 
84 

x 100 
104 

 

Campus Duque de Caxias 

89,32 = 
92 

x 100 
103 

 

Campus Engenho Novo II 
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77,91 = 
127 

x 100 
163 

 

Campus Humaitá II 

82,48 = 
146 

x 100 
177 

 

Campus Niterói 

81,51 = 
97 

x 100 
119 

 

 

Campus Realengo II 

87,50 = 
161 

x 100 
184 

 

Campus Tijuca II 

82,27 = 
130 

x 100 
158 

 

COLÉGIO PEDRO II (resumo) 

83,04 = 
837 

x 100 
1008 

 

Verifica-se que o percentual de participação dos estudantes do Colégio Pedro II na edição do 

ENEM 2011 foi inferior ao mesmo índice referente ao ano de 2010. É importante destacar que as 

provas do ENEM 2011 foram realizadas na semana do retorno dos estudantes às aulas após um 

período de greve na instituição, o que pode ter contribuído para esse índice. 

Informe-se, ainda, que não há cálculos para o Campus São Cristóvão III em função de problemas no 

lançamento dos dados no Censo Escolar daquele ano. Logo, tais dados também não integram os 

cálculos apresentados no resumo da Instituição. 

 

 

II.2 – Relação entre docentes substitutos e número total de docentes 

Os indicadores que se seguem foram calculados utilizando-se a equação básica: 

Relação docentes substitutos/ total de docentes = 
Número de substitutos 

x 100 
Número total de docentes 

 

De certa forma, esse indicador já foi abordado anteriormente, quando da análise do número de 

docentes substitutos e efetivos em relação ao quantitativo de estudantes. Neste momento, a análise 

se deterá na relação entre o quantitativo de docentes substitutos e o total de docentes em atividade 

na Instituição. 

O número de docentes substitutos vem aumentando gradativamente, em função da expansão da 

Instituição, com a criação de novos campi, a abertura de novas turmas e cursos e a diversificação de 

suas atividades, sem que tenham sido criados novos cargos efetivos de docentes e sequer autorizada 

realização de concurso em 2011 e 2012 para o preenchimento dos cargos vagos em virtude de 

aposentadorias, exonerações e falecimentos, conforme exposto anteriormente.  
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Em agosto de 2011, o Governo encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei no 2134/2011, 

que previa a criação de cargos efetivos de docentes e de técnicos para as Universidades Federais, os 

Institutos Federais, para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, para o Instituto Benjamin 

Constant e para o Colégio Pedro II, além de incluir nossa Instituição na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e equipará-la aos Institutos Federais. A aprovação desse PL 

se deu em junho de 2012. Entretanto, até o presente momento, ainda não foram distribuídas as 

vagas acima referidas para o Colégio Pedro II. 

Os comentários e análise apontados no item I.4 podem ser igualmente considerados neste item. 

 

Campus Centro 

17,10 = 
16,5 

x 100 
96,5 

Campus Duque de Caxias 

33,33 = 
9,5 

x 100 
28,5 

 

Campus Engenho Novo I 

16,39 = 
10 

x 100 
61 

 

Campus Engenho Novo II 

20,88 = 
26 

x 100 
124,5 

 

Campus Humaitá I 

10,00 = 
6 

x 100 
60 

 

Campus Humaitá II 

17,66 = 
23,5 

x 100 
133 

 

Campus Niterói 

17,34 = 
8,5 

x 100 
49 

 

Campus Realengo I 

23,86 = 
10,5 

x 100 
44 

 

Campus Realengo II 

23,54 = 
34,5 

x 100 
146,5 

 

Campus São Cristóvão I 

9,17 = 10 x 100 
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109 

 

Campus São Cristóvão II 

22,84 = 
22,5 

x 100 
98,5 

 

Campus São Cristóvão III 

13,73 = 
17,5 

x 100 
127,5 

 

 

 

Campus Tijuca I 

14,51 = 
9 

x 100 
62 

 

Campus Tijuca II 

17,60 = 
22 

x 100 
125 

 

COLÉGIO PEDRO II (resumo) 

27,43 = 
347 

x 100 
1265 

 

É possível verificar também que o campus de criação mais recente (Duque de Caxias) é o que 

apresenta maior índice de docentes substitutos (superior a 30%), seguido pelos Campi Realengo I e 

II, em franco processo de expansão desde 2010. Dois dos 5 (cinco) Campi I (Humaitá I e São 

Cristóvão I) apresentam um índice bastante pequeno de docentes substitutos em relação às demais, 

com pouco mais de 9% do total de docentes do Campus.  

 

 

III) Indicadores Institucionais Administrativos nos termos do Acórdão 2.267/2005 - TCU  

III. 1. Gastos correntes por aluno 

Objetivo: Quantificar todos os gastos da instituição (exceto investimento, capital, precatórios, 

inativos e pensionistas), por aluno. 

Tipo: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo:  

 

Gastos correntes por aluno = 
Total de gastos correntes 

Alunos matriculados 

 

Total de Gastos correntes: consideram-se todos os gastos correntes, exceto investimentos, 

precatórios, inativos e pensionistas.  

Alunos matriculados: número de estudantes matriculados em todos os cursos ofertados pelo CPII 

Total de gastos correntes: R$ 223.813.498,40 

Alunos matriculados: 12921 
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Gastos correntes por aluno = R$223.813.498,40 = R$ 17.321,68 (anual) 

                                                         12921 

FONTE DE DADOS: SIAFI E SISTEC 

 

Evolução do indicador: 

 2009 2010 2011 2012 

Total de gastos 

correntes (R$) 
127.815.130,38 153.711.418,41 181.888.090,54 223.813.498,40 

Alunos matriculados 13259 12739 12661 12921 

Indicador de gastos por 

alunos 
9.639,84 12.066,24 14.366,01 17.321,68 

 

Análise crítica: 

O desenvolvimento de ações que almejem a permanência e o êxito dos alunos matriculados nos 

diversos cursos, junto com uma mudança no planejamento, buscando adequar ainda mais os 

recursos orçamentários disponibilizados para o CPII são fatores que justificam a melhoria desse 

indicador. 

A melhoria da qualidade da ação educacional e demais ações, dentre elas o zelo sobre o patrimônio 

público, a constante qualificação dos servidores que atuam junto à administração, na Reitoria ou nos 

campi, são ações que contribuem para a melhoria do indicador. 

 

 

III.2. Percentual de gastos com pessoal 

Objetivo: Relacionar os gastos com pessoal (ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e 

precatórios), com relação aos gastos totais. 

Tipo: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo: 

 

Percentual de gastos com pessoal  = 
Total de gastos com pessoal 

X 100 
Gastos totais 

 

Total de gastos com pessoal: gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças 

judiciais e precatórios. 

Gastos totais: todas as fontes e todos os grupos de despesa 

Total de gastos com pessoal: R$ 310.259.311,51 

Gastos totais correntes: R$ 223.813.498,40 

 

Percentual de gastos com pessoal =   310.259.311,51  X 100 = 138,62% 

                                                           223.813.498,40 
FONTE DE DADOS: SIAFI 

 

 

Evolução do indicador: 

 2011 2012 

Total de gastos com pessoal (R$) 291.869.324,00 310.259.311,51 

Gastos totais correntes (R$) 181.888.090,54 223.813.498,40 
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Indicador de gastos com pessoal 160,47% 138,62% 

 

Análise crítica: 

Em 2012 o CPII apresentou uma redução dos seus gastos totais com pessoal em relação a 2011. 

Esse resultado mostra, também, que, apesar do aumento de alunos e do número de turmas atendidas, 

houve uma perda em quantitativo de pessoal. 

 

 

III.3. Percentual de gastos com outros custeios (exclusive benefícios) 

Objetivo: relacionar os gastos totais de outros custeios (exceto benefícios, PASEP, investimentos e 

inversões financeiras), em função dos gastos totais. 

Tipo: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo: 

Percentual de gastos com outros custeios = 
Total de gastos com outros custeios 

X 100 
Gastos totais correntes 

 

Total de gastos com outros custeios: R$363.361.624,23 

Gastos totais correntes: R$223.813.498,40 

Percentual de gastos com outros custeios =   363.361.624,23   X 100 = 162,35%   

                                                                  223.813.498,40 
FONTE DE DADOS: SIAFI 

 

 

Evolução do indicador: 

 2011 2012 

Total de gastos com outros custeios (R$) 334.911.826,00 363.361.624,23 

Gastos totais correntes (R$) 181.888.090,54 223.813.498,40 

Indicador de gastos com outros custeios 184,13%   162,35%   

 

Análise crítica: 

Em 2012 o CPII apresentou uma pequena redução em relação a 2011. No entanto, ainda trata-se de 

um percentual considerável, o que mostra que os recursos estão sendo aplicados para consolidar a 

estrutura atual da Instituição. 

 

 

III.4. Percentual de gastos com investimentos  

Objetivo: relacionar os gastos com investimentos (execução de obras e aquisição de imóveis), em 

função dos gastos totais. 

Tipo: Indicador TCU 

Fórmula de cálculo: 

Percentual de gastos com investimentos = 
Total de gastos com investimentos e inversões financeiras 

X 100 
Gastos totais correntes 

 

Total de gastos com investimentos e inversões financeiras: R$ 22.054.580,42 

Gastos totais correntes: R$ 223.813.498,40 

Percentual de gastos com investimentos =      22.054.580,42    X 100 = 9,85% 
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                                                                       223.813.498,40  

 
FONTE DE DADOS: SIAFI                      

  

 

Evolução do indicador: 

 2011 2012 

Total de gastos com investimentos e inversões 

financeiras (R$) 
18.262.000,00 22.054.580,42 

Gastos totais correntes (R$) 181.888.090,54 223.813.498,40 

Indicador de gastos com investimentos 10,04% 9,85% 

 

 

Análise crítica: 

A evolução dos resultados obtidos pelo indicador demonstra o impacto que os recursos de 

investimento produzem no orçamento institucional, de acordo com política de gestão realizada pelo 

MEC. 

O índice de 2011 resultou dos investimentos no orçamento institucional direcionados à construção 

dos Campi Realengo I e II e do Campus Duque de Caxias.  A consolidação desses campi foi feita 

em 2012, o que fez com que o indicador mantivesse valor bem próximo ao encontrado em 2011. 
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

3.1. Estrutura de governança 

A governança no setor público se configura como a adoção de boas práticas que visem assegurar 

equilíbrio entre os interesses dos diferentes setores/áreas da instituição, sociedade e os seus 

representantes, os órgãos reguladores e de controle interno e externo, dentre outros. Seus princípios 

são: transparência ou publicidade; equidade ou impessoalidade; prestação de contas ou legalidade; 

responsabilidade ou moralidade, e eficiência. 

Entendemos como riscos quaisquer eventos que possam impedir ou dificultar o alcance dos 

objetivos da instituição. O autocontrole da gestão prevê e identifica esses riscos, que devem ser 

mapeados verificando a existência de situações que possam impedir o alcance de um objetivo 

traçado. O objetivo da avaliação é o desenvolvimento de estratégias para administrar os riscos.  

De acordo com a Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2001, do Ministério da Fazenda, 

estruturas de controles internos (autocontrole) administrativo da gestão podem ser definidas como 

um conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos 

com vistas a assegurar que os objetivos da instituição sejam alcançados, de forma confiável e 

concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a sua consecução. Dentro da 

instituição deve existir uma forma coordenada dos controles internos, com procedimentos 

interligados, seguindo planos de ação, manuais e a boa gestão de organizações e métodos. 

A Auditoria Interna é o órgão de controle interno responsável por desenvolver ação preventiva no 

sentido de contribuir para a garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos da 

administração do Colégio Pedro II, além de prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito 

da Instituição, aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal 

de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 

As orientações quanto a procedimentos e rotinas são ser cumpridas fielmente, verificando a 

fidedignidade dos documentos e outros atos administrativos. Os procedimentos e rotinas adotados 

na organização, conforme planos e manuais, evidenciam possíveis desvios, bem como promovem 

ações administrativas para sanar os desvios e fraudes detectados.  

São princípios do controle interno administrativo: relação custo/benefício; qualificação adequada, 

treinamento e rodízio de funcionários; delegação de poderes e definição de responsabilidades; gozo 

obrigatório de férias; segregação de funções, preventivo a dissimulação de irregularidades; 

instruções devidamente formalizadas; controles sobre as transações; e aderência a diretrizes e 

normas legais.  

A reitoria do Colégio Pedro II entende os controles internos como essenciais à consecução dos 

objetivos da instituição e busca dar suporte adequado ao seu funcionamento, ouvindo suas opiniões 

e buscando ofertar estrutura adequada ao seu bom funcionamento. Busca, também, divulgar a todos 

os servidores os mecanismos gerais de controle instituídos nos diversos níveis da estrutura.  

Verificamos que a adoção de controles internos, tais como, planos, métodos, indicadores e 

procedimentos interligados, tem auxiliado a instituição a assegurar a conformidade dos atos de 

gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados. A qualidade do 

funcionamento dos controles internos administrativos da UJ, principalmente quanto à suficiência 

desses controles para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações 

financeiras produzidas ainda necessita de um incremento em virtude do reduzido número de 

servidores lotados na Auditoria Interna, por exemplo. 

As demais comissões implantadas na instituição também carecem de pessoal uma vez que muitos 

servidores participam, simultaneamente, de várias delas, o que acaba por comprometer o trabalho. 

Em função da nova institucionalidade do Colégio Pedro II e do processo de reestruturação pelo qual 

ele ainda está passando, alguns elementos de controle interno ainda não puderam ser formalmente 

implantados. Os objetivos e metas da UJ estão sendo formalizados e reorganizados de acordo com 

essa nova estrutura, sendo um dos primeiros passos, a construção de documento identificando os 
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processos críticos para a consecução de seus objetivos e metas.  Seu planejamento está em fase de 

elaboração e com ele, as políticas e ações de natureza preventiva estão sendo revistas e 

aperfeiçoadas, instituindo políticas e ações para diminuir os riscos e alcançar seus objetivos. As 

atividades de controle já adotadas e em funcionamento são apropriadas, consistentes, abrangentes e 

razoáveis e estão diretamente relacionadas aos objetivos de controle instituição.  

 

3.2. Avaliação do funcionamento dos controles internos 

 

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    X 

Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 

   X  

A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.     X 

Existe código formalizado de ética ou de conduta.    X  

Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 

  X   

Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 

operacionais ou código de ética ou conduta. 

 X    

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 

  X   

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

Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ. 

   X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.   X   

Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 

  X   

É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 

riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

  X   

É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

  X   

A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

  X   

Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

  X   

Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 

  X   

Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

   X  

Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores 

de responsabilidade da unidade. 

    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

  X   

As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 

   X  

As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 

que possam derivar de sua aplicação. 

  X   

As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 

   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

    X 
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As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   X  

A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, 

atual, precisa e acessível. 

   X  

A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos 

da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

   X  

A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

    X 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 

   X  

O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 

sofridas. 

   X  

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

Análise Crítica: 

 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 

em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 

em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

 

3.3. Remuneração paga a administradores 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

 

3.4 - Sistema de Correição  

Objetivando cuidar das acumulações praticadas pelos servidores, foi publicada a Portaria CPII nº 

1.159, de 29 de maio de 2009, através da qual foram designados os membros da Comissão de 

Acumulação de Cargos.  

O instituto da Comissão de Acumulação de Cargos tem longa existência no Colégio Pedro II, e 

naturalmente seu objetivo é verificar a licitude das acumulações, corrigindo aquelas que excedem o 

permissivo legal, exercendo com o rigor necessário a fiscalização e excessos eventuais que estejam 

em desacordo com a lei. 

Evidentemente, que os membros da CAC foram sendo mudados por motivos diversos, como 

aposentadorias, solicitações a pedido, desde que se incorporou aos afazeres desta Instituição Federal 

de Ensino por força da legislação vigente. 

Na seara das Comissões de Sindicância ou de Processos Administrativos Disciplinas, logicamente 

que cada evento exige a formação de uma Comissão para apurar os fatos. Coincidentemente pode 

acontecer de o mesmo servidor, por sua experiência ou por falta de funcionários, figurar em mais de 

uma Comissão, mas sempre em épocas distintas, jamais concomitantes. 

Demonstrada, deste modo, que temos agido de forma rigorosa, nos termos da lei, em relação ao 

sistema de correição a fim de que impere a legalidade. 

 

 

3.5 – Cumprimento pela instância de correição da Portaria nº 1043/2007, da CGU 

Relativamente às normas contidas nos art. 4º e 5º da Portaria nº 1.043/2007, temos a informar que 

os processos disciplinares em curso na conformidade do item I, foram relacionados e comunicada a 
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fase em que se encontravam, na época, as apurações. Mencionada comunicação obedeceu ao prazo 

consignado na norma legal. 

O mesmo procedimento foi adotado em relação aos processos disciplinares instaurados antes da 

publicação do ato referenciado, consoante o item II do artigo 4º. 

No mesmo diapasão, a conduta para os processos encerrados em 2006 e 2007 seguiram a regência 

fixada no item III de referido artigo 4º. 

Finalizando, a recomendação contida no artigo 5º do ato administrativo em comento tem sido 

respeitada em seus termos, mesmo com a revogação do Decreto 4.553/2002 pelo Decreto 

7.845/2012, vez que é norma fundamental desta Instituição Federal de Ensino a preservação das 

informações contidas em quaisquer processos administrativos disciplinares que sejam objeto de 

apuração.  
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

4.1. Informações sobre programas do PPA de responsabilidade da UJ 

4.1.1.Informações sobre programas temáticos de responsabilidade da UJ 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

 

4.1.2. Informações sobre objetivos vinculados à programas temáticos de responsabilidade da 

UJ 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

 

4.1.3.Informações sobre iniciativas vinculadas a programas temáticos de responsabilidade da 

UJ 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

 

4.1.4.Informações sobre ações de programas temáticos de responsabilidade da UJ 

 

 

QUADRO A.4.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  2030.20RI.26201.0033 

Descrição Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica 

Iniciativa 
Manutenção das instituições de educação básica e apoio financeiro aos entes federados 

para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

75.995.504   79.868.908 70.276.317  37.396.757 0,00  33.329.559  37.396.757  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Aluno matriculado unidade 14.800 14.386 75.995.504 70.276.317 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

 

Justificativa da meta física: Diminuição na previsão de aulas de apoio. 

Justificativa da meta orçamentária: A diferença entre a dotação final e a despesa empenhada refere-

se a não liberação por parte do MEC de parte da Cota de Limite Orçamentário do exercício de 2012, 

bem como da reabertura do superávit fonte 0112 do exercício de 2011. 
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Identificação da Ação 

Código  2030.20RI.26201.0056 

Descrição Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica 

Iniciativa 
Manutenção das instituições de educação básica e apoio financeiro aos entes federados 

para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

600.000 600.000 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Implantação  do Campus Duque de 

Caxias 

unidade 1 0 600.000,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

 

Justificativa da meta física: Não foi atendida porque não houve a liberação dos recursos. 

Justificativa da meta orçamentária: Trata-se de recursos provenientes de emenda individual de 

parlamentar não liberados pela SOF/MPOG. 

 

 

 
Identificação da Ação 

Código  2030.20RI.26201.0101 

Descrição Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica 

Iniciativa 
Manutenção das instituições de educação básica e apoio financeiro aos entes federados 

para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 5.315.333 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Crédito Extraordinário unidade 0 0 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

 

Justificativa da meta física: A Ação não consta no Rol de Ações do Sistema Integrado de 

Monitoramento do Ministério da Educação. 

Justificativa da meta orçamentária: A Ação não consta no Rol de Ações do Sistema Integrado de 

Monitoramento do Ministério da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

4.1.5. Informações sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de 

responsabilidade da UJ 
QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E MANUTENÇÃO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 09272008901810033 

Título PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - RJ 

Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Process

ados 

146.689.997,00 156.009.997,00 155.449.844,59 155.449.844,59 0,00 0,00 155.449.844,59 

 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 12122210900ID0033 

Título 

CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DA REDE 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – CONIF 

– NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

77.107,00 77.107,00 71.401,00 71.401,00 0,00 0,00 71.401,00 

 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 12122210909HB0001 

Título 

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O 

CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

- NACIONAL 

Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

23.999.940,00 25.070.898,00 24.056.094,22 24.056.094,22 0,00 0,00 24.056.094,22 

 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 12368210920TP0033 

Título PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

118.326.309,00 130.426.309,00 126.398.750,40 126.398.750,40 0,00 0,00 126.398.750,40 
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 28846090100050033 

Título 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO 

(PRECATÓRIOS) – NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

4.645.003,00 4.636.461,00 4.326.709,88 4.326.709,88 0,00 0,00 4.326.709,88 

 

 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 28846090100G50001 

Título 

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O 

CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE 

PEQUENO VALOR - NACIONAL  

Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

510.950,00 510.950,00 27.912,42 27.912,42 0,00 0,00 27.912,42 

 

 

 

4.1.6. Informações sobre ações vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao 

Estado de responsabilidade da UJ 

 
QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  2109.2004.26201.0033 

Descrição Assistência Médico-hospitalar e odontológica aos servidores ativos e inativos 

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

4.380.000   3.985.854 3.702.223  3.702.223 0,00  0,00  3.702.223  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Pessoa beneficiada unidade 3.842 3.678 4.380.000 3.702.223 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

 

Justificativa meta física: Só parte dos servidores solicitaram o ressarcimento. 

Justificativa meta orçamentária: Só parte dos servidores solicitaram o ressarcimento. 
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Identificação da Ação 

Código  2109.2010.26201.0033 

Descrição Assistência Pré-escolar aos servidores ativos  

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

192.000 192.000 155.972  155.972 0,00  0,00  155.972  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Criança atendida unidade 180 157 192.000 155.972 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

Justificativa meta física: A expectativa da natalidade ficou aquém da estimada. 

Justificativa meta orçamentária: A expectativa da natalidade ficou aquém da estimada. 

 

 

 
Identificação da Ação 

Código  2109.2011.26201.0033 

Descrição Auxílio transporte aos servidores ativos  

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

5.880.000 6.021.675 6.021.675  6.021.675 0,00  0,00  6.021.675  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Servidor beneficiado unidade 3.182 1.468 5.880.000 6.021.675 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

Justificativa meta física: preventivamente foi estimada pelo total de servidores, mas só parte 

requereu o benefício. 

Justificativa meta orçamentária: aumento do custo do deslocamento dos servidores. 

 

 

 
Identificação da Ação 

Código  2109.2012.26201.0033 

Descrição Auxílio alimentação aos servidores ativos  

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

6.840.000 7.125.026 7.122.121  7.122.121 0,00  0,00  7.122.121  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Servidor beneficiado unidade 1.875 1.918 6.840.000 7.122.121 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

Justificativa meta física: aumento do número de professores temporários. 

Justificativa meta orçamentária: aumento dos gastos devido ao aumento do número de professores 

temporários contratados. 
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Identificação da Ação 

Código  2109.20CW.26201.0033 

Descrição Assistência médica aos servidores ativos – exames periódicos 

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

242.788 242.788 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Servidor beneficiado unidade 1.349 0 242.788 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

Justificativa meta física: esta ação foi prejudicada em função da impossibilidade da contratação de 

empresa especializada para atendimento das necessidades demandadas pela autarquia. 

Justificativa meta orçamentária: esta ação foi prejudicada em função da impossibilidade da 

contratação de empresa especializada para atendimento das necessidades demandadas pela 

autarquia. 

 

 

 
Identificação da Ação 

Código  2109.4572.26201.0033 

Descrição Capacitação de Servidores Públicos Federais 

Unidade Responsável Colégio Pedro II 

Unidade Orçamentária 15201 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

320.000 320.000 319.447  315.950 0,00  3.497  315.950 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Servidor capacitado unidade 160 218 320.000 319.447 

Fonte: Siafi Gerencial/Simec 

Justificativa meta física: conseguimos proporcionar maior número de capacitações com o 

orçamento previsto. 

Justificativa meta orçamentária: consideramos atingido o objetivo. 

 

 

 

4.2. Informações sobre a execução orçamentária e financeira da despesa 

4.2.1. Identificação das Unidades orçamentárias da UJ 

 

QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  DA UJ 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

COLÉGIO PEDRO II 15201 153167 
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4.2.2. Programação de despesas 

4.2.2.1. Programação de despesas correntes 

 

QUADRO A.4.8 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES VALORES EM R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LOA 

Dotação proposta pela UO 294.172.199 257.251.978 0,00 0,00 71.179.399 55.693.041 

PLOA 294.172.199 255.304.205 0,00 0,00 71.179.399 55.693.041 

LOA 294.172.199 255.304.205 0,00 0,00 71.179.399 55.693.041 

CRÉDITOS 

Suplementares 22.490.958 36.594.229 0,00 0,00 3.800.105 1.174.000 

Especiais 
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 

Extraordinários 
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 

Créditos Cancelados -8.542 -29.110 0,00 0,00 -394.146 -1.117.443 

Outras Operações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 316.654.615 291.869.324 0,00 0,00 74.585.358 55.749.598 

Fonte: Siafi Gerencial 

  

 

 

 

4.2.2.2. Programação de despesas de capital 

 

QUADRO A.4.9 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL VALORES EM R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LOA 

Dotação proposta pela UO 22.048.000 16.462.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLOA 22.048.000 16.462.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOA 23.348.000 18.262.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRÉDITOS 

Suplementares 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Especiais 
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 

Extraordinários 
Abertos 5.315.333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Operações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 29.163.333 18.262.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 
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4.2.2.3. Resumo da programação de despesas e da reserva de contingência 

 
QUADRO A.4.10 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

VALORES EM 

R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LOA 

Dotação proposta pela UO 365.351.598 312.945.019 22.048.000 16.462.000 0,00 0,00 

PLOA 365.351.598 310.997.246 22.048.000 16.462.000 0,00 0,00 

LOA 365.351.598 310.997.246 23.348.000 18.262.000 0,00 0,00 

CRÉDITOS 

Suplementares 26.291.063 37.768.229 500.000 0,00 0,00 0,00 

Especiais 
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 

Extraordinários 
Abertos 0,00 0,00 5.315.333 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados -402.688 -1.146.553 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Operações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 391.239.973 347.618.922 29.163.333 18.262.000 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

 

 

 4.2.2.4. Análise crítica 

Justificativa meta orçamentária: justificativa já apresentada nos quadros anteriores. 

 

 

 

4.2.3. Movimentação de créditos interna e externa 

QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  

Classifica 

ção da ação 

Despesas Correntes 

Concedent

e 
Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos 

da Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentaçã

o Interna 

Concedido

s 
   0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentaçã

o Externa 

Concedido

s 
   0,00 0,00 0,00 

Recebidos 150014 153167 20RH 0,00 0,00 1.263,37 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  

Classifica 

ção da ação 

Despesas de Capital 

Concedent

e 
Recebedora 

4 – 

Investimento

s 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortizaçã

o da Dívida 

Movimentaçã

o Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentaçã

o  Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 
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 Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  
Classifica 

ção da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentaçã

o Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentaçã

o Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos 152734 153167 6380 0,00 0,00 729.000,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  
Classifica 

ção da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimenta 

ção Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimenta 

ção Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

 
 Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  
Classifica 

ção da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos 152734 153167 20RH 0,00 0,00 2.120,69 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  

Classifica 

ção da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

 
 Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos 153173 153167 20RW 0,00 0,00 882.440,00 

Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 
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 Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos 154003 153167 20RJ 0,00 0,00 50.000,00 

Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

 

 

 

 

 
 Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG  

Classificaçã

o da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos 153173 153167 8744 0,00 0,00 667.960,68 

Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG  

Classificaçã

o da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedidos    0,00 0,00 0,00 

Recebidos    0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial 
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4.2.4. Execução orçamentária da despesa 

4.2.4.1.Execução da despesa com créditos originários 

4.2.4.1.1. Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários 

 

QUADRO A.4.12 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 
Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 28.962.239,93 24.016.845,06 28.962.239,93 23.351.086,49 

Convite 205.953,67 633.799,33 205.953,67 633.799,33 

Tomada de Preços 1.197.559,89 867.538,63 1.197.559,89 731.825,76 

Concorrência 2.878.938,54 6.145.774,11 2.878.938,54 5.784.067,02 

Pregão  24.679.787,83 16.369.732,99 24.679.787,83 16.201.394,38 

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratações Diretas (g+h) 6.961.179,07 5.139.221,99 6.961.179,07 4.796.174,88 

Dispensa 3.954.090,22 3.198.569,62 3.954.090,22 3.027.536,75 

Inexigibilidade 3.007.088,85 1.940.652,37 3.007.088,85 1.768.638,13 

Regime de Execução Especial 196.707,13 165.958,12 196.707,13 165.958,12 

Suprimento de Fundos 196.707,13 165.958,12 196.707,13 165.958,12 

Pagamento de Pessoal (j+k) 322.340.942,77 309.991.614,19 322.340.942,77 309.991.614,19 

Pagamento em Folha 322.098.213,85 309.806.227,04 322.098.213,85 309.806.227,04 

Diárias 242.728,92 185.387,15 242.728,92 185.387,15 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (1+2+3+4+5) 358.462.068,89 339.313.639,36 358.461.068,90 338.304.833,68 

Fonte: Siafi Gerencial 
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 4.2.4.1.2. Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários 

 
QUADRO A.4.13 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

        

Despesas de 

Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

319011 113.787.057,52 112.033.674,14 113.787.057,52 109.844.798,64 0,00 0,00 113.787.057,52 94.399.257,08 

319001 117.113.765,22 109.844.798,64 117.113.765,22 109.844.798,64 0,00 0,00 117.113.765,22 94.601.421,84 

319003 35.396.624,90 33.772.382,41 35.396.624,90 33.772.382,41 0,00 0,00 35.396.624,90 30.302.310,00 

Demais 

elementos do 

grupo 

43.961.863,87 35.456.206,04 43.961.863,87 35.456.206,04 0,00 0,00 43.961.863,87 35.456.206,04 

Juros e 

Encargos da 

Dívida  

  

  

  

 

1º elemento 

de despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento 

de despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento 

de despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras 

Despesas 

Correntes  

  

  

  

 

3390.39 28.046.337,66 18.183.809,66 15.292.782,26 11.182.498,49 12.753.555,40 7.001.311,17 15.292.782,26 10.266.493,85 

3390.37 15.997.179,37 11.863.967,83 14.589.824,04 11.297.006,97 1.407.355,33 566.960,86 14.589.824,04 11.290.383,93 

3390.46 7.122.121,14 6.774.650,81 7.122.121,1 6.774.650,81 0,00 0,00 7.122.121,1 6.774.650,81 

Demais 

elementos do 

grupo 

14.898.938,84 15.489.704,73 14.636.813,20 14.318.270,40 262.125,64 1.171.434,33 14.636.813,20 14.232.092,40 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
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Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

449051 15.917.081,64 12.641.912,44 950.793,84 3.178.918,17 14.966.287,80 9.462.994,27 950.793,84 5.241.238,86 

449052 6.092.698,78 3.723.566,96 2.148.965,78 1.437.159,97 3.943.733,00 2.286.406,99 2.148.965,78 429.303,19 

  449039 44.800,00 96.520,60 44.800,00 96.520,60 0,00 0,00 44.800,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Inversões 

Financeiras  

  

  

  

 

1º elemento 

de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento 

de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento 

de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização 

da Dívida  

  

  

  

 

1º elemento 

de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento 

de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento 

de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 4.2.4.2. Execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação 

 4.2.4.2.1. Despesas totais por modalidade de contratação – créditos de movimentação 

 
QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO 
Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 9.099,30  389.804,73 3.938,10 369.933,80 

Convite 0,00  0,00 0,00 0,00 

Tomada de Preços 0,00  0,00 0,00 0,00 

Concorrência 0,00  0,00 0,00 0,00 

Pregão  9.099,30  389.804,73 3.938,10 369.933,80 

Concurso 0,00  0,00 0,00 0,00 

Consulta 0,00  0,00 0,00 0,00 

Contratações Diretas (g+h) 19.792,10  8.740,40 18.802,10 0,00 

Dispensa 0,00  8.470,40 0,00 0,00 

Inexigibilidade 19.792,10  0,00  18.802,10  0,00  

Regime de Execução Especial 0,00  0,00  0,00  0,00  

Suprimento de Fundos 0,00  0,00 0,00 0,00 

Pagamento de Pessoal (j+k) 1.740,46 3.724,45 1.740,46 3.724,45 

Pagamento em Folha 0,00 1.993,60 0,00 1.993,60 

Diárias 1.740,46 1.730,85 1.740,46 1.730,85 

Não se aplica (Proeja/Pronatec) 610.162,22 438.800,00 610.162,22 438.800,00 

Total (1+2+3+4+5) 640.794,08 841.069,58 634.642,88 812.458,25 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

4.2.4.2.2. Despesas totais por grupo e elementos de despesa – créditos de movimentação 

 
 QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS 

DE MOVIMENTAÇÃO 
Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de 

Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1º elemento de 

despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento de 

despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento de 

despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

 

  

  

  

 1º elemento de 

despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento de 

despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento de 

despesa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 
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3390.39 152.540,76 3.611.930,82 19.792,10 0,00 132.748,66 3.611.930,82 990,00 0,00 

3390.32 667.960,68 749.699,32 0,00 49.898,50 667.960,68 658.641,16 0,00 43.898,50 

3390.18 549.100,00 512.700,00 542.000,00 438.800,00 7.100,00 73.900,00 542.000,00 438.800,00 

Demais 

elementos do 

grupo 

293.940,84 23.427,03 77.261,52 17.714,49 216.679,32 5.712,54 7.512,26 6.963,09 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – 

Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

4490.52 0,00 2.493.499,88 0,00 386.005,09 0,00 2.107.494,79 0,00 368.415,16 

2º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 

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

5 – Inversões 

Financeiras 

 

  

  

  

 1º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 

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

6 – Amortização 

da Dívida         

1º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento de 

despesa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 

elementos do 

grupo 

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

 

 

4.2.4.2.3. Análise crítica 

 

1 – Alterações significativas ocorridas no exercício – A não liberação das emendas parlamentares. 

2 – O contingenciamento de recursos é sempre prejudicial à instituição, pois afeta diretamente o 

planejamento previsto. 

3 – A execução do orçamento proposto pela instituição, é muitas vezes prejudicada pela ação dos 

órgãos governamentais, na aprovação e liberação dos recursos orçamentários.  Sua liberação no 

início do exercício financeiro é quase sempre tardia e sua finalização é sempre antecipada. 

 

 

 

 

 



100 

 

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

5.1. Reconhecimento de passivos 

5.1.1. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 
QUADRO A.5.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE 

CRÉDITOS OU RECURSOS  
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

3390.92-39 Reconhecimento de dívida – serviços de pessoa jurídica 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 
Movimento Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

153167 29.000.841/0001-80 413.617,22 0,00 413.617,22 0,00 

153167 33.938.119/0001-69 523,32 0,00 523,32 0,00 

153167 39.537.063/0001-17 189.236,40 0,00 189.236,40 0,00 

153167 67.071.001/0001-06 13.856,00 0,00 13.856,00 0,00 

153167 72.734.791/0001-94 13.570,68 0,00 13.570,68 0,00 

Razões e Justificativas: 

 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

 

5.1.2. Análise crítica 

Verificamos que 98% do valor total se refere à repactuação dos contratos, em virtude de convenções 

coletivas, às quais não temos condições de estimar, sendo pouco significativo o impacto desses 

passivos reconhecidos sobre a gestão orçamentária e financeira. 

 

 

5.2. Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores 

5.2.1. Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores 

 

QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 1.037.147,01 0,00 1.037.147,01 0,00 

2010 764.017,55 0,00 764.017,55 0,00 

...     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 27.037.845,09 222.297,60 25.398.764,46 1.416.783,03 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

...     

Fonte: Siafi Gerencial 

 

5.2.1. Análise crítica 

A quase totalidade dos RPs são oriundas de licitações e forma concluídas no final do exercício, 

restando, portanto, a sua execução para o exercício financeiro seguinte. Dentre os mais destacados 

estão os valores referentes à expansão dos Campi Realengo I e II. 
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5.3. Transferências de recursos  

5.3.1. Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.3.2. Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 

últimos exercícios 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.3.3.Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que permanecerão 

vigentes no exercício de 2013 e seguintes 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.3.4. Informações sobre prestação e contas relativas aos convênios, termos de cooperação e 

contratos de repasse 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.3.5.Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 

repasse 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.3.6.Análise crítica 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.4. Suprimento de fundos 

5.4.1.Despesas realizadas por meio de suprimento de fundos 

5.4.1.1. Suprimento de fundos – visão geral 

 
QUADRO A.5.8 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE 

FUNDOS (SF) Valores em R$ 1,00 

Suprimento de Fundos 

Código da UG  Nome da UG 

Valores 

Total Geral Conta Tipo 

“B” 

CPGF 

Saque Fatura 

153167 COLÉGIO PEDRO II 0,00 0,00 267.500,62 267.500,62 

 
Total Utilizado pela UJ por Tipo 

de SF 
0,00 0,00 267.500,62 267.500,62 

 

 5.4.1.2.Suprimento de fundos – conta tipo “B” 

 
QUADRO A.5.9 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

POR UG E POR SUPRIDO (CONTA TIPO “B”) 
Valores em R$ 1,00 

Código da UG 1  Nome da UG   

Suprido  CPF 
Empenho 

Finalidade Valor 

Justificativa para a 

Não Utilização do 

CPGF 

Nº Processo 

Prestação de 

Contas 
N° Data ND 

Não possui         

         

 Total Utilizado pela UG   

Fonte: Siafi Gerencial 
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5.4.1.3. Suprimento de fundos – cartão de crédito corporativo (CPGF) 

 
QUADRO A.5.10 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR 

PORTADOR 

Valores em R$ 

1,00 

Código da UG 1 153167 Limite de Utilização da UG COLÉGIO PEDRO II 

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 
Total 

Saque Fatura 

ANA LÚCIA CAMPOS SENOS 84930225787 24.000,00 0,00 8.417,35 8.417,35 

FERNANDA BRACK BUNGNER 80566073749 8.000,00 0,00 4.132,58 4.132,58 

GLORIA APARECIDA ALVES VIANNA 

DE OLIVEIRA 
53356209787 15.000,00 0,00 13.266,25 13.266,25 

JOÃO LUIZ CHEBER ALVES 59619252772 24.000,00 0,00 16.564,55 16.564,55 

JOEL DOS SANTOS SILVA 92691226700 21.000,00 0,00 16.513,55 16.513,55 

LUIZ ROBERTO BARCELOS 55039693753 24.000,00 0,00 18.008,89 18.008,89 

MARCELOS DE CARVALHO 

CALDEIRA 
73042544753 18.000,00 0,00 14.179,00 14.179,00 

MARCUS VINICIUS PINHEIRO COSTA 02425463747 18.000,00 0,00 8.417,35 8.417,35 

MARIA CELIA SOARES FERREIRA 27749894772 4.000,00 0,00 3.114,35 3.114,35 

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA 

BARROS 
86162438791 20.500,00 0,00 13.951,87 13.951,87 

MARIA FATIMA DE MOURA MIRANDA 38620995715 20.000,00 0,00 17.825,48 17.825,48 

MARIA HELENA SOARES SAMPAIO 23084383715 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

RENATA SA E SILVA DE OLIVEIRA F 46231005704 12.000,00 0,00 3.348,45 3.348,45 

ROBERTO MARTINS PEREZ 66590906734 16.000,00 0,00 7.509,37 7.509,37 

SHEINDLA OIGMAN 26107791787 18.000,62 0,00 17.943,09 17.943,09 

TEREZA CRISTINA DE PAIVA 69214255768 9.000,00 0,00 8.386,15 8.386,15 

VIRGÍLIA AUGUSTA DA COSTA 

NUNES 
26551276768 12.000,00 0,00 10.329,29 10.329,29 

Total Utilizado pela UG  0,00 197.367,56 197.367,56 

Total Utilizado pela UJ  0,00 0,00 0,00 

Fonte: Siafi Gerencial  

 

 

 

 

 5.4.1.4. Utilização da conta tipo “B” e do cartão crédito corporativo pela UJ 

 
QUADRO A.5.11 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR 

MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade 
(a) 

Valor 
Quantidade 

(b) 

Valor 
Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 0,00 0 0,00 44 267.500,62 267.500,62 

2011 0 0,00 0 0,00 44 223.610,00 223.610,00 

2010 0 0,00 0 0,00 48 83.800,00 83.800,00 

Fonte: Safi Gerencial 
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5.4.1.5. Prestações de contas de suprimentos de fundos 

 
QUADRO A.5.12 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF) 

Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não 

Apresentadas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC 

Aguardando 

Análise 

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

PC em 

Análise 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC não 

Aprovadas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC 

Aprovadas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 44 267.500,62 44 223.610,00 48 83.800,00 

Fonte: 

 

 

5.4.1.6. Análise crítica 

A utilização excepcional dessa medida visa propiciar maior agilidade nas ações de pequena monta 

por parte das direções dos diversos campi e algumas áreas que têm demandas frequentes, o que 

acaba, também, por desonerar a administração, que passa a se dedicar às aquisições de maior vulto. 

 

 

5.5. Renúncias tributárias sob a gestão da UJ 

5.5.1. Renúncias tributárias sob a gestão da UJ 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.2. Valores renunciados e respectiva contrapartida 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.3. Contribuintes beneficiados pela renúncia – pessoa jurídica e física 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.4. Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária – pessoas físicas e jurídicas 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.5. Programas orçamentários financiados com contrapartida de renúncia de receita 

tributária 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.6. Prestações de contas de renúncia de receitas 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.7. Comunicações à RFB 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 
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5.5.8. Indicadores de gestão da renúncia de receitas 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.9. Declaração de situação de beneficiários de renúncia fiscal 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

5.5.10.Fiscalizações realizadas pela RFB 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

6.1. Composição do quadro de servidores ativos 

6.1.1.  Demonstração da força de trabalho á disposição da UJ 

O quadro abaixo visa demonstrar a força de trabalho do Colégio Pedro II, comparando-se a lotação 

autorizada com a efetiva. Para cada tipologia dos cargos, o Colégio deve informar a lotação 

autorizada e efetiva, registrando-se, ainda, os ingressos e egressos no exercício de 2012. 

 
QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DO COLÉGIO PEDRO II - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

em 2012 

Egressos em 

2012 Autorizada Efetiva 

1 Servidores em Cargos Efetivos - 1651 7 70 

1.1 Membros de poder e agentes políticos - 0 0 0 

1.2 Servidores de Carreira  - 1651 7 70 

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão - 1643 4 69 

1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado - - - - 

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório - 7 3 1 

1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas - 1 0 0 

2.  Servidores com Contratos Temporários - 352 258 145 

3.  Servidores sem Vínculo com a Administração   

Pública - - - - 

4.         Total de Servidores  2003 265 215 

Fonte:SIAPE 

 

 

6.1.1.1. Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da UJ 

O quadro seguinte visa demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho do Colégio Pedro 

II. São situações que caracterizam a ausência momentânea do servidor do Colégio, conforme 

previsões legais. Para cada tipologia dos afastamentos está sendo informado a quantidade de 

pessoas do quadro da Instituição que se encontravam naquela situação em de 31 de dezembro de 

2012. Cabe ressaltar que a fundamentação legal utilizada foi a Lei 8.112/90.  

 

QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DO COLÉGIO PEDRO II - 

SITUAÇÃO EM 31/12/2012 

Tipologias dos afastamentos Quant. de Pessoas na Situação 

em 31 de Dezembro de 2012 

1. Cedidos 2 

    1.1 Exercício de Cargo em Comissão 2 

   1.2 Exercício de Função de Confiança - 

   1.3 Outras Situações Previstas em Leis Específicas  - 

2. Afastamentos 30 

    2.1 Para Exercício de Mandato Eletivo - 

    2.2 Para Estudo ou Missão no Exterior - 

    2.3 Para Serviço em Organismo Internacional - 

    2.4 Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 30 

3. Removidos 80 
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    3.1 De Ofício, no Interesse da Administração 5 

    3.2 A Pedido, a Critério da Administração 18 

  3.3 A pedido, independentemente do Interesse da Administração para  

acompanhar cônjuge/companheiro 

12 

    3.4 A pedido, independentemente do interesse da Administração por   motivo 

de saúde 

34 

  3.5 A pedido, independentemente do interesse da administração por Processo 

Seletivo 

11 

4. Licença Remunerada 4 

    4.1 Doença em pessoa da família  1 

    4.2 Capacitação 3 

5. Licença não remunerada 15 

    5.1 Afastamento do cônjuge ou companheiro 6 

    5.2 Serviço Militar - 

    5.3 Atividade Política - 

    5.4 Interesses Particulares 9 

    5.5 Mandato Classista - 

6. Outras situações  - 

7. Total de servidores afastados em 31 de Dezembro de 2012 131 

Fonte: Sistema DGP 

 

 

6.1.2. Qualificação da força de trabalho 

O demonstrativo abaixo identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da 

Instituição, baseando-se na estrutura apresentada abaixo: 

 

QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 

GRATIFICADAS DO COLÉGIO PEDRO II - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

em 2012 

Egressos em 

2012 Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão - 31 - - 

1.1  Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2  Grupo Direção e Assessoramento Superior  - 31 - - 

1.2.1  Servidor de carreira vinculada ao órgão - - - - 

1.2.2  Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 

1.2.3  Servidor de outros órgãos e esferas - - - - 

1.2.4  Sem vínculo - - - - 

1.2.5  Aposentados - - - - 

2.  Funções Gratificadas - 200 - 5 

2.1  Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 200 - 5 

2.2  Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 

2.3  Servidor de outros órgãos e esferas - - - - 

3. Total de servidores em Cargo e em Função - 231 - 5 

Fonte: Siape 
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6.1.2.1.Qualificação do quadro de pessoal na UJ segundo a idade 

O demonstrativo apresentado a seguir visa demonstrar o perfil etário do quadro de pessoal ativo da 

Instituição, onde tem por objetivo classificar os ocupantes de cargos e comissões segundo a faixe 

etária, refletindo a situação verificada em 31 de dezembro de 2012.  

 

QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DE UJ POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 

31/12/2012 

 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária (anos) 

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 
Acima de 60 

anos 

1. Provimento de cargo efetivo 262 438 557 600 146 

    1.1   Membros de Poder e Agentes   

Políticos 
- - 

- - - 

    1.2   Servidores de Carreira 107 329 501 582 145 

    1.3    Servidores com Contratos     

Temporários 
155 109 56 18 1 

2. Provimento de Cargo em 

Comissão 
3 32 73 97 26 

    2.1   Cargos de Natureza Especial - - - - - 

    2.2   Grupo de Direção e Asses. 

Superior 
- - 8 15 8 

    2.3   Funções Gratificadas  3 32 65 82 18 

3. Totais 265 470 630 697 172 

Fonte: Sistema da DGP 

 

 

6.1.2.2. Qualificação do quadro de pessoal na UJ segundo a escolaridade 

O demonstrativo seguinte visa demonstrar o perfil de escolaridade do quadro de pessoal ativo do 

Colégio Pedro II. Esse quadro tem por objetivo classificar os ocupantes de cargos e comissões 

segundo o nível de escolaridade, refletindo a situação verificada em 31 de dezembro de 2012.  

 

QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO 

APURADA EM 31/12/2012 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo   5 28 226 526 628 487 103 

1.1 Membros de Poder e Agentes Políticos          

1.2    Servidores de Carreira   5 28 226 358 524 428 99 

1.3 Servidores com Contratos Temporários      168 104 59 4 

2. Provimento de Cargo em Comissão      46 88 79 18 

2.2 Cargo de Direção - CD      7 13 8 3 

2.3 Funções gratificadas - FG      39 75 71 15 

3. Totais   5 28 226 572 716 566 121 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou 

técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não 

Classificada. 

Fonte : Siape e Sistema DGP 
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6.1.3. Demonstração dos custos de pessoal da UJ 

A composição do Quadro de custos de pessoal do CP II, discrimina para as 7 (sete) tipologias de servidores, as despesas realizadas nos exercícios de 

2010, 2011 e 2012, respectivamente, considerando como parâmetro as 7 (sete) diferentes naturezas de despesa com pessoal. A Diretoria de Gestão de 

Pessoas não possui o detalhamento financeiro das tipologias exigidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, para preenchimento do quadro abaixo: 

QUADRO A.6.6 – QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NOS EXERCÍCIOS DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES: 2010, 2011 E 2012 

Tipologias  

Exercícios 

Vencimentos e 

vantagens fixas 

Despesas Variáveis  

Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

 

Decisões 

Judiciais 

 

Total 
Retribui

ções 

Gratific

a 

ções 

Adicionais 
Indeniza 

ções 

Benefícios 

Assistenciais e 

previdenciários 

Demais despesas 

variáveis 

Membros de poder e agentes políticos    

2010           

2011           

2012           

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão    

2010 124.306.692,20         124.306.692,20 

2011 122.325..200,14         122.325.200,14 

2012 136.194.979,43   5.590.669,66 6.916.056,41 5.527.456,68   2.305.095,56 156.534.257,74 

Servidores com Contratos Temporários    

2010 7.200.028,00         7.200.028,00 

2011 6.621.044,51         6.621.044,51 

2012 11.182.658,25         11.182.658,25 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença    

2010 730.682,96         730.682,96 

2011 682.194,48         682.194,48 

2012 870.712,55         870.712,55 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial    

2010           

2011           

2012           

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior    

2010 1.164.588,18         1.164.588,18 

2011 1.156.167,08         1.156.167,08 

2012 24.048.367,36         24.048.367,36 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas    

2010 1.359.361,10         1.359.361,10 

2011 1.399.395,39         1.399.395,39 

2012 1.647.939,79         1.647.939,79 
 Fonte: Sistema do SIAPE 
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6.1.4. Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas 

6.1.4.1. Classificação do quadro de servidores inativos da UJ segundo o regime de proventos e 

de aposentadorias 

O Quadro A.6.7, corresponde ao demonstrativo de servidores aposentados e apresenta uma planilha 

onde, na primeira coluna, são discriminados 2 (dois) regimes de proventos, subdivididos em  4 

(quatro) regimes de aposentadoria, cada um, enquanto as duas colunas restantes informam sobre o 

quantitativo de servidores no Colégio Pedro II e o número de aposentadorias ocorridas no exercício 

de 2012, de acordo com os regimes de proventos e de aposentadoria. O Quadro A.6.8, corresponde 

ao demonstrativo de instituidores de pensão e compreende uma planilha onde, na primeira coluna, 

são discriminadas 2 (dois) regimes de proventos originários do instituidor de pensão, enquanto as 

duas colunas restantes informam sobre o quantitativo dos beneficiários e o número de pensões 

ocorridas no exercício de 2012, vinculados a cada regime de proventos. 

 

QUADRO A.6.7: QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria 

Quantidade 

De servidores Aposentados 

até 31/12 

De Aposentadorias Iniciadas 

em 2012 

1 Integral 1560 
52 

1.1 Voluntária 1437 
52 

1.2 Compulsório 47 
- 

1.3 Invalidez Permanente 75 
- 

1.4 Outras 1 
- 

2 Proporcional 195 
4 

2.1 Voluntária 149 
4 

2.2 Compulsório 23 
- 

2.3 Invalidez Permanente 23 
- 

2.4 Outras - 
- 

3. Totais 1755 56 

Fonte: Sistema da DGP 

 

 

6.1.4.2. Demonstração das origens das pensões pagas pela UJ 

 
QUADRO A.6.8: INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012 

Regime de proventos do Servidor Instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 Iniciada em 2012 

1. Aposentado 823 
21 

        1.1    Integral 785 
18 

        1.2     Proporcional  38 
3 

2.     Em atividade 35 
4 

3.     Total 858 
25 

Fonte: Sistema da DGP 
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6.1.5. Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos 

O Colégio Pedro II, ciente dos limites impressos no pergaminho constitucional no que diz respeito 

ao art. 37, incisos XVI e XVII quanto à acumulação de cargos, mostra-se atento a eventuais 

ilegalidades que transgridam referida cláusula, cujo controle é efetuado de forma sistemática pela 

Comissão de Acumulação de Cargos. 

Existe a obrigatoriedade do servidor que tenha a permissão de acumular cargos formalize processo a 

fim de que a Comissão acima mencionada emita parecer conclusivo sobre a legalidade da 

acumulação.  

Ocorrendo divergência no exercício da regra legal, o servidor é instado a regularizar sua situação 

funcional, independente das sanções que poderão ser aplicadas, após consulta formal à Procuradoria 

Jurídica para orientação quanto à penalidade a ser infligida. 

A forma de proceder em relação a esse controle tem se mostrado extremamente eficiente, haja vista 

que são raríssimos os casos diagnosticados com a pecha da ilicitude, vez que a administração tem o 

cuidado de divulgar com a devida amplitude as situações em que há permissivo legal. 

Assim sendo, os métodos adotados nesta matéria são seguros, estando sempre sendo aperfeiçoados 

objetivando a garantia da prática da legalidade sem a necessidade de corrigendas externas. 

 

 

6.1.6. Providências adotadas nos casos de acumulação indevida de cargos, funções e empregos 

públicos 

O servidor, no ato da posse, apresenta a Declaração de Acumulação de Cargos e Empregos. Caso 

haja qualquer alteração na situação do servidor, no que diz respeito à acumulação de cargos e 

empregos, este deverá procurar a Diretoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II para a 

renovação de sua declaração. Detectada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, 

empregos ou funções públicas, o servidor será notificado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, para 

que o mesmo faça a opção por um dos cargos no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência 

do mesmo. Não havendo a opção, será adotado o procedimento sumário através da Comissão de 

Acumulação de Cargos – CAC, para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo 

administrativo se desenvolverá nas seguintes fases: Instauração, Instrução sumária e Julgamento. 

 

 

6.1.7. Informações sobre os atos de pessoal sujeitos a registros e comunicação 

6.1.7.1. Atos sujeitos à comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 

O quadro A.6.9 tem por objetivo evidenciar a relação entre o quantitativo dos atos ocorridos no 

exercício de 2012 e no exercício anterior e a quantidade de atos efetivamente cadastrada no Sistema 

de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, de forma a demonstrar a 

conformidade da gestão dos atos de pessoal do Colégio Pedro II com o art. 2º da Instrução 

Normativa TCU nº 55/2007. Em seguida o quadro A.6.10 busca evidenciar a relação entre a 

quantidade dos atos sujeitos à comunicação ao TCU ocorridos no exercício de referência do 

relatório de gestão e no exercício anterior e a quantidade de atos efetivamente cadastrada no 

Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, de forma a 

demonstrar a conformidade da gestão dos atos de pessoal do Colégio Pedro II com o art. 3º da 

Instrução Normativa TCU nº 55/2007. 
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QUADRO A.6.9: ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

 

 

Tipos de Atos 

Quant. de atos sujeitos ao 

registro no TCU 

Quant. de atos cadastrados no 

SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 281 339 281 339 

Concessão de aposentadoria 66 64 66 64 

Concessão de pensão civil 30 27 30 27 

Concessão de pensão especial a ex-combatente - - - - 

Concessão de reforma - - - - 

Concessão de pensão militar - - - - 

Alteração do fundamento legal de ato 

concessório 

31 - 31 - 

Totais 408 430 408 430 

Fonte: SISAC 

 

 

O quadro abaixo tem o objetivo de evidenciar a relação entre a quantidade dos atos sujeitos à 

comunicação ao TCU ocorridos no exercício de 2012 e no exercício anterior e a quantidade de atos 

efetivamente cadastrada no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 

– SISAC, de forma a demonstrar a conformidade da gestão dos atos de pessoal do Colégio Pedro II 

com o art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 55/2007. 

 

QUADRO A.6.10: ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

 

 

Tipos de Atos 

Quantidade  de atos sujeitos à 

comunicação ao TCU 

Quantidade de atos cadastrados 

no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Desligamento 161 115 161 115 

Cancelamento de concessão 30 27 30 27 

Cancelamento de desligamento - - - - 

Totais 191 142 191 142 

Fonte: SISAC 

 

 

O demonstrativo a seguir tem o objetivo de evidenciar a regularidade, em relação ao prazo 

estabelecido no art. 7º na IN TCU nº 55/2007, do cadastramento no SISAC dos atos de pessoal 

sujeitos a registro e comunicação ao TCU. 

 

QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC 

 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato 

caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2012 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias 

Atos sujeitos ao registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão 76 205 - - 
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Concessão de aposentadoria 22 30 2 12 

Concessão de pensão civil 6 13 3 8 

Concessão de pensão especial a ex-

combatente 

- - - - 

Concessão de reforma - - - - 

Concessão de pensão militar - - - - 

Alteração do fundamento legal de ato 

concessório 

16 13 - 2 

Total  120 261 5 22 

Atos sujeitos à comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 96 36 7 22 

Cancelamento de concessão - - - - 

Cancelamento de desligamento - - - - 

Total 96 36 7 22 

 

 

 

6.1.7.2. Atos sujeitos à remessa ao TCU em meio físico 

O quadro a seguir tem por objetivo evidenciar a quantidade de atos que devem ser comunicados ao 

TCU, porém, sem o uso do SISAC, nos termos do art. 14º da IN TCU 55/2007. 

 

QUADRO A.6.12 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14º DA IN TCU 55/2007) 

 

 

Tipos de Atos 

Quantidade  de atos sujeitos ao 

envio ao TCU 

Quantidade de atos enviados ao 

TCU 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Pensões graciosas ou indenizatórias - - - - 

Outros atos fora do SISAC  - - - - 

Totais     

Fonte: SISAC 

 

 

6.1.7.3. Informações da atuação do órgão de controle interno (OCI) sobre os atos 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

6.1.8. Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 

A Diretoria de Gestão de Pessoas atua de forma sistêmica, onde coordena as políticas e os 

programas de ingresso, capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores do Colégio Pedro 

II.  Segue abaixo os indicadores dos quais o Colégio Pedro II se utiliza para realizar o 

gerenciamento na área de recursos humanos.  

Indicador: Índice de Absenteísmo 

Descrição: Número de dias não trabalhados (faltas) / (número de funcionários X números de dias 

úteis). 

Relatório: Dados coletados no exercício de 2012. 

Número de servidores: 2.003 
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Número de dias úteis em 2012: 252 

Faltas = Dias não trabalhados: 711 = 0,0014 / 2.003 x 252 

Licença médica = Dias não trabalhados: 10.781 = 0,0213 / 2.003 x 252 

Licença para acompanhar pessoas da família = Dias não trabalhados: 1.178 = 0,002  / 2.003 x 252 

Indicador: Índice de Rotatividade no trabalho 

Descrição: Percentual de servidores que se desligaram voluntariamente ou estão em  licença sem 

vencimentos, em relação total de ativos no período. 

Relatório: No exercício de 2012, foi constatado um índice de rotatividade do total de servidores 

ativos desta Autarquia. Na pesquisa estão inseridos os exonerados,  aposentadorias, redistribuição, 

rescisão de contrato e licenças sem vencimentos. 

 

ÍNDICE DE ROTATIVIDADE 

Aposentadoria 54 

Exoneração 6 

Licença sem vencimentos 2 

Redistribuição 1 

Rescisão 145 

TABELA 14 – ÍNDICE DE ROTATIVIDADE 

 

Indicador: Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

Atualmente não existem mecanismos sistêmicos que permitam associar com precisão os registros de 

licenciamento vinculados a doenças tipicamente ocupacionais, tais como L.E.R ou D.O.R.T, e os 

acidentes ocorridos em ambiente de trabalho. Para o exercício seguinte estamos viabilizando ações 

conjuntas com a Supervisão de Saúde do Colégio Pedro II no sentido de realizar um 

acompanhamento e controle consistente desse indicador. 

 

Indicador: Educação Continuada 

O Colégio Pedro II tem buscado capacitar e desenvolver continuamente seu quadro de pessoal. No 

exercício de 2012 foi possível viabilizar a capacitação de 214 servidores por meio de cursos 

promovidos pela própria Instituição através da Diretoria de Gestão de Pessoas. Nas capacitações 

externas em Congressos, Cursos, Seminários e Workshops, tivemos um quantitativo de 192 

participações de servidores. Os temas mais abordados e de grande relevância para o servidor e 

consequentemente para a Instituição foram: Capacitação Gerencial, Gestão Administrativa, 

Treinamento no Sistema Integrado de Monitoramento, Programa de Aperfeiçoamento de Dirigentes, 

dentre outros. 

 

Indicador: Aposentadoria versus Reposição de Quadro 

No exercício de 2012, 56 servidores se aposentaram, sendo 29 docentes e 27 técnico-

administrativos em educação. Como não tivemos concurso autorizado nesse exercício, a reposição 

de pessoal tem sido realizada através de contratação para atender necessidade temporária e de 

excepcional interesse público, nos termos da Lei 8.745/93. 

 

Indicador: Atividade Disciplinar  

O procedimento disciplinar é o conjunto de averiguações promovidas no intuito de obter 

esclarecimentos e provas sobre a materialidade e autoria das irregularidades e infrações 

disciplinares, ou seja, é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por 
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infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 

cargo em que se encontre investido.  

Segue abaixo o quantitativo de procedimentos disciplinares realizados no Colégio Pedro II no 

exercício de 2012: 

 

AUTUAÇÕES QUANTIDADE 

PADs instaurados em 2012 8 

Sindicâncias Investigativas instauradas em 2012 2 

PADs julgados em 2012 14 

TABELA 15 – PAD/2012 

 

 

6.2. Terceirização de mão-de-obra empregada e contratação de estagiários 

6.2.1. Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

6.2.2. Informações sobre a substituição de terceirizados em decorrência da realização de 

concurso público 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

6.2.3. Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

realização de concursos públicos para substituição de terceirizados 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

6.2.4. Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva 

da Unidade Jurisdicionada 

 
QUADRO A.6.17 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA 

Unidade Contratante 

Nome: COLÉGIO PEDRO II 

UG/Gestão:153167 CNPJ: 42.414.284/0001-02 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período 

Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 V.O. O  007/2011 39.537.063/0001-17  2011 2013 64 64 0 0 0 0 P 

2007 L.H. O 002/2007 33.104.423/0001-00 2007 2013 211 211 0 0 0 0 P 

Observações: 

 

 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Contratos e aditivos  
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6.2.5. Informações sobre locação de mão-de-obra para atividades não abrangidas pelo plano 

de cargos do órgão 

 
QUADRO A.6.18 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Unidade Contratante 

Nome: COLÉGIO PEDRO II 

UG/Gestão: 153167/15201 CNPJ: 42.414.284/0001-02 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

 

Período Contratual 

de Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2008 11 O 006/2008 
33.285.255/0001-

05 
2008 2013 0 0 14 9 0 0 P 

2009 9 O 007/2009 
29.000.841/0001-

80 
2009 2014 30 30 0 0 0 0 P 

2009 12 O 019/2009 
29.000.841/0001-

80 
2009 2014 0 0 2 2 0 0 P 

2009 12 O 020/2009 
01.407.134/0001-

94 
2009 2014 0 0 1 1 0 0 P 

2011 6 O 001/2011 
03.568.439/0001-

03 
2011 2014 0 0 1 1 0 0 P 

2011 9 O 010/2011 
29.000.841/0001-

80 
2011 2013 24 24 0 0 0 0 P 

2011 3 O 028/2011 
06.347.226/0001-

40 
2011 2013 0 0 23 23 4 4 A 

2011 5/4 O 029/2011 
00.731.434/0001-

61 
2011 2014 41 41 44 44 0 0 P 

2012 12 O 005/2012 
07.579.905/0001-

07 
2012 2012 0 0 16 12 0 0 A 

2012 12 O 021/2012 
29.000.841/0001-

80 
2012 2013 0 0 16 12 0 0 A 

2012 12 O 027/2012 
29.000.841/0001-

80 
2012 2013 0 0 6 6 0 0 A 

Observações: 

 

LEGENDA 

Área: 

Segurança; 

Transportes; 

Informática; 

Copeiragem; 

Recepção; 

Reprografia; 

Telecomunicações; 

Manutenção de bens móveis 

Manutenção de bens imóveis 

Brigadistas 

Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino 

Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo 

Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) 

Efetivamente contratada. 

Fonte: Sicom/ Contratos/Aditivos 
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6.2.6. Composição do quadro de estagiários 

A composição do Quadro de Estagiários da Instituição está demonstrada por intermédio da planilha 

abaixo onde são apresentados os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes pelo nível 

de escolaridade exigido, distinguindo-se a alocação na área fim e na área meio. 

 

 

QUADRO A.6.19 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de 

escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício 

(Valores em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior 63 74 68 68 99.372,00 

 Área Fim 63 74 68 68 99.372,00 

 Área Meio - - - - - 

2. Nível Médio 58 61 62 54 47.705,00 

 Área Fim 58 61 62 54 47.705,00 

 Área Meio      

3. Total 121 135 130 122 147.077,00 

Fonte: SIAPE e Sistema DGP 
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

7.1. Gestão da frota de veículos próprios e contratados de terceiros 

Frota de Veículos Automotores do Colégio Pedro II: 

a) O Colégio Pedro II utiliza os veículos oficiais para transporte de servidores a serviços e de 

materiais.  A prioridade da utilização é da Reitora, Pró - Reitores, Chefia de Gabinete e Chefes 

de Seções, no entanto, havendo necessidade de deslocamento de servidor a trabalho, este poderá 

utilizar o veículo oficial, desde que devidamente autorizado.  Os veículos oficiais deverão ser 

solicitados por meio do preenchimento do formulário de requisição. 

As requisições deverão ser feitas pelos servidores que utilizarão o veículo, devidamente  

autorizadas pelo (reitor, pró – reitor, chefe de gabinete, diretores, diretores adjuntos e chefes de 

seção), e entregues ao Chefe da Seção de Transportes. 

Todas as requisições deverão ser feitas com antecedência mínima de 48 horas, salvo casos 

excepcionais, para veículos de transporte de alunos ou de materiais, as requisições deverão ser 

feitas com antecedência mínima de 7 dias, salvo casos excepcionais. 

b) A frota de veículos propicia a distribuição de materiais permanente e consumo para os diversos 

campi, a partir do nosso almoxarifado central. Sem contar com esses veículos de carga a 

instituição precisaria contratar tais serviços. O mesmo se dá com o transporte de passageiros, 

alunos e servidores, que maximizam o controle desses deslocamentos. 

c) Veículos comuns. 

 

1 FORD – F4000 (INOPERANTE) CARGA FECHADA / CAMINHÃO LGN 1433 1982 

2 GM - D20 (INOPERANTE) CARGA ABERTA / CAMINHONETE LJT 1839 1988 

3 GM – ASTRA SEDAN ADVANTAGE PASSAGEIRO LOY 3495 2006 

4 RENAULT – KANGOO AUT 1616 PASSAGEIRO LKV 5462 2008 

5 RENAULT – KANGOO EXPRESS CARGA FECHADA LPI 5928 2008 

6 PEUGEOT – BOXER PASSAGEIRO / VAN LSJ 2773 2008 

7 MERCEDES BENZ – SPRINTER CARGA FECHADA / FURGÃO LPN 6282 2010 

8 FORD – FIESTA PASSAGEIRO KYX 3001 2010 

9 FORD – FIESTA PASSAGEIRO KYV 4326 2010 

10 FORD – FOCUS PASSAGEIRO LQG 6152 2012 

11 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LLA 8661 2009 

12 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LLA 8656 2009 

13 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LPX 5641 2011 

14 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS KOY 1763 2011 

15 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS KWU 3086 2011 

16 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LPX 5648 2011 

17 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LPX 5657 2011 

18 
VOLKSWAGEN ESCOLAR URBANO 

MOD.15190 EOD 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LLN 6124 2011 

19 
VOLKSWAGEN RODOVIÁRIO 

MOD.17260 EOT 
PASSAGEIRO / ÔNIBUS LPT 2824 2010 

TABELA 16 – VEÍCULOS COMUNS 
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d) Média anual de Km rodados: 4658 por veículo. 

e) Idade Média da frota: 5 anos e 6 meses. 

f) Custos associados à manutenção da frota: R$501.029,90. 

g) Ainda não foi feito um plano para análise da substituição da frota 

h) Não foi realizada uma análise sobre a locação dos veículos ao invés da aquisição. 

i) São feitos os controles da Km dos veículos, do trajeto percorrido, e da importância das 

solicitações e do estado dos veículos ao retornarem. 

7.2. Gestão do patrimônio imobiliário 

7.2.1. Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial 

QUADRO A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE 

DA UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 

UF 1 13 13 

Município  1 13 13 

Município  2 

 

 

Município  “n” 

 

 

UF “n” Não se aplica Não se aplica 

Município  1 

 

 

Município  2 

 

 

Município  “n” 

 

 

Subtotal Brasil 13 13 

EXTERIOR 

PAÍS 1 Não se aplica Não se aplica 

Cidade  1 

 

 

Cidade  2 

 

 

Cidade  “n” 

 

 

PAÍS “n” Não se aplica Não se aplica 

Cidade  1 

 

 

Cidade  2 

 

 

Cidade  “n” 

 

 

Subtotal Exterior Não se aplica Não se aplica 

Total (Brasil + Exterior) 13 13 

 

 

7.2.2. Distribuição espacial dos bens imóveis locados de terceiros 

QUADRO A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 

TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ 

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 

UF 1 Não se aplica Não se aplica 

município 1 

 

 

município 2 

 

 

município “n” 

 

 

UF “n” Não se aplica Não se aplica 

município 1 

 

 

município 2 

 

 

município “n” 

 

 

Subtotal Brasil Não se aplica Não se aplica 

EXTERIOR 

PAÍS 1 Não se aplica Não se aplica 

cidade 1 

 

 

cidade 2 

 

 

cidade “n” 

 

 

PAÍS “n” Não se aplica Não se aplica 

cidade 1 

 

 

cidade 2 
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cidade “n” 

 

 

Subtotal Exterior Não se aplica Não se aplica 

Total (Brasil + Exterior) Não se aplica Não se aplica 

Fonte:Spiunet 

 

 

7.2.3. Discriminação dos bens imóveis sob a responsabilidade da UJ 

QUADRO A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

153167 6001.01967.500-4 

Uso em 

serviço 

público 

Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 757.715,73 

 
 

153167 
6001.02766.500-

4 

Uso em 

serviço 

público 

Muito bom 
Não se 

aplica 
30/03/20111 18.782.380,94   

153167 
6001.02767.500-

0 

Uso em 

serviço 

público 

Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 131.144,06   

153167 
6001.02768.500-

5 

Uso em 

serviço 

público 

Muito Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 3.771.287,82   

153167 
6001.02769.500-

0 

Uso em 

serviço 

público 

Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 219.322,46   

153167 
6001.02770.500-

6 

Uso em 

serviço 

público 

Regular 
Não se 

aplica 
30/03/2011 94.425,53   

153167 
6001.02771.500-

1 

Uso em 

serviço 

público 

Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 18.782.380,94   

153167 
6001.02772.500-

7 

Uso em 

serviço 

público 

Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 7.358.988,66   

153167 
6001.02793.500-

1 

Uso em 

serviço 

público 

Regular 
Não se 

aplica 
30/03/2011 90.487,53   

153167 
6001.02794.500-

7 

Uso em 

serviço 

público 

Regular 
Não se 

aplica 
30/03/2011 90.487,53   

153167 
6001.02795.500-

2 

Em 

regularização 

outros 

Muito Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 43.056.685,01   

 

1531677 

6001.02796.500-

8 

Em 

regularização 

outros 

Muito Bom 
Não se 

aplica 
30/03/2011 384.618.239.766   

153167 
6001.04371.500-

2 

Em 

regularização 

outros 

Regular 
Não se 

aplica 
30/03/2011 134.533,93 

 
 

Total Σ Σ 

Fonte: Spiunet 

Observação: Não é possível informar os valores históricos dos imóveis, pois não consta no SPIUNET o valor de aquisição ou valor 

equivalente. Registramos, também, que diversos imóveis da União, sob a responsabilidade do Colégio Pedro II, possuem décadas de 

uso, o que dificulta ainda mais a definição do valor histórico em reais, posto que esta não era a moeda vigente à época da aquisição 

ou transferência. 
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 8.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

  monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

 Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso 

corporativos de TI. 

  aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais 

relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. 

  aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos 

de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

 X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

  aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades 

usuárias em termos de resultado de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos 

requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos 

de TI. 

X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de 

TI. 

 Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da 

instituição: 

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos 

de TI. 

 Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o 

negócio e a eficácia dos respectivos controles. 

 Os indicadores e metas de TI são monitorados. 

 Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões 

a respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por 

iniciativa da própria instituição: 

 Auditoria de governança de TI. 

 Auditoria de sistemas de informação. 

 Auditoria de segurança da informação. 

 Auditoria de contratos de TI. 

 Auditoria de dados. 

 Outra(s). Qual(is)? 

 _____________________________________________________________________________ 

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 

 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

 A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

 O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 
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 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

 O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

 Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de 

informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) 

os seguintes processos corporativos: 

X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

X Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 

 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos 

de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 

 Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente 

(4) sempre 

(  4  ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

(   4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(   4 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

(   4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

(  4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme 

padrões estabelecidos em contrato. 

(  1  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos 

termos contratuais (protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

 O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

 A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

X A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

 Entre 1 e 40%. 

 Entre 41 e 60%. 

 Acima de 60%. 

 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações 

especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e 

melhorias para o próximo questionário. 

Há um desequilíbrio na Instituição no que concerne a relação mão de obra X demanda. Não há pessoal técnico 

em número suficiente para atender as expectativas de demanda da Instituição. 

 

8.2. Análise crítica  

O Planejamento, gestão e execução das questões importantes da TI ficam comprometidos pela falta 

de servidores em número suficiente para atender as demandas ou mesmo fiscalizar contratos e 

serviços de maneira a manter a Instituição em Funcionamento. 

É necessário que a Diretoria Adjunta de TI (DATI) trabalhe para identificar, documentar, formalizar 

e maturar os processos de negócio para possibilitar a definição de metas e medição de desempenho. 

No entanto, também, esse objetivo estratégico, fica comprometido pela falta de servidores em 

número suficiente para receber e realizar as demandas de gerenciamento.  
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

9.1. Gestão ambiental e licitações sustentáveis 

 

QUADRO A.9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental 

foram aplicados? 

  X   

 

Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 

pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 

  X   

A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte 

não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 

limpeza biodegradáveis). 

  X   

Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de 

certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

  X   

 

No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo 

de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos 

sobre o consumo de água e energia? 

 X X   

 

No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

  X   

 

No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído 

no procedimento licitatório? 

 X    

Sim (    ) Não (    ) 

Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem 

ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada 

nos procedimentos licitatórios? 

  X   

 

Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. 
   X  

Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem 

exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução 

do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

ambiental. 

  X   

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 

como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
 X    

Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o 

consumo de água e energia elétrica. 

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

  X   

 

Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

  X   

Folders virtuais, 

promovida pela DGP 

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto 

da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 

UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 

contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, 

porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 

 

 

9.2. Consumo de papel, energia elétrica e água 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 
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10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

10.1. Deliberações do TCU e do OCI atendidas no exercício 

Essa situação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

10.1.1. Deliberações do TCU atendidas no exercício 

 

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 015.211/2012-6 
1703/2012 – SEGUNDA 

CÂMARA 
1.6 DE OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Deliberação 

Acórdão 1703/2012 – Segunda Câmara 

1.6 - Determinar ao Colégio Pedro II, que: 

1.6.1 - Providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir  da ciência da presente decisão, 

por intermédio do sistema Sisac, de novo(s) ato(s) de admissão(ões) para o(s) interessado(s) constante(s) do presente 

processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas no(s) ato(s) de admissão(ões); 

e 

1.6.2 - Observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as 

informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 34474 

Síntese da Providência Adotada 

A Auditoria Interna do CPII, por meio do Memo. 07/2013/AUDIN-REITORIA, de 31/01/2013, e do Memo. 

015/2013/AUDIN-REITORIA, de 18/02/2013, encaminhados à Diretoria de Gestão de Pessoas do CPII, solicitou 

posicionamento / considerações a respeito. E a mesma informou, por meio de seu Memo. 003/2013-SEAF/DGP/DG, de 

21/02/2013, que neste Acórdão a apreciação do mérito foi considerada prejudicada por inépcia, no entanto, foram 

cumpridas as determinações, ou seja, foram encaminhados por intermédio do SISC, novos atos de admissões com as 

correções das falhas de lançamento verificadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Determinações atendidas pela DGP 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 
QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 015.211/2012-6 8561/2012 – SEGUNDA CÂMARA 9.3 DE OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 
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Descrição da Deliberação 

Acórdão 8561/2012 – Segunda Câmara 

9.3 – Determinar ao Colégio Pedro II, que: 

9.3.1 - Fazer cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa. 

9.3.2 - Dar ciência do inteiro teor do presente acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de 

eventual interposição de recursos não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em 

caso de não-provimento desse recurso. 

9.3.3 - No prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada 

tomou conhecimento da decisão desta Corte. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 34474 

Síntese da Providência Adotada 

 A Auditoria Interna do CPII, por meio do Memo. 07/2013/AUDIN-REITORIA, de 31/01/2013, e do Memo. 

015/2013/AUDIN-REITORIA, de 18/02/2013, encaminhados à Diretoria de Gestão de Pessoas do CPII, solicitou 

posicionamento / considerações a respeito. E a mesma informou, por meio de seu Memo. 003/2013-SEAF/DGP/DG, de 

21/02/2013, que neste Acórdão foi considerado ilegal o ato de pensão, tendo sido cumpridas as determinações contidas no 

citado acórdão e informado a Sefip (Secretaria de Fiscalização de Pessoal) através do Ofício nº. 099/2012-

SEAF/DGP/REITORIA, de 19/12/2012, de que foram providenciadas as determinações 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Determinações atendidas pela DGP 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 016.008/2008-5 
7608/23012- SEGUNDA 

CÂMARA 
9.7 DE OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Deliberação 

Acórdão 7608/2012 – Segunda  Câmara 

9.7 - Determinar ao Colégio Pedro II, que: 

9.7.1 -Abstenha-se de matricular quaisquer alunos, em quaisquer de suas séries, com base nos critérios de condição social 

desfavorecida; dependência em qualquer grau de servidores do Colégio; autorização discricionária de qualquer gestor ou 

servidor da instituição; condição de gêmeo de aluno sorteado ou, ainda, quaisquer critérios de natureza similar, em 

complemento ao já determinado nos itens 8.1.1 e 8.1.2 da Decisão nº 1512/2002-TCU-Plenário e com base nos mesmos 

Princípios Constitucionais e dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 

9.7.2 -Preencha todas e quaisquer vagas porventura excedentes às exatamente previstas nos editais de sorteios e provas 

apenas por critérios perfeitamente estabelecidos nesses mesmos editais ou por novos sorteios, reconvocações ou 

reclassificações também editalícias, tempestiva e amplamente divulgadas. 

9.7.3 -Com base no princípio constitucional da publicidade, em seu portal da Internet, faça, de forma nominal e não 

apenas por número de inscrições, a divulgação de todos os alunos sorteados ou aprovados em concursos de provas, 

imediatamente após a fase inicial desses processos e a cada novo sorteio, reclassificação ou reconvocação posterior. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 34484 

Síntese da Providência Adotada 
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A Auditoria Interna do CPII, por meio do Memo. 08/2013/AUDIN-REITORIA, de 01/02/2013, encaminhado à Pró-

reitoria de Ensino do CPII, solicitou posicionamento / considerações a respeito, e a mesma, por meio do Mem. 

0025/2013/PROEN, de 07/02/2013, informou que o Colégio Pedro II vem cumprindo a determinação contida no Acórdão 

nº. 7.608/2012 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Determinações atendidas pela Pró-reitoria de Ensino 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

10.1.2. Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

Não houve deliberações do TCU pendentes de atendimento referentes ao exercício de 2012. 

 

10.1.3. Recomendações do OCI atendidas no exercício 
 

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 243990 2.1.1.1 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

Providenciar o treinamento dos servidores quanto à aplicação dos dispositivos legais relativos ao planejamento e 

execução de licitações e contratos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 34473 

Síntese da Providência Adotada 

As cópias dos certificados (de conclusão de curso de capacitação e treinamento) encaminhados demonstram o 

atendimento da recomendação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 201108904 2.2.1.4 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 
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Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 001) 

Providenciar a capacitação necessária a fim de se elaborar a política de segurança da informação a ser aplicada na 

unidade, e estabelecer um processo formal para as contratações de bens e serviços de TI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Síntese da Providência Adotada 

Os certificados foram encaminhados e demonstraram a realização de capacitações em Gestão da Segurança da 

Informação, cujo conteúdo envolve temas relacionados à política de segurança da informação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 201108904 2.2.1.4 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 003) 

Criar um comitê gestor, responsável pela implementação e acompanhamento da Política de Segurança da Informação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Síntese da Providência Adotada 

Foi apresentada a Portaria nº 1592, de 09/12/2011, que dispõe sobre a instituição do Comitê de Segurança da Informação 

e Comunicações do Colégio Pedro II, com publicação em 27/11/2011, no Boletim nº 338. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

10.1.4. Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

 
QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
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1 243990 2.1.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

Adote a modalidade licitatória pertinente para os casos de emergência e para os casos nos quais os limites de dispensa por 

natureza da despesa forem superados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 34473 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Reitora pro tempore do Colégio Pedro II encaminhou cópia de processos inerentes a dispensas de licitações 

consideradas emergenciais pela mesma. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 243990 2.1.1.3 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

Adotar as medidas necessárias para que os valores pendentes de reembolso sejam devidamente ressarcidos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 34474 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Foram encaminhados à AGU os processos 23040.001761/2011-79, 23040.001762/2011-13 e 23040.001763/2011-68, 

referentes aos Ofícios 050/2011-DG, 051/2011-DG e 052/2011-DG, todos de 28/02/2011, para fins de cobrança judicial 

junto a ALERJ e as Prefeituras de Mesquita e Mangaratiba; encontrando-se em fase final de análise e cálculos visando o 

ajuizamento da questão junto à Justiça Federal. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 201108904 2.2.1.1 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

Implementar/aprimorar rotinas de acompanhamento dos contratos vigentes, incluindo prazos e valores, que permitam aos 

gestores manterem a atualização permanente e precisa do SIASG e dos instrumentos de controles internos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 34473 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Seção de Planejamento e Controle do CPII tem se esforçado para manter atualizados, corretos e fidedignos todos os 

dados do SICON/SIASG. Porém, alguns problemas decorrem de inconsistências do próprio sistema. E a partir da 

realização de treinamento, o referido serviço poderá aprimorar as rotinas de acompanhamento dos contratos vigentes. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 201108904 2.2.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 002) 

Apurar a responsabilidade sobre as inconsistências apresentadas quanto aos transportes utilizados, o horário de trabalho, o 

endereço informado no SIAPE e as requisições dos servidores matrículas SIAPE nºs. 153975, 1100141, 1674065, 

1414344, 156396, 266232 e 265816. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 34474 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Diretor de Gestão de Pessoas do CPII ressaltou que continua em vigência a liminar concedida pelo Juiz da 8ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro em favor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II – SINDISCOPE. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 201108904 2.2.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 005) 

Acompanhar a sentença definitiva da causa na Justiça Federal, uma vez que foi uma decisão liminar. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PROCURADORIA DO CPII 34472 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Procuradoria Federal do CPII apresentou movimentação extraída do site da Justiça Federal, onde consta que o processo 

encontra-se “Concluso para Sentença” desde 03/08/2011, e até o final do exercício de 2012, o mesmo encontra-se na 

mesma situação. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 201108904 2.2.1.3 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

Caso as informações contidas no SPIUnet sejam as corretas, providenciar as avaliações dos imóveis de uso da União sob 

a responsabilidade da Unidade que se encontram com a data de avaliação vencida. Caso as informações no Relatório de 

Gestão sejam as corretas, recomendamos atualizar as informações no SPIUnet. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 34473 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 201108904 2.2.1.4 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 
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Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 002) 

Elaborar um documento formal para estabelecimento das políticas de segurança da informação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação do CPII informou que foi criada uma comissão para a elaboração de uma 

PSI, e que  a citada comissão se reuniu ao longo do ano de 2011 e gerou um documento padrão que foi encaminhado para 

aprovação. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

8 201108904 2.2.1.4 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 004) 

Formalizar o processo de trabalho para a contratação de bens e serviços de TI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação do CPII informou que as aquisições de bens e serviços de TI são 

planejadas e executadas conforme as exigências e recomendações da IN04/2010/SLTI. No entanto, informou que não 

existe um processo interno formalmente estabelecido, além dos já estabelecidos pela IN04, para a realização das citadas 

aquisições. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

9 224756 2.2.1.4 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 
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Descrição da Recomendação 

Aguardar a decisão definitiva do Poder Judiciário Federal, e a seguir adotar as medidas cabíveis. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

REITORIA 34470 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Reitora Pro tempore do CPII, informou por meio do Ofício nº 033/2012/GR, de 14/09/2012, que, conforme enviado à 

CGU em expedientes anteriores, a situação dos professores contratados em decorrência do processo seletivo de 1992, 

servidores aos quais se refere o item, continua sub judice, exatamente porque, em atenção à determinação da CGU, 

determinou o desfazimento da extensão administrativa realizada em gestão anterior, porém, os docentes recorreram e o 

caso continua sem decisão judicial final. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 201211589 2.3.1.1 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 001) 

Estabelecer no Estatuto e Regimento Interno do Colégio Pedro II a relação de vinculação da Auditoria Interna com o 

Conselho Superior, em obediência ao § 3º do artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

REITORIA 34470 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 201211589 2.3.1.1 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 
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Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 002) 

Elaborar e divulgar normativos internos que tratem da permissão do acesso dos servidores da AUDIN aos diversos 

registros e informações do Colégio Pedro II; do fornecimento de informações e documentos necessários à realização dos 

trabalhos da AUDIN; do apoio e da assistência da Unidade auditada aos servidores da AUDIN; e da proibição da 

participação destes servidores na gestão do Colégio. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

REITORIA 34470 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 201211589 2.3.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 001) 

Elaborar programa de auditoria com procedimentos que contemplem técnicas, detalhamentos e testes suficientes para 

atingimento dos objetivos dos trabalhos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

AUDITORIA INTERNA  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 201211589 2.3.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 
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Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 002) 

Definir em documento de planejamento quais servidores serão responsáveis pela execução de cada trabalho da Auditoria 

Interna. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

AUDITORIA INTERNA  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 201211589 2.3.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 

(Recomendação: 003) 

Utilizar os critérios técnicos de materialidade, criticidade e relevância na seleção das áreas/programas-ações/processos 

para análise pela AUDIN. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

AUDITORIA INTERNA  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 201211589 2.3.1.2 OFÍCIO 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

COLÉGIO PEDRO II 256 

Descrição da Recomendação 
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(Recomendação: 004) 

Registrar no campo “Recomendação” do Relatório da todas as sugestões, recomendações e orientações da Auditoria 

Interna. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

AUDITORIA INTERNA  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Não houve. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

 

 

 

10.2. Informações sobre a atuação da Unidade de Auditoria Interna 

Estrutura e posicionamento da Unidade de Auditoria Interna no organograma da UJ 

A Auditoria Interna do Colégio Pedro II – AUDIN-CPII funciona no Prédio da Reitoria do Colégio 

Pedro II, situado no Campo de São Cristóvão, 177, 2º andar / sala 209, Rio de Janeiro/RJ. 

O titular da Auditoria Interna, Sr. Luiz Carlos Cardoso Alves Filho, foi designado Auditor Interno 

do Colégio, conforme Ofício n.º 10.942/2007/SE/CGU/PR de 13/04/2007, Nota Técnica n.º 

666/DSEDU/DS/SFC/CGU-PR, Portaria 875 de 26/04/2007, publicada no D.O.U., Seção 2, n.º 99, 

de 24/05/2007, Deliberação da Congregação n.º 03 de 17/11/2008 e Portaria n.º 1945 de 

08/12/2008. 

Durante o exercício de 2012, as atividades de auditoria foram executadas pelo respectivo Titular, 

um Contador, um Técnico em Contabilidade e uma Assistente em Administração, conforme 

especificados a seguir. 

Luiz Carlos Cardoso Alves Filho – auditor interno; 

Marcelo Caetano Fraga de Barros – contador; 

Francisco José da Silva Duarte – téc. em contabilidade; 

Ivanyr da Silva Alves – assistente em administração.  

Para a consecução dos trabalhos de auditoria, o CPII disponibiliza estrutura física adequada para 

realização dos trabalhos: salas, mobiliários em geral, computadores, entre outros. 

Quanto ao posicionamento da Unidade de Auditoria Interna do CPII no organograma da referida 

instituição de ensino, a Portaria CPII n.º 1.316, de 05/11/2012, que aprova o Estatuto do Colégio 

Pedro II, publicado no D.O.U., Seção 1, n.º 214, de 06/11/2012, faz menção quanto à Organização 

Administrativa do CPII, segundo o artigo 6º da citada portaria, conforme transcrito abaixo. 

Art. 6º  A organização geral do COLÉGIO PEDRO II compreende: 

I – Órgãos Colegiados Superiores 

a) Conselho Superior; 

b) Colégio de Dirigentes; 

II – Reitoria 

a) Reitor; 

b) Pró-Reitorias; 

1) Pró-reitoria de Ensino; 

2) Pró-reitoria de Extensão e Cultura; 

3) Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

4) Pró-reitoria de Administração e Planejamento; e 

5) Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional. 



136 

 

III – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV – Os Campi; 

V – Ouvidoria; 

VI – Auditoria Interna (grifo nosso); e 

VII – Procuradoria Jurídica. 

§ 1º O detalhamento da estrutura organizacional do Colégio Pedro II, as competências das unidades 

e as atribuições dos respectivos dirigentes serão estabelecidas no seu Regimento Geral. 

E com base no exposto acima, o respectivo organograma do CPII será formalmente estabelecido 

após a elaboração e divulgação oficial do referido Regimento Geral do Colégio Pedro II, durante o 

transcorrer do exercício de 2013. 

 

Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e  principais constatações 

Durante o exercício de 2012, as atividades de auditoria interna no CPII foram realizadas segundo o 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do Colégio Pedro II – PAINT-2012. Seguem 

abaixo as auditorias mais relevantes realizadas pela AUDIN-CPII, referentes ao exercício de 2012, 

e respectivas constatações. 

Nº do 

Relatório 
Ação do PAINT Área Examinada Constatações 

02/2012 3.1 Avaliar os sistemas e 

procedimentos de 

conservação, controle e 

movimentação de bens em 

almoxarifado. 

Gestão Patrimonial / 

Seção de  

Almoxarifado do 

CPII 

- Não utilização de sistema informatizado 

específico para Almoxarifado (software) para fins 

de controle e acompanhamento da movimentação 

de materiais de consumo e bens permanentes sob 

sua guarda. 

- Impropriedades detectadas no Inventário 2011. 

- Durante trabalhos de auditoria realizados in loco 

e por amostragem, foram feitas algumas 

constatações tais como: quantitativo físico não 

conferindo com o registrado em ficha de controle 

de estoque; não utilização de ficha de controle de 

estoque em alguns casos; ficha de controle de 

estoque com saldo, porém, sem o correspondente 

bem constar fisicamente no Almoxarifado, 

conforme alguns itens de estoque;  registros, no 

Inventário 2011, de item cuja especificação não 

existe ou com especificação errônea;  

- E ainda durante trabalhos de auditoria realizados 

in loco, no que se refere à  verificação das 

condições gerais de instalações, estocagem e 

segurança no Almoxarifado do CPII, foram feitas 

algumas constatações tais como: câmera de vídeo 

de segurança que monitora a entrada de acesso do 

referido serviço sem o recurso de gravação de  

imagens; o corredor (interno) de acesso ao 

Almoxarifado contém janelas sem grades de 

proteção possibilitando acesso (livre) da 

Biblioteca (ao lado) para o referido corredor 

interno do Almoxarifado; existência de 

quantitativo reduzido de estantes, prateleiras e 

pallets, no âmbito do referido serviço, dificultando 

o correto acondicionamento dos materiais em 

estoque; a porta de emergência (saída lateral) 

apresentando rampa de acesso inacabada (com 

piso irregular e vergalhões expostos), gerando 

dificuldades quanto a um acesso mais seguro e 

rápido, além de expor servidores, usuários e 
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bombeiros (em caso de sinistro) a riscos de 

acidentes, além de gerar dificuldades quanto ao 

combate de eventual incêndio; observou-se uma 

ventilação considerada insatisfatória, conforme 

indagado por servidores lotados no referido 

serviço; observou-se também que, na entrada 

principal do Almoxarifado do CPII, existe um hall 

de acesso, na qual constam duas portas de acesso 

ao referido serviço,  uma porta de entrada para 

uma sala usada por funcionários da firma de 

manutenção predial, duas portas para uso de 

banheiros (feminino e masculino) usados pelos 

funcionários da firma de limpeza e conservação e 

uma porta gradeada usada como entrada para o 

referido hall, que fica aberta desde o início  da 

manhã até às 20:00h (em dias de expediente), em 

função do uso dos banheiros. E no citado hall 

observou-se a existência de caixas contendo 

aparelhos de ar condicionado do tipo SPLIT, como 

se estivessem sendo “estocados” no referido local, 

e expostos a condições climáticas variadas e a 

possíveis sinistros (depredação ou furto/roubo); a 

porta de emergência (saída lateral) apresenta um 

hall de acesso para o Almoxarifado e para a 

Biblioteca (ao lado), ou seja, quando o pessoal da 

Biblioteca precisa acessar o referido espaço, o 

mesmo solicita ao Almoxarifado para que 

disponibilize o seu acesso, gerando uma 

fragilidade de segurança quanto ao referido 

serviço. Neste caso sugere-se a criação de uma 

porta de acesso “independente” ao pessoal da 

Biblioteca ou a transferência deste serviço para 

outro local, ficando o referido espaço à disposição 

do Almoxarifado, uma vez que entende-se que o 

mesmo apresenta-se como um “espaço físico 

anexo” ao espaço já utilizado pela Seção de 

Almoxarifado do CPII; na Seção de Almoxarifado 

do CPII não havia disponível o extintor de 

incêndio Classe A; os servidores lotados na 

referida seção ainda não foram submetidos a 

treinamento quanto ao manuseio dos extintores de 

incêndio; ausência de sinalização nas áreas onde 

se encontram os extintores de incêndio, nas 

dependências da Seção de Almoxarifado do CPII; 

e ainda observou-se que um carrinho de transporte 

de material estava apresentando defeito e que 

todos os carrinhos a serviço do Almoxarifado são 

do tipo plataforma “aberto”, ou seja, apresentando 

apenas uma tampo sem grades de proteção.  

07/2012 3.2 Avaliar os sistemas e 

procedimentos de controle 

, conservação e utilização 

de bens móveis e equipa- 

mentos, além da gestão de 

bens imóveis. 

Gestão Patrimonial / 

Patrimônio do CPII 

- Fragilidades quando da formalização de Termos 

de Responsabilidade, tais como:  ausência de 

assinatura e de data em alguns Termos de 

Responsabilidade, por parte de servidor 

responsável pelo recebimento de bens em Campus 

desta instituição de ensino;  falhas de digitação em 

alguns termos; e a não apresentação de alguns 

Termos de Responsabilidade conforme solicitados 

pela Auditoria Interna. 

- Durante trabalhos realizados in loco, junto a cada 

Campus do CPII, conforme inspeções realizadas, 

observou-se a ausência de etiqueta ou plaqueta de 
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identificação de número de patrimônio em alguns 

bens móveis (mobiliário escolar). 

- Observou que a atual sistemática de 

acompanhamento e controle de patrimônio, no 

âmbito do CPII não se utiliza de sistema 

informatizado (software) específico. 

- Durante trabalhos realizados in loco, junto a cada 

Campus do CPII, conforme inspeções realizadas, 

não foram localizados alguns itens patrimoniais. 

- Eventuais inconsistências inerentes ao cadastro 

de imóveis sob responsabilidade do CPII junto ao 

Sistema SPIUnet, considerando-se o 

preenchimento e/ou atualização dos devidos 

campos de cadastramento junto ao referido 

sistema. 

- Registro de Ocorrência, quando do extravio de 

bem móvel, efetuado tardiamente, ou seja, de 

forma intempestiva, por parte de Direção-Geral de 

Campus do CPII. 

09/2012 3.4 Verificar a  

regularização e a  

adimplência da ocupação 

de espaço físico por 

terceiros. 

Gestão Patrimonial / 

cessão / concessão de 

uso de área pública 

no CPII 

- Recolhimento de contrapartidas ine- rente a 

arrendamento / aluguel (códigos de recolhimento 

nºs. 28803 ou 28802), com valor diferente e 

inferior ao fixado no correspondente Termo de 

Cessão de Uso. 

- Recolhimento de contrapartida inerente a 

ressarcimento quanto a demanda de energia em 

arrendamento (código de recolhimento nº. 28803), 

com valor diferente e inferior ao fixado no 

correspondente Termo de Cessão de Uso. 

- Não recolhimento de contrapartidas inerentes a 

arrendamento (código de recolhimento nº. 28803), 

conforme valor fixado em Termo de Contrato. 

- Recolhimento de contrapartidas inerente a 

arrendamento / aluguel (códigos de recolhimento 

nºs. 28803 ou 28802), efetuado em atraso, 

conforme data ou prazo estipulado no 

correspondente Termo de Cessão de Uso / Termo 

de Contrato. 

- Termo de Cessão de Uso com vigência entre 

03/01/2012 a 03/01/2013, porém, assinado em 

17/07/2012. 

08/2012 2.1 Verificar a 

formalização e avaliar a 

conformidade e legalidade 

dos processos de 

concessão / aplicação / 

prestação de contas do 

Cartão Corporativo. 

Gestão Financeira / 

Cartão de Pagamento 

do Governo Federal - 

CPGF 

- Observaram-se algumas impropriedades tais 

como: ausência de numeração sequencial das 

páginas dos processos; ausência de indicação, na 

capa do processo, do número da(s) nota(s) de 

empenho(s);  Quadro Demonstrativo da 

Comprovação do Suprimento não se encontrando 

devidamente preenchido; ausência de aprovação 

expressa ou não das constas pelo ordenador de 

despesa; prestação de contas apresentada após o 

prazo estipulado;  quando do atesto junto ao 

documento fiscal respectivo, observou-se o uso de 

carimbo de confirmação de recebimento de 

materiais ou de prestação de serviço(s) em nota 

fiscal de prestação de serviços ou de venda de 

mercadorias / materiais, respectivamente;  atesto 

em documento fiscal com data anterior ao de sua 

emissão; observou-se valor em comprovante de 

operação de uso do cartão (CPGF) com diferença 

a maior de R$0,01 com relação ao valor registrado 
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em documento fiscal, e que foi cobrado na 

respectiva fatura do cartão;  não observado o 

atesto em documento fiscal; total da despesa 

realizada com materiais foi superior ao limite 

estabelecido na respectiva concessão; e ainda 

observou-se o cancelamento de uma compra 

efetuada por meio de cartão corporativo, em 

26/09/2012, cuja operação de compra foi efetuada 

em 11/09/2012, e a razão do cancelamento da 

compra foi por causa do CNPJ constante do 

comprovante de operação de uso do CPGF ser 

diferente do registrado no respectivo documento 

fiscal (a última fatura paga refere-se ao período de 

27/08/2012 a 26/09/2012), e assim, não havendo 

tempo hábil para exclusão do referido valor da 

citada fatura, ocasionando o pagamento do 

correspondente valor. 

12/2012 2.2 Constatar a 

formalização dos  

processos de pagamentos, 

bem como verificar as 

fases de empenho, 

liquidação e pagamento de 

despesa. 

Gestão Financeira / 

Formalização dos 

processos de 

pagamentos dos 

contratos firmados no 

CPII 

- Foram observadas algumas impropriedades / 

fragilidades quando da formalização de alguns 

processos de pagamentos, tais como: a não 

observância ao art.67 da Lei 8.666/93 e ao Manual 

SICON e ao Acórdão nº 1.131/2006-TCU-

1ªcâmara, no tocante a designação por intermédio 

de Portaria própria; e legislação usada como 

referência para retenção de tributos federais, está 

defasada. 

05/2012 4.2 Testar a consistência 

dos atos de concessão de 

aposentadorias e pensões. 

4.3 Verificar o 

cadastramento dos atos de 

concessão de 

aposentadorias e pensões 

(SISAC). 

Gestão de Recursos 

Humanos / 

Consistência dos  

atos de concessão de 

aposentadorias e 

pensões /  

Cadastramento dos 

atos de concessão de 

aposentadorias e 

pensões ( SISAC ) 

- Alguns (3) atos de concessão de aposentadorias 

cadastrados no SISAC após o prazo previsto em 

normativo; 

- Alguns (4) atos de concessão de pensão 

cadastrados no SISAC após o prazo previsto em 

normativo. 

 

06/2012 4.4 Verificar o 

cadastramento dos atos de 

admissão (SISAC). 

 

Gestão de Recursos 

Humanos / Processos 

de Admissão no CPII     

 

- Alguns (64) atos de admissão de servidores 

cadastrados no SISAC após o prazo previsto em 

normativo; 

- Alguns (18) atos de admissão de servidores, com 

diversas pendências (documentais) 

03/2012 4.6 Acompanhar o 

desenvolvimento e a 

efetiva aplicação dos 

resultados dos processos 

de sindicância e 

disciplinares. 

Gestão de Recursos 

Humanos / Processos 

PAD no CPII 

- Foram observados 48 (quarenta e oito) processos 

disciplinares instaurados no âmbito desta 

instituição de ensino que ultrapassaram o prazo 

(legal) para sua conclusão. 

- Observou-se a utilização de uma mesma portaria 

para fins de constituição de Comissão de 

Apuração para os casos de verificação de possíveis 

acumulações indevidas no âmbito do CPII. 

- Outras impropriedades observadas em processos 

PAD, tais como: ausência de portaria para fins de 

designação dos membros integrantes da Comissão 

de Apuração, sem qualquer especificação do 

referido documento junto a alguns processos PAD;  

processos concluídos além do prazo legal, 

considerando-se a data de publicação da Portaria 

de designação dos membros da Comissão de 

Apuração e a data de julgamento do processo pela 

autoridade julgadora;  no caso de processos PAD 
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para verificação de possíveis acumulações 

indevidas, submetidos a rito sumário, observou-se 

a designação de 3 (três) servidores para fins de 

constituição de Comissão de Apuração, no 

entanto, a Lei nº. 8.112/1990, em seu art. 133, 

inciso I, estabelece que a referida comissão 

deveria ser composta por 2 (dois) servidores;  

ausência de portaria de prorrogação de PAD;  

instrução de processo PAD contendo cópia do 

Relatório Final emitido pela Comissão de 

Apuração, sem constar o original no referido 

documento;  em Relatório Final emitido pela 

Comissão de Apuração, observou-se erro de cunho 

formal no estabelecimento do amparo legal que 

fundamentou seu posicionamento no referido 

documento;  em Mapa de Situação Funcional 

Analisada, constante de processo PAD, observou-

se erro de cunho formal quanto ao registro das 

respectivas horas semanais a serem observadas; 

Em processo PAD foi observado Portaria de 

14/04/2010, publicada no boletim interno 

(FACTA) em 28/04/2010, concedendo a servidor 

regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), 

a partir de 01/03/2010, sendo estabelecido de 

forma retroativa; processo PAD não devidamente 

instruído com cópia de pedido de exoneração por 

parte de servidor em caso de concessão de regime 

de trabalho de dedicação exclusiva e a ausência de 

portaria concedendo a servidor regime de 

Dedicação Exclusiva na instrução de processo 

PAD. 

11/2012 5.1 Verificar a  

formalização processual e 

a correta aplicação de 

recursos em processo de 

licitação. 

Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços / Processos 

Licitatórios no CPII 

- Observaram-se algumas impropriedades / 

fragilidades tais como: em Edital não consta 

exigência de apresentação, por parte das licitantes, 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício financeiro e de índices 

contábeis, que comprovem a boa situação 

financeira das mesmas;  ausência de exigência de 

apresentação de relação de compromissos 

assumidos por licitante que importe diminuição da 

capacidade operativa;  em edital, ao fixar 

condições de pagamento, não prevê o critério de 

atualização financeira dos valores a serem pagos, 

desde a data final do período de adimplemento de 

cada parcela até a data do efetivo pagamento; no 

preâmbulo do edital não consta a indicação do 

regime de execução escolhido;  a minuta do 

contrato não faz menção ao regime de execução 

acordado;  a minuta do contrato não faz menção a 

cláusulas que estabeleçam a obrigação do 

contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; na 

formalização de processo não foi observada a 

correspondente autorização (emitida pela 

autoridade competente) para realização da 

licitação;  a minuta de contrato não possui 

cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas 

para assegurar sua plena execução; na 

formalização de processo não foi observado o 
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correspondente ato de designação da comissão de 

licitação; no Edital, quando da especificação dos 

itens (materiais de expediente) a serem adquiridos 

por meio de certame  observou-se menção quanto 

a fabricante; e na formalização de processo 

observou-se que, quanto ao termo de referência, o 

mesmo apresentou especificação de itens 

(mobiliários) e seus respectivos quantitativos de 

forma detalhada, porém, não apresentando, de 

forma detalhada e individualizada, os 

correspondentes valores ou custos unitários 

(estimados). 

10/2012  5.2 Verificar eventual 

ocorrência de  

fracionamento de despesa 

em aquisição de bens e 

serviços. 

5.3 Verificar a  

formalização processual e 

a correta aplicação de 

recursos em processos de 

dispensa e inexigibilidade 

de licitação. 

Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços / Dispensas 

e Inexigibilidades de 

Licitações no CPII 

- Observaram-se algumas impropriedades, tais 

como: em processo licitatório, observou-se a 

existência de 02 (duas) propostas (cotações), uma 

vez que o Tribunal de Contas da União (Acórdão 

TCU nº. 1782/2010 - Plenário) entende que se 

deve fazer constar nos processos de contratação 

direta a correspondente pesquisa de preços de 

mercado, no número mínimo de três cotações 

válidas, elaborados por empresas do ramo; e em 

Planilha de Preços Unitários, que especifica 

serviços e fornecimentos, respectivos quantitativos 

e valores (unitários e total) estimados para o 

objeto a ser contratado, não foi observada a 

indicação e correspondente uso de “fonte de 

consulta” para fins de levantamento e 

apresentação da composição dos custos unitários 

(Ex.: Tabela SINAPI), conforme entendimento do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

- Observaram-se algumas dispensas de licitação, 

totalizando um montante de R$31.440,00 (trinta e 

um mil, quatrocentos e quarenta reais) em valores 

liquidados, realizadas no exercício de 2012, que, 

no entendimento da Auditoria Interna do CPII, 

caracterizaram fracionamento de despesas, pois as 

referidas contratações poderiam ser feitas após a 

conclusão de certame licitatório, com base em 

levantamento prévio das correspondentes 

demandas no âmbito da referida entidade. 

13/2012 5.4 Examinar a execução 

física dos contratos, com 

acompanhamento do 

cadastramento dos 

contratos no SICON / 

SIASG. 

5.5 Acompanhar as 

alterações e vigências dos 

contratos firmados pela 

Administração. 

5.6 Acompanhar a 

adequação dos contratos 

segundo a Instrução 

Normativa n.º 2/SLTI-

MPMOG n°2, de 30 de 

abril de 2008 e suas 

alterações. 

Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços / Execução 

Física dos contratos, 

cadastramento no 

SICON e SIASG 

 / Acompanhamento 

das alterações e 

vigências dos 

contratos firmados 

pela Administração 

 / Acompanhamento 

da adequação dos 

contratos segundo a 

Instrução Normativa 

nº 2/SLTI-MPOG. 

- Foram observadas algumas impropriedades / 

fragilidades quando da formalização de alguns 

termos de contratos, tais como: ausência de 

cláusula que estabeleça, o regime de execução ou 

a forma de fornecimento dos contratos, implicando 

em descumprimento ao disposto no Inciso II, art. 

55, da Lei nº 8.666/93; ausência de cláusula 

determinando que o contratado deva manter, as 

mesmas condições legais, das exigidas na fase da 

licitação, implicando em desacordo ao disposto no 

Inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/93; e foi 

observado que em diversos termos de contrato, 

ocorreram atrasos na publicação resumida do 

instrumento de contrato na imprensa oficial, que é 

condição indispensável para sua eficácia, pois a 

mesma não foi providenciada até o quinto dia útil 

do mês seguinte ao da assinatura e nem 20 dias 

após. 

TABELA 17 – AÇÕES DO PAINT/2012 
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Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 

implementadas pela alta gerência 

Seguem expostas as recomendações emitidas pela Auditoria Interna do CPII, segundo o item 2.2 

(Recomendações oriundas da Auditoria Interna) constantes do Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna - RAINT CPII 2012, apresentando o posicionamento do referido serviço quanto à 

implementação ou não de suas recomendações, no exercício de 2012, por parte da Administração 

Superior do CPII, conforme transcrição do citado documento a seguir. 

 

3.1  Tendo por base a recomendação constante do Relatório de Auditoria (AUDIN – CPII)  nº. 

02/2011 e segundo documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações nº 

03/2012 (Conclusão), inerente a suprimento de fundos por meio de uso de cartão de pagamento do 

governo federal, esta Auditoria Interna verificou, por parte da Administração Superior e dos agentes 

supridos, o cumprimento da mesma constante no referido relatório, conforme segue abaixo: 

  (Recomendação referente ao Comentário nº 02 do referido relatório) 

Observar a correspondente formalização dos processos de concessão e prestação de contas de 

suprimento de fundos no âmbito desta instituição de ensino, observados os normativos vigentes 

acerca do tema (Suprimento de Fundos / CPGF), evitando-se a ocorrência das referidas 

impropriedades, conforme expostas neste comentário. 

Obs. da Audin / CPII: 

Este serviço, por meio de acompanhamento realizado durante o ano de 2012 (Extratos de 

março/2012 a junho/2012), não constatou uso de cartão corporativo durante finais de semana. No 

entanto, observou a ocorrência de algumas impropriedades em processos de concessão e prestação 

de contas inerentes a suprimento de fundos com o uso de cartão de pagamento do governo federal 

(CPGF), conforme exposto no Comentário nº. 01, do Relatório de Auditoria nº. 08/2012 (AUDIN-

CPII), de 27/11/2012. 

Atendimento / Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: atendido parcialmente. 

Obs.: O Comentário nº. 01, do citado relatório, apresentou-se como “informativo”, não gerando 

recomendação a respeito. 

3.2 Tendo por base as recomendações constantes do Relatório de Auditoria (AUDIN – CPII) Nº 

07/2011 e segundo documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações nº 

04/2012 (Conclusão), inerente a dispensas e inexigibilidades de licitações no CPII, esta Auditoria 

Interna verificou, por parte da Administração Superior, o cumprimento das recomendações 

constantes no referido relatório, conforme seguem abaixo. 

  (Recomendação referente ao Comentário nº 02 do referido relatório) 

Não realizar contratação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de aparelhos e 

equipamentos de refrigeração, por meio de dispensas de licitação, inexigibilidades de licitação ou 

por qualquer outra modalidade de licitação, considerando-se a existência de cobertura contratual 

para este tipo de serviço, observadas as condições e especificações constantes do Termo de 

Contrato nº. 007/2009 e do edital e respectivos anexos inerentes ao Pregão Eletrônico nº. 08/2009.  

Obs. da Audin / CPII: 

- Até a presente data não foram apresentadas, pela Administração Superior desta instituição de 

ensino, informações a respeito, conforme solicitação desta Auditoria Interna por meio de 

documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações nº. 04/2012 (VCR de 

Solicitação), de 04/12/2012, segundo Mem. 074/2012/AUDIN-REITORIA, de 04/12/2012 e Mem. 

078/2012/AUDIN-REITORIA, de 10/12/2012. E esta Auditoria Interna não observou dispensa de 

licitação a respeito. 
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Atendimento / Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: atendido. 

  (Recomendação referente ao Comentário nº 05 do referido relatório) 

Observar o disposto no inciso XI, do art. 24, da Lei 8.666/1993, quando da possibilidade de 

ocorrência de rescisão contratual no âmbito desta instituição de ensino. 

Obs. da Audin / CPII: 

- Esta Auditoria Interna, por meio do Mem. 074/2012/AUDIN-REITORIA, de 04/12/2012, e do 

Mem. 078/2012/AUDIN-REITORIA, de 10/12/2012, solicitou informações, posicionamento e/ou 

considerações junto a Administração Superior do CPII. E em 13/12/2012, este serviço, por meio do 

Mem. 080/2012/AUDIN-REITORIA, solicitou posicionamento / considerações à mesma, conforme 

transcrição do referido documento a seguir. 

1.  Estamos por meio desse memorando solicitando posicionamento / considerações no que se 

refere à rescisão do Termo de Contrato nº. 05/2012 (Pregão 04/2012), inerente à empresa Instituto 

Brasileiro de Inclusão Social – IBIS, sobre serviço continuado e especializado de motoristas 

profissionais com uso intensivo de mão-de-obra para a condução dos veículos que integram a frota 

de veículos automotores do CPII. Esta Auditoria Interna observou a realização da Dispensa de 

Licitação nº. 157/2012 (em caráter emergencial), com vigência de 22/10/2012 a 19/04/2013, 

gerando o Termo de Contrato nº. 021/2012, firmado entre o CPII e a empresa TECNISAN 

TÉCNICA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. 

2.  Neste caso específico, houve algum contato com as empresas relacionadas ao Pregão 

04/2012 para que ocupasse o lugar da empresa rescindida, na qualidade de remanescente de 

contrato, observadas as condições do mesmo e a ordem de classificação no referido certame. 

E em atendimento à referida solicitação da AUDIN-CPII, o ex-chefe da Seção de Transportes do 

CPII, por meio de seu comunicado junto a Auditoria Interna do CPII, conforme cópia em anexo, 

informou que, na época da rescisão do IBIS, o mesmo efetuou contato telefônico com duas 

empresas, respectivamente, considerando-se a ordem de classificação do Pregão nº. 04/2012, 

fazendo-se contato com a primeira empresa, e a mesma respondendo (via telefone) seu desinteresse 

em função do valor da contratação ser considerado inexequível; e quanto à outra empresa, foi 

deixado recado para que a mesma retornasse e se posicionasse a respeito, porém, não houve contato 

de retorno ao CPII. No entendimento da Auditoria Interna do CPII, quando da realização de contato 

junto à empresa para que a mesma assuma sua condição de remanescente de contrato, o referido 

contato deve ser por meio escrito (via fax, e-mail ou correios), e sendo reiterada esta solicitação, 

para fins de instrução do respectivo processo de rescisão contratual e do processo de dispensa de 

licitação (em caráter emergencial) se for o caso. 

Atendimento / Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: atendido parcialmente.  

  (Recomendação referente ao Comentário nº 06 do referido relatório) 

Com base em histórico de demandas anteriores e levantamento de necessidades de todos os 

demandantes, planejar prudentemente as futuras aquisições de modo a evitar fuga da correta 

modalidade de licitação, no intuito de se evitar o fracionamento de despesas, tendo em vista a 

possibilidade de obtenção de proposta mais vantajosa ao final dos processos de aquisições de 

serviços, bens e insumos a serem promovidos por esta instituição de ensino, e como sugestão, a 

realização de certames para aquisição de materiais de consumo / expediente já no início de cada 

exercício financeiro no intuito de se reduzir as aquisições por dispensas de licitação. 

Obs. da Audin / CPII: 

- Observaram-se algumas dispensas de licitações (Dispensas nºs. 033/2012, 089/2012 e 149/2012), 

conforme citado no Comentário nº. 03, do Relatório de Auditoria (AUDIN-CPII) nº. 10/2012, de 

12/12/2012. No entanto, foi observada por esta Auditoria Interna a realização de pregões eletrônicos 

para aquisição de material de expediente / consumo e de mobiliário durante o exercício de 2012.  

Atendimento / Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: atendido parcialmente. 
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Obs.: Os Comentários nºs. 01, 03, 04 e 07, do citado relatório, apresentaram-se como 

“informativos”, não gerando recomendações a respeito. 

3.3 Tendo por base as recomendações constantes do Relatório de Auditoria (AUDIN – CPII) Nº 

08/2011 e segundo documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações nº 

05/2012 (Conclusão), inerente a processos licitatórios no âmbito desta instituição de ensino, esta 

Auditoria Interna verificou, por parte da Administração Superior, o cumprimento das mesmas 

constantes no referido relatório, conforme segue abaixo. 

  (Recomendação referente ao Comentário nº 01 do referido relatório) 

Com base nas impropriedades / fragilidades detectadas, esta Auditoria Interna apresenta sua 

sugestão no sentido de se analisar a possibilidade de aumento no quantitativo de servidores 

envolvidos nos processos de contratação de bens e serviços (certames licitatórios), assegurando-se 

aos mesmos a capacitação necessária ao regular exercício desta incumbência. 

Obs. da Audin / CPII: 

Este serviço, por meio do Mem. 074/2012/AUDIN-REITORIA, de 04/12/2012, encaminhou 

documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações (VCR de Solicitação) nº. 

05/2012 – AUDIN / REITORIA / CPII, solicitando informações quanto à observância, 

implementação e/ou cumprimento desta recomendação, e reiterando solicitação conforme o Mem. 

078/2012/AUDIN-REITORIA, de 10/12/2012, no entanto, sem resposta até a presente data. E 

foram observadas, durante este exercício corrente, impropriedades / fragilidades conforme expostas 

no Relatório de Auditoria (AUDIN – CPII) nº. 11/2012, de 18/12/2012. 

Atendimento / Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: não atendido. 

  (Recomendação referente ao Comentário nº 02 do referido relatório) 

Observar o disposto no Decreto nº. 7.446/2011 e demais dispositivos correlatos, que estabelece, no 

âmbito do Poder Executivo, limites e procedimentos para empenho de despesas no exercício de 

2011. 

Obs. da Audin / CPII: 

A referida recomendação não se aplica para o exercício de 2012, tendo em vista a revogação deste 

normativo pelo Decreto nº. 7.689, de 02/03/2012.  

Atendimento / Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: sem efeito em 2012. 

Obs.: O Comentário nº. 03, do citado relatório, apresentou-se como “informativo”, não gerando 

recomendação a respeito. 

3.4 Tendo por base as recomendações constantes do Relatório de Auditoria (AUDIN – CPII) nº. 

03/2011 e segundo documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações nº 

01/2012 Acompanhamento (Conclusiva), referente aos Atos de Concessão de Aposentadoria no 

SISAC, esta Auditoria vem informar, as providências que foram tomadas com o intuito de mitigar 

as impropriedades do último Relatório de Auditoria 03/2011 e que iremos reproduzi-las novamente 

abaixo: 

 (Recomendação referente ao Comentário nº 01 do referido relatório) 

Providenciar o cadastramento de todos os Atos de Concessão de Aposentadoria promovidos por 

esta Instituição de ensino, de forma tempestiva, ou seja, observando-se o prazo legal estabelecido 

(60dias), conforme previsto na Instrução Normativa /TCU nº 55 de 24 de outubro de 2007. 

Obs. da AUDIN/CPII: 

Segundo informações contidas no Memº 47/2012 do Sr. Diretor Adjunto de Administração 

Funcional, as recomendações estão sendo atendidas. No entanto ressaltamos para o fato de que, 

03(três) Atos de Aposentadoria cadastrados em 2011, não observaram o prazo legal estabelecido de 

(60 dias), conforme previsto no art. 71 da Instrução Normativa /TCU nº 55, de 24 de outubro de 

2007. O volume de Atos de Aposentadoria não cadastrados no prazo legal foi relativamente menor, 

se comparado com o exercício de 2010.  

Atendimento/ Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do CP 

II: Atendido parcialmente 
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(Recomendação referente ao Comentário nº 02 do referido relatório)  

Formalizar os processos de concessão de aposentadoria com todas as peças/documentos 

considerados essenciais para a devida instrução dos mesmos (Ex. Abono provisório da concessão da 

aposentadoria, ficha SISAC pertinente, Mapa de tempo de serviço, e demais documentos e/ou 

informações considerados necessários ao respectivo processo de aposentadoria), devidamente 

preenchidos, datados e assinados, conforme cada caso. 

Obs. da Audin/CPII: 

Segundo informações contidas no Memº 047/2012 do Sr. Diretor Adjunto de Administração 

Funcional, as recomendações estão sendo atendidas. Ressaltamos o fato de que todos os processos 

de aposentadoria no exercício de 2011 foram devidamente formalizados com todas as 

peças/documentos considerados essenciais para a devida instrução dos mesmos. 

Atendimento /Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: Atendido    

(Recomendação referente ao Comentário nº 03 do referido relatório)  

Providenciar o cadastramento de todos os Atos de Concessão de pensão promovidos por esta 

Instituição de Ensino, de forma tempestiva, ou seja, observando-se o prazo legal estabelecido (60 

dias), conforme previsto na Instrução Normativa /TCU nº 55, de 24 de outubro de 2007. 

Obs. da Audin/CPII: 

Segundo informações contidas no Memº 047/2012 do Sr. Diretor Adjunto de Administração 

Funcional, as recomendações estão sendo atendidas. Ressaltamos o fato de 04 Atos de Concessão 

de Pensão/2011, não observaram o prazo legal estabelecido de (60) dias, conforme previsto no art. 

7º da Instrução Normativa TCU, nº 55, de 24 de outubro de 2007.  

O volume de Atos de Concessão de Pensões/2011 não cadastrados no prazo legal foi relativamente 

menor, se comparado com o exercício de 2010. Os processos foram formalizados com todas as 

peças/documentos considerados essenciais para a devida instrução dos mesmos.            

Atendimento/Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: Atendido parcialmente 

3.5 Tendo por base as recomendações constantes do Relatório de Auditoria (AUDIN – CPII) nº. 

04/2011 e segundo documento denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações nº 

02/2012 Acompanhamento (Conclusiva), referente aos Atos de Admissão no SISAC, esta Auditoria 

vem informar, as providências que foram tomadas com o intuito de mitigar as impropriedades do 

último Relatório de Auditoria 04/2011 e que iremos reproduzi-las novamente abaixo: 

(Recomendação referente ao Comentário nº 01 do referido relatório) 

Providenciar o cadastramento de todos os Atos de Admissão promovidos por esta Instituição de 

Ensino, de forma tempestiva, ou seja, observando-se o prazo legal estabelecido (60 dias), conforme 

previsto no art. 7º da Instrução Normativa/TCU nº 55, de 24 de outubro de 2007. 

Obs. da Audi /CPII: 

Segundo informações contidas no Memº 047/2012-do Sr. Diretor Adjunto de Administração 

Funcional, as recomendações estão sendo atendidas, ou seja, os Atos de Admissão estão sendo 

cadastrados dentro do prazo legal. No entanto ressaltamos para o fato de que, 64(sessenta e quatro) 

Atos de Admissão cadastrados em 2011, não observaram o prazo legal estabelecido (60 dias), 

conforme previsto no art.7ºda Instrução Normativa /TCU nº 55, de 24 de outubro de 2007.  O 

volume de Atos de Admissão não cadastrados no prazo legal foi maior se comparado com o 

exercício de 2010.   

Atendimento/Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: Não Atendido 

  (Recomendação referente ao Comentário nº 02 do referido relatório) 

Formalizar os processos de admissão com todas as peças/documentos considerados essenciais para 

a devida instrução dos mesmos (Ex.: cópia do termo de posse ou documento equivalente; 

documento comprobatório da data de efetivo exercício; cópia do documento comprobatório da 

origem da vaga, cópia do contrato de trabalho para os agentes públicos pela CLT ou pela Lei 

8.745/93 – professores substitutos; ficha SISAC; atestado de antecedentes criminais; cópia do 
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diploma de graduação e outros documentos considerados necessários), devidamente preenchidos, 

datados e assinados, conforme cada caso. 

  Obs. da Audin /CPII: 

Segundo informações contidas no Memº 047/2012 do Sr. Diretor Adjunto de Administração 

Funcional, as recomendações estão sendo atendidas, ou seja, os processos de concessões estão 

sendo formalizados com os documentos pertinentes. No entanto ressaltamos para o fato de que 18 

(dezoito) processos/2011 ainda apresentaram pendências. O volume de processos de admissão não 

formalizados com todas as peças/documentos foi o mesmo se comparado com o exercício de 2010. 

Atendimento/ Cumprimento da referida recomendação no entendimento da Auditoria Interna do 

CPII: Não Atendido  

 

Quantidade de recomendações feitas pela AUDIN-CPII verificadas em 2012. 10 

Quantidade de recomendações implementadas pela alta gerência verificadas em 2012. 2 

Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 

implementadas pela alta gerência. 
20% 

TABELA 18 – RECOMENDAÇÕES / 2012 

 

Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das 

recomendações exaradas pela Auditoria Interna 

Durante o exercício de 2012, a Auditoria Interna do Colégio Pedro II efetuou verificações para fins 

de apuração do cumprimento, por parte da Administração Superior da referida entidade, de 

recomendações contidas em relatórios emitidos pelo respectivo serviço. 

Neste caso, durante determinado exercício financeiro, a Auditoria Interna do CPII emite seus 

respectivos relatórios com base em atividades e trabalhos de auditoria previstos no Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (PAINT / CPII) do respectivo ano corrente. E no exercício 

financeiro imediatamente seguinte, a AUDIN-CPII relaciona suas recomendações (emitidas no ano 

anterior) e elabora um documento, denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações 

(Solicitação) – VCR de Solicitação (AUDIN-CPII), correspondente a cada Relatório de Auditoria 

(AUDIN-CPII) emitido pelo referido serviço. E o referido documento (VCR de Solicitação) é 

encaminhado aos respectivos gestores, solicitando-se o devido posicionamento / considerações 

quanto ao cumprimento / implementação das recomendações emitidas pela AUDIN-CPII. E depois 

de decorrido o prazo (estipulado) para apresentação de resposta(s), a AUDIN-CPII reitera seu 

pedido, com novo prazo para apresentação de resposta(s), se for o caso, e uma vez concluído(s) o(s) 

prazo(s), e com base em respostas apresentadas ou não pelos gestores, e demais informações obtidas 

por meio de consultas junto aos sistemas de informações formais (SIAFI, SIASG, SIAPE, 

Comprasnet, Portal da Transparência de Recursos Federais, dentre outros) e aos processos 

disponíveis no âmbito desta entidade, conforme cada caso, a AUDIN-CPII emite um documento, 

denominado Verificação de Cumprimento de Recomendações (Conclusão) – VCR de Conclusão 

(AUDIN-CPII), registrando seu posicionamento acerca do cumprimento ou não de suas respectivas 

recomendações, e que, em seguida, são encaminhadas aos respectivos gestores, à Reitoria do CPII e 

à Controladoria-Geral da União (CGU-RJ), para fins de ciência e providências, além das referidas 

informações constarem do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT CPII). 

 

Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 

resultados decorrentes dos  trabalhos da auditoria interna 

Até o presente momento, não foi observada a existência de sistemática e/ou de sistema específico 

para fins de monitoramento de resultados efetivos à gestão, em decorrência dos trabalhos realizados 

pela Auditoria Interna do Colégio Pedro II. 
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Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações 

feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais 

recomendações 

Durante o exercício de 2012, a Auditoria Interna do CPII encaminhou, de forma tempestiva, seus 

relatórios de auditoria aos gestores correspondentes e à Reitoria do Colégio Pedro II para fins de 

ciência e providências. 

E levando-se em consideração o atual processo de reestruturação por que passa esta instituição de 

ensino, considerando-se a aprovação e publicação do novo Estatuto do Colégio Pedro II, segundo a 

Portaria CPII n.º 1.316, de 05/11/2012, publicado no D.O.U., Seção 1, n.º 214, de 06/11/2012, esta 

gestão faz menção ao § 1º, do art. 6º, da citada portaria (Estatuto do CPII), para melhor expor seu 

entendimento a respeito, conforme transcrição do mesmo a seguir. 

§ 1º O detalhamento da estrutura organizacional do Colégio Pedro II, as competências das unidades 

e as atribuições dos respectivos dirigentes serão estabelecidas no seu Regimento Geral. 

Sendo assim, a Auditoria Interna do CPII aguarda um posicionamento oficial (formal) quanto ao 

detalhamento / definição da nova estrutura organizacional, das respectivas competências e 

atribuições dos gestores e dos órgãos colegiados superiores, e do correspondente organograma da 

entidade, a partir da elaboração, aprovação e divulgação oficial do novo Regimento Geral do 

Colégio Pedro II, durante o transcorrer do exercício de 2013, para posteriormente rever e readequar 

a atual sistemática de observância de suas recomendações no âmbito desta instituição de ensino. 

 

Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência,  ao conselho de administração e ao 

comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao decidir 

não programar as recomendações da auditoria interna. 

Durante o exercício de 2012, a Auditoria Interna do CPII encaminhou, de forma tempestiva, seus 

relatórios de auditoria aos gestores correspondentes e à Reitoria do Colégio Pedro II para fins de 

ciência e providências. 

E com base no item anterior, exposto acima, no que se refere ao novo processo de reestruturação 

desta instituição de ensino, a Auditoria Interna do CPII aguarda um posicionamento oficial (formal) 

quanto ao detalhamento / definição da nova estrutura organizacional, das respectivas competências 

e atribuições dos gestores e dos órgãos colegiados superiores, e do correspondente organograma da 

entidade, a partir da elaboração, aprovação e divulgação oficial do novo Regimento Geral do 

Colégio Pedro II, durante o transcorrer do exercício de 2013, para posteriormente rever e readequar 

a atual sistemática de encaminhamento e apresentação de suas recomendações no âmbito desta 

entidade. 

 

 

 

 

 

 

10.3. Declaração de bens e rendas estabelecidas na Lei nº 8.730/93 

10.3.1. Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei nº 8.730/93 

 
QUADRO A.10.5. DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO POR AUTORIDADES E SERVIDORES DO 

COLÉGIO PEDRO II DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções obrigados a 

entregar a DBR 

Situações em relação 

às exigências da Lei 

nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de entregar da DBR 

Posse ou Início do 

exercício de Função 

ou Cargo 

Final do exercício 

da Função ou Cargo 

Final do exercício 

financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º 

Obrigados a entregar a 

DBR 
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da Lei nº 8.730/93) Entregaram a DBR    

Não cumpriram a 

Obrigação 

   

Cargos Eletivos Obrigados a entregar a 

DBR 

   

Entregaram a DBR    

Não cumpriram a 

Obrigação 

   

Funções Comissionadas 

(Cargo, emprego, função 

de confiança ou em 

comissão) 

Obrigados a entregar a 

DBR 

231   

Entregaram a DBR 231   

Não cumpriram a 

Obrigação 

   

Fonte: DGP 

 

 

10.3.1.1.Análise crítica 

O Colégio Pedro II adota como procedimento exigir quando do ingresso do servidor a apresentação 

da última Declaração de Bens e Rendas, bem como a Autorização de Acesso aos Dados de Bens e 

Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda até a data da posse. Portanto, todos 

os servidores que passaram a ocupar cargo, em 2012, no Colégio Pedro II, assim o fizeram. 

Em relação aos servidores que encerraram suas atividades em 2012, em virtude de aposentadoria, o 

Colégio Pedro II, exige a apresentação do formulário de Declaração de Bens para que seja anexado 

ao Processo de Aposentadoria. 

No tocante aos servidores, que constam como obrigatória a apresentação da DBR, em virtude da 

função que ocupam, o Colégio Pedro II, desde a publicação da Portaria Interministerial MP/CGU nº 

298 de 06/11/2007, não mais exige a apresentação da DBR, quer no início ou no fim do exercício da 

função, utilizando-se da prerrogativa legal de exigência apenas da Autorização de Acesso aos 

Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Desta forma, a 

exigência da referida Autorização é feita a todos os ocupantes de Cargos de Direção (CD) e de 

Função Gratificada (FG), indistintamente, e uma vez apresentada a autorização, o acesso é 

considerado concedido por prazo indeterminado, não havendo a exigência de renovação anual. 

A Diretoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II é o setor responsável pela recepção e 

acompanhamento da apresentação ou não da Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas 

das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda, em papel, de todos os servidores, não 

havendo, no entanto, nenhum sistema informatizado para esse gerenciamento, nem sistemática de 

autorização eletrônica. Na hipótese da não apresentação da referida autorização de acesso pelo 

servidor, cabe à Diretoria de Gestão de Pessoas exigir ao servidor a justificativa pela não 

apresentação, nos termos do Anexo II da Portaria MP/CGU nº 298/2007. 

 

 

10.4. Modelo de declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV 

10.4.1. Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV 
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

11.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas normas 

brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público 

11.1.1. Depreciação, amortização, exaustão e mensuração de ativos e passivos 

Pode ser verificado no item 11.2.2. 
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11.2. Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis  

11.2.1. Declaração plena 

Segue no próximo item a declaração com ressalva. 

 

11.2.2. Declaração com ressalva 

 

 
 

 

 

 

11.3. Demonstrações contábeis e notas explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela 

NBCT 16.6 aprovada pela resolução CFC nº 1.133/ 2008 

Essa informação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

11.4. Demonstrações contábeis e notas explicativas exigidas pela Lei nº 6404/1976 

Essa informação não se aplica ao Colégio Pedro II. 
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11.5. Composição acionária das empresas estatais  

Essa informação não se aplica ao Colégio Pedro II. 

 

11.6. Parecer da Auditoria independente 

Essa informação não se aplica ao Colégio Pedro II. 
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12. PARTE B, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012. 

 

12.1. Programas e Ações  

No Quadro B.14.2 a seguir estão relacionados os programas e ações sob responsabilidade da UJ.   

 
QUADRO B.14.2 – RELAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

Nome da Unidade da 

Instituição Responsável 

pela Execução do 

Programa ou Ação 

Programa Ação 

Número Título Número Título 

Colégio Pedro II 0089 Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União – Servidores 

Civis 

0181 Pagamento de 

Aposentadorias e Pensões – 

Servidores Civis 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

00ID Contribuição Para o CONIF 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

09HB Contribuição da União - 

Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores 

Públicos Federais 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

4572 Capacitação de Servidores 

Públicos 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

2004 Assistência Médica e 

Odontológica aos 

Servidores e Empregados 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

20CW Assistência Médica aos 

Servidores e Empregados - 

Exames Periódicos 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

2012 Auxílio Alimentação aos 

Servidores 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

2011 Auxílio Transporte 

Colégio Pedro II 2109 Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

2010 Assistência Pré-Escolar 

Colégio Pedro II 2109 Pagamento de Pessoal Ativo da 

União 

20TP  

Colégio Pedro II 2030 Educação Básica 20RI Funcionamento da 

Educação Básica  

Colégio Pedro II 0901 Cumprimento de Sentenças Judiciais  0005 Transitada em Julgada 

(Precatórios) 

Colégio Pedro II 0901 Cumprimento de Sentenças Judiciais 00G5 Contribuição da União, de 

Suas Autarquias e 

Fundações para o Custeio 

do Regime de Previdência 

dos Servidores Públicos 

Federais (Precatórios) 

Comentários do responsável: 

 

Notas:  

Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA; 

A unidade deve se posicionar, no campo “Comentários do responsável”, sobre a consistência dos dados dos Programas no 

SIGPLAN: previsão física e financeira inicial, corrigida e realizada, % de execução, comentários gerais e demais 

informações requeridas no sistema. 
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ANEXO I – RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR 

 

 


