
 
 
 

 1 

 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS   

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO/2010 

 



 
 
 

 2 

 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS  

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2009 

 

 

 

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas 
anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado 

de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 57/2008, da Decisão Normativa 
TCU nº 100/2009 e da Portaria TCU nº 389/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 30/03/2010 

 



 
 
 

 3 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

CEPAL - Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

FUCAPES - Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

FIPECQ - Caixa de Assistência Social  

FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz   

MPS - Ministério da Previdência Social   

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial  

FBB - Fundação Banco do Brasil   

MINC - Ministério da Cultura   

CAIXA - Caixa Econômica Federal   

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância   

FUB - Universidade de Brasília   

SEAP - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 

SOF - Secretaria de Orçamento Federal 

TRF - Tribunal Regional Federal 

CPE - Ciclo de Planejamento Estratégico  

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  

PLOA - Projeto Lei Orçamentária Anual 

MP - Ministério do Planejamento   

GDAIPEA - Gratificação de Desempenho de Atividades Específicas do Ipea 

CGC - Gratificação do Ciclo de Gestão  

IN – Instrução Normativa 

DN – Decisão Normativa 

TCU – Tribunal de Contas da União 

DOU – Diário Oficial da União 

CGU – Controladoria-Geral da União 

 

 

 

 



 
 
 

 4 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução ............................................................................................................................................ 5 

A – CONTEÚDO GERAL .................................................................................................................... 8 

1. Dados gerais sobre a Unidade Jurisdicionada.................................................................................. 8 

2. Informações sobre a Gestão Orçamentária da Unidade................................................................... 9 

3. Informações sobre Recursos Humanos da Unidade....................................................................... 22 

5. Informações sobre a Inscrição de Restos a Pagar no Exercício e os Saldos de Restos a Pagar de 
Exercícios Anteriores......................................................................................................................... 26 

6. Informações sobre as Transferências Mediante Convênio, Acordo, Ajuste, Termo de Parceria ou 
outros Instrumentos Congêneres, bem como a Título de Subvenção, Auxílio ou Contribuição....... 27 

8. Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos 
Externos, ocorridos no ano e acumulados até o período em exame .................................................. 29 

11. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às Determinações e 
Recomendações do TCU expedidas no exercício.............................................................................. 29 

12. Informação quanto ao efetivo encaminhamento ao Órgão de Controle Interno dos dados e 
informações relativos aos atos de Admissão e Desligamento, bem como aos atos de Concessão de 
Aposentadoria, Reforma e Pensão, exigíveis no exercício a que se refere o Relatório de Gestão .... 30 

13. Declaração da Área Responsável atestando que as informações referentes a Contratos, bem 
como sobre Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria firmados estão disponíveis e 
atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e 
no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV........ 31 

14. Outras informações consideradas, pelos responsáveis, relevantes para demonstrar a 
conformidade e o desempenho da gestão........................................................................................... 32 

B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO ......................................................................... 33 

1. Declaração do Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada ............................................. 33 

 

 

 

 

 



 
 
 

 5 

 

INTRODUÇÃO 

O Relatório de Gestão do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, está 
estruturado de acordo com as disposições da Decisão Normativa TCU nº 100/2009 e da Portaria TCU 
nº 389/2009. 

Os itens: 4 – Informações sobre reconhecimento de passivos; 7 – Informações sobre as 
entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas; e 9 – Informações sobre Renúncia 
Tributária, não se aplicam a essa Fundação. 

O relatório consolida as realizações do IPEA, que ao longo de 45 anos de existência, tem 
contribuído para uma melhor compreensão de temas centrais para o aperfeiçoamento de políticas 
públicas e, portanto, para o melhor funcionamento do setor público e do país em diversas áreas: 
agricultura, competitividade externa, desenvolvimento econômico, economia e demografia; economia 
internacional; economia regional e desenvolvimento econômico; educação; energia; finanças públicas; 
gasto público social; gestão pública; infra-estrutura econômica; inovação tecnológica; macroeconomia 
e economia monetária; mercado de trabalho; microeconomia; pobreza e desigualdade; política e 
organização industrial; política e reforma tributária; política urbana, habitação, transporte e 
saneamento; previdência, seguridade e assistência social; privatização; reestruturação produtiva e 
competitividade; regulação ambiental; regulação econômica e defesa da concorrência; saúde; 
segurança pública e criminalidade, entre outras. 

Em 2008, o IPEA implementou o primeiro ciclo de um processo contínuo e participativo 
de planejamento estratégico que culminou com a formulação de direcionadores estratégicos da 
instituição (missão, formas de atuação institucional, valores e princípios; visão para 2013 e desafios 
estratégicos para o período de 2008-2010).  

Além destes parâmetros institucionais, formularam-se também os eixos temáticos 
essenciais para o desenvolvimento brasileiro, em um total de sete: 1 - Inserção internacional soberana; 
2 - Macroeconomia para o pleno emprego; 3 - Fortalecimentos do Estado, das instituições e da 
democracia; 4 - Estruturas produtiva e tecnológica avançadas e regionalmente articuladas; 5 - Infra-
estruturas econômica, social e urbana;  6 - Proteção social, garantia de direitos e geração de 
oportunidades; e 7 – Sustentabilidade Ambiental. 

Nesse sentido, cabe ao IPEA gerir o programa 0797 – Prospecção e Avaliação de 
Políticas Públicas contribuindo para a qualidade dos processos decisórios de governo no planejamento 
governamental de médio e longo prazos dentro da Agenda do Desenvolvimento Nacional. 

Na ação Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica cabe destacar a aprovação da 
proposta pela Diretoria Colegiada em agosto de 2009 do Sistema de Apoio a Pesquisa – SAP/Ipea 
onde foram implementadas alterações na regulamentação das bolsas do IPEA por meio do Programa 
de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD, definidas para funcionarem como transição 
até a regulamentação do SAP/Ipea, que, devido à sua amplitude, requer maior tempo para finalização. 
As alterações visam atender às premissas do SAP/Ipea, dentre as quais destacamos: 

a)  Foco no projeto de pesquisa individual ou em rede; 

b)  Apoio aos pesquisadores e às instituições na forma de bolsas e auxílios; 

c)  Concessões por meio de chamadas públicas como única forma de implementação de 
novas bolsas a fim de garantir o princípio da impessoalidade, definindo-se os critérios de seleção, 
avaliação, concessão, acompanhamento e controle; 
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d)  Processo público de seleção e avaliação, transparente, com formação de Comitê para a 
avaliação dos candidatos. 

 

Da mesma forma, o apoio a eventos científico mereceu pela primeira vez de uma seleção 
pública por meio da Chamada nº 001/2009, para a qual foram recebidas 48 (quarenta e oito) propostas 
de apoio.  

Em 2009, o IPEA otimizou sua missão de subsidiar a formulação e reformulação de 
políticas públicas e de planejamento de longo prazo do Brasil. O projeto Perspectivas do 
Desenvolvimento Brasileiro deu concretude a essa mudança, com dezenas de seminários realizados, 
trazendo para discussão, tópicos de relevância nacional e internacional junto a órgãos de governo e da 
sociedade civil. A troca de idéias contribuiu para o desenvolvimento de novas pesquisas e publicações 
do Instituto. 

Três exemplos são os livros Brasil em Desenvolvimento: Estado, Planejamento e 
Políticas Públicas (antigo Brasil: O Estado de uma Nação), Políticas Sociais: Acompanhamento e 
Análise – 20 Anos da Constituição Federal e Presença do Estado no Brasil: Federação, suas Unidades 
e Municipalidades; obras que acompanham e avaliam, sob diferentes aspectos e de forma ampla, a 
implementação e execução de políticas públicas e a abrangência da atuação do Estado e sua 
infraestrutura no País. 

Os resultados desses monitoramentos e avaliações também ocorrem por meio de outras 
publicações, como notas técnicas, textos para discussão e Comunicados da Presidência. 

O ano de 2009 contou ainda com a contingência da crise mundial iniciada no fim do ano 
anterior. O Instituto, mais uma vez, subsidiou a sociedade e o governo com uma série de trabalhos 
sobre seu impacto imediato e desdobramentos. De forma pró-ativa o Instituto elaborou diversos 
estudos técnicos, comunicados e gerou indicadores – que inclusive anteciparam o comportamento do 
setor produtivo. Desses indicadores, cabe destacar o Sensor Econômico - que tem por objetivo captar 
as expectativas empresariais acerca do comportamento da economia brasileira; O Indicador de 
Produção Industrial  - antecipa a produção industrial do mês analisado; Índice de Qualidade do 
Desenvolvimento (IQD) - procura captar a qualidade do desenvolvimento econômico e social, a 
sustentabilidade do crescimento, a evolução do nível de bem-estar e o tipo de inserção externa que o 
Brasil vivencia em relação ao resto do mundo.  

O IPEA mapeou os efeitos da crise nos âmbitos internacional, nacional, regional e 
setorial, além de avaliar as ações anticíclicas tomadas pelo Governo, comprovando, por exemplo, a 
eficácia de políticas de transferência de renda no fortalecimento do mercado interno. 

Visando a formação teórica e a capacitação técnica de gestores governamentais na 
formulação, análise e avaliação de políticas públicas o instituto promoveu em parceria com a 
FIOCRUZ curso de mestrado Profissional em Desenvolvimento e Políticas Públicas. 

Ainda nesse tópico o instituto implementou Programa Cátedras do Conhecimento com o 
intúito de promover a aproximação do Ipea com o meio acadêmico mediante: incentivo ao ensino; 
estímulo ao debate; constituição de redes de pesquisa; reforço à pesquisa; fortalecimento do 
entendimento sobre o desenvolvimento e, finalmente, contribuição para a geração de políticas sólidas e 
consistentes com o objetivo de fomentar a construção de uma visão estratégica sobre o processo de 
desenvolvimento brasileiro de médio e longo prazo nas universidades públicas federais. 

Com o advento do Decreto 6.793/2009 que transferiu cargos em comissão do grupo DAS 
para o IPEA, houve a necessidade da criação de uma nova Diretoria denominada inicialmente como de 
Programa onde deve ser transformada em Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e 



 
 
 

 7 

da Democracia – DIEST demandou na necessidade de proposta de novo estatuto que foi encaminhada 
ao Ministério do Planejamento. 

Nessa nova proposta de estatuto estão previstas, além da nova Diretoria, a criação da 
Auditoria Interna, Ouvidoria, a ampliação das atividades da área internacional desse instituto e de 
ajustes necessários sugeridos pela área de controle interno. 

No que concerne ao processo de concessão de recursos para apoio a eventos, em virtude 
do aumento das demandas nos últimos anos, a partir de 2009, foi estabelecido o formato de Chamada 
Pública para seleção de propostas, ação inovadora que visou dar uma caráter impessoal a concessão 
estabelecendo forma de encaminhamento e análise com base em critérios de seleção com a delimitação 
do público alvo. 

No aspecto da comunicação institucional vale destacar o aperfeiçoamento dos canais de 
divulgação do instituto utilizando novas tecnologias disponíveis as quais possibilitaram que todos os 
eventos produzidos em nosso auditório possam ser acompanhados ao vivo em nossa página na 
internet, além da disseminação da produção técnicas do instituto mediante doação de livros e revistas a 
comunidade científica, universidades, órgão públicos, legislativos e organismos internacionais. 

O ano foi marcado também por uma série de eventos do IPEA para a comemoração de 
seus 45 anos que iniciou em setembro com a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 
programação prevista, inclusive, para o exercício de 2010. 

Para 2010, o Programa de Trabalho do Ipea apresenta como destaque as seguintes 
iniciativas:  

1. Realização dos seguintes estudos e pesquisas: a) Diálogos do Desenvolvimento;  
b) Sistema de Indicadores Econômico Sociais; c) Infraestrutura e Planejamento Econômico do Brasil: 
Coordenação das Decisões de Investimento; d) O Mundo em Perspectiva: Situação Atual e 
Alternativas para o Desenvolvimento das Nações; e) Brasil em Desenvolvimento: e f) O Federalismo: 
Limites e Possibilidades para Aprimoramento; 2. Nova sede: elaboração dos projetos básico e 
executivo para lançamento da licitação da obra; 3. Diálogo de gestão de pessoas: iniciar ampla 
discussão com os servidores sobre recursos humanos na casa, envolvendo temas como capacitação, 
meritocracia, qualidade de vida, plano de carreira e cargos do IPEA, entre outros; 4. Gestão da 
Pesquisa: continuidade das ações voltadas à implantação do Sistema de Apoio à Pesquisa – SAP, 
ampliando os instrumentais de pesquisa existentes e aprimorando a sua gestão; 5. Tecnologia de 
informação: constituição do Comitê de Tecnologia da Informação visando a construção da agenda 
estratégica de tecnologia de informação do IPEA; 6. Gestão do Conhecimento: diálogo sobre a 
arquitetura de gestão de conhecimento do IPEA com vistas à implantação do repositório de 
conhecimento, páginas amarelas/banco de talentos, proposta de regulação de comunidades de prática 
virtuais e “benchmarking”, melhores práticas e lições aprendidas; 7. Transparência: adoção de práticas 
voltadas à publicização dos acordos de cooperação técnica, contratos e convênios firmados pela 
Instituição, bem como outras atividades de interesse público; 8. Responsabilidade Social: diálogo com 
os servidores do IPEA com o objetivo de definir e implantar a (s) Política (s) de Responsabilidade 
Social da instituição; 9. Planejamento da área de gestão: consolidar o processo contínuo e participativo 
de planejamento estratégico da área corporativa. 
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A – CONTEÚDO GERAL 

1.  DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA 

Poder e Órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República 

Código SIORG: 
000026 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada CNPJ: 33.892.175/0001-00 
Denominação abreviada: IPEA 
Código SIORG: 000007 Código LOA: 20225 Código SIAFI: 113601 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Fundação Federal 

Principal Atividade : Administração Pública em geral  Código CNAE: 84.11-6-00 
Telefones/Fax de contato:  (61) 3315-5103   (61) 3315-5276 (61) 3226-1526 
Endereço eletrônico: marcio.pochmann@ipea.gov.br 
Página da Internet: www.ipea.gov.br 
Endereço Postal: SBS, Edifício do BNDES, 15º andar, CEP: 70.076-900, Brasília - DF  

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Artigo 190 do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967; Artigo 15 da Lei nº 8.029, de 12/04/1990  

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Decreto nº 3.260, de 24/11/1999 e Decreto n.º 4.745, de 16/06/2003 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
113601 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA Brasília 
113602 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA Rio de Janeiro 
113603 Contrato de Empréstimo Externo BID-991/OC-BR 
113605 Contrato de Empréstimo Externo BID-1841/OC-BR 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
11302 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
113601 11302 
113602 11302 
113603 11302 
113605 11302 
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2.  INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNID ADE. 

a) Responsabilidades Institucionais da Unidade  

I. Competência 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, tem por finalidade e missão realizar 

pesquisas, estudos sociais e econômicos, disseminar o conhecimento resultante, dar apoio técnico e 
institucional ao Governo na avaliação, formulação, acompanhamento de políticas públicas e planos de 
desenvolvimento, e oferecer à sociedade elementos para o conhecimento dos desafios e para a solução 
dos problemas do desenvolvimento brasileiro. 

Coerente com sua missão, o IPEA desenvolve as seguintes atividades: 

I. pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos e sociais 
brasileiros; 

II.  análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais da economia e da 
sociedade brasileira; 

III.  estudos prospectivos de médio e longo prazo; 

IV.  fornecimento de subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e para 
a preparação de planos e programas de governo; 

V. análise e avaliação de políticas públicas, programas e ações governamentais; 

VI.  capacitação técnica e institucional para o aperfeiçoamento das atividades de 
planejamento, avaliação e gestão; e 

VII.  disponibilizar sistemas de informação e disseminação de conhecimentos atinentes 
às suas áreas de competência. 

 

II. Objetivos Estratégicos 
� Construir uma estratégia de desenvolvimento nacional em diálogo com atores 

sociais; 

� Fortalecer a integração institucional do Ipea no Governo Federal; 

� Organizar uma rede de produção e gestão pública de conhecimento; 

� Ampliar a participação do Ipea no debate internacional sobre desenvolvimento; 

� Criar uma estratégia eficiente de comunicação de conhecimento e de 
gerenciamento de informações; 

� Promover o Fortalecimento Institucinal do IPEA. 

 

b) Estratégia de atuação frente às responsabilidades Institucionais 
I. Análise do mapa/plano estratégico da unidade  
Em 2008, o IPEA implementou o primeiro ciclo de um processo contínuo e participativo 

de planejamento estratégico que culminou com a formulação de direcionadores estratégicos da 
instituição (missão, formas de atuação institucional, valores e princípios; visão para 2013 e desafios 
estratégicos para o período de 2008-2010): 

Missão: produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas 
públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro. 

Formas de atuação institucional: 1. Desenvolve e dissemina estudos e pesquisas 
aplicadas; 2. Realiza estudos prospectivos aplicados; 3. Subsidia a elaboração de planos, políticas e 
programas governamentais; 4. Acompanha e avalia planos, políticas e programas governamentais; 5. 
Assessorar processos decisórios de instituições governamentais; 6. Realiza ações para a formação de 
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quadros na gestão pública; e 7. Coopera com governos e entidades internacionais em seu campo de 
atuação. 

Valores e princípios: 1. Respeito às normas que regem a atuação dos servidores públicos, 
notadamente código de ética e padrões de conduta; 2. Valorização do servidor do IPEA, com base na 
qualidade da sua atuação; 3. Estímulo à diversidade de idéias; 4. Perspectiva crítica e independente na 
produção de conhecimento; 5. Interdisciplinaridade na produção de conhecimento; 6. Busca 
permanente por metodologias e interpretações inovadoras; 7. Transparência e impessoalidade nos 
processos decisórios; e 8. Gestão dialogada e participativa. 

Visão: 1. Ocupar um lugar de destaque nos processos decisórios estratégicos do Estado 
para o desenvolvimento brasileiro; e 2. Ser reconhecido como referência nacional e internacional na 
área de estudos e pesquisas em desenvolvimento, expressa na credibilidade e qualidade de seus 
produtos e na interlocução qualificada nos principais fóruns sobre o desenvolvimento e políticas 
públicas.  

Desafios Estratégicos 
Desafio 1: Formular estratégias de desenvolvimento nacional em diálogo com atores 

sociais. Estratégias: a) Envolver a comunidade-IPEA no debate sobre a construção de estratégias de 
desenvolvimento; b) Realizar seminários sobre perspectivas do desenvolvimento brasileiro; c) 
Proporcionar oportunidades de capacitação continuada para servidores do IPEA; e d) Publicar e 
promover o debate sobre as Dimensões do Desenvolvimento Brasileiro. 

Desafio 2: Fortalecer a integração institucional do IPEA no Governo Federal. Estratégias: 
a) Participar do planejamento de longo prazo do governo federal; b) Valorizar e ampliar o 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas federais na agenda de trabalho do IPEA; c) 
Fortalecer a integração institucional do IPEA no ciclo de gestão; d) Ampliar a inserção dos servidores 
do IPEA no Ciclo de Gestão; e, e) Contribuir para a elaboração de uma lei orgânica do Ciclo de 
Gestão. 

Desafio 3: Transformar o IPEA em um indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre 
o Desenvolvimento. Estratégias: a) Articular redes de instituições produtoras de pesquisas e estudos 
sobre o desenvolvimento para a disseminação e debate; b) Produzir coletivamente conhecimento sobre 
desenvolvimento por meio de redes de instituições; c) Contribuir para a formação de pesquisadores e 
gestores na discussão da temática do desenvolvimento; e d) Estimular a discussão temática de aspectos 
centrais do desenvolvimento por meio de GTs que mobilizem pesquisadores internos e externos. 

Desafio 4: Ampliar a participação do IPEA no debate internacional sobre 
desenvolvimento. Estratégias: a) Transformar o “Centro de Pobreza” em um centro de estudos do 
desenvolvimento e das relações Sul-Sul; b) Estimular e ampliar estudos sobre temas internacionais nas 
diretoria do IPEA; c) Transformar a Diretoria de Estudos, Cooperação Técnica e Políticas 
Internacionais -DICOD em uma diretoria de pesquisa com foco no debate internacional sobre o 
desenvolvimento; d) Promover o debate sobre alternativas de desenvolvimento junto a redes 
internacionais; e) Fomentar a construção de novas redes internacionais sobre o desenvolvimento. 

Desafio 5: Promover o fortalecimento Institucional do IPEA. Estratégias: a) Aperfeiçoar 
as instâncias de governança institucional; b) institucionalizar o planejamento estratégico; c) elaborar e 
implantar uma arquitetura de gestão do conhecimento para o IPEA; d) Aperfeiçoar / Modernizar 
modelo de carreira e as práticas de gestão dos servidores do IPEA; e) Alinhar os instrumentos e 
políticas de TI aos propósitos institucionais; f) Buscar a gradativa melhoria dos serviços oferecidos 
pela área corporativa; g) Promover a integração organizacional por meio da racionalização de 
processos e reordenamento da estrutura organizacional da instituição; h) Implementar processos de 
monitoramento e avaliação; i) Criar uma estratégia eficiente de Comunicação Interna e Externa; e j) 
Promover melhores condições de trabalho aos servidores do IPEA. 
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Além destes parâmetros institucionais, formularam-se também os eixos temáticos 
essenciais para o desenvolvimento brasileiro, em um total de sete:  

1 - Inserção internacional soberana;  

2 - Macroeconomia para o pleno emprego;  

3 - Fortalecimentos do Estado, das instituições e da democracia;  

4 - Estruturas produtiva e tecnológica avançadas e regionalmente articuladas;  

5 - Infra-estruturas econômica, social e urbana;  

6 - Proteção social, garantia de direitos e geração de oportunidades; e  

7 – Sustentabilidade Ambiental. 

 

II. Plano de ação 2009 
Com base em tais direcionadores estratégicos e eixos temáticos, o IPEA implementou as 

metas do Ciclo de Planejamento Estratégico CPE/2009, publicadas no Diário Oficial da União, 
Portaria nº 55, de 8 de julho de 2009. 

Uma análise desse planejamento revelou que 82% dos esforços de pesquisa foram 
dirigidos a três eixos: Macroeconomia para o pleno emprego (32,05%); Estrutura tecnoprodutiva 
integrada e regionalmente articuladas (21,15%) e Proteção social, garantia de direitos e geração de 
oportunidades (29,49%). 

O ano de 2009 contou ainda com a contingência da crise mundial iniciada no fim do ano 
anterior. O Instituto, mais uma vez, subsidiou a sociedade e o governo com uma série de trabalhos 
sobre seu impacto imediato e desdobramentos. De forma pró-ativa o Instituto elaborou diversos 
estudos técnicos, comunicados e gerou indicadores – que inclusive anteciparam o comportamento do 
setor produtivo –, o IPEA mapeou os efeitos da crise nos âmbitos internacional, nacional, regional e 
setorial, além de avaliar as ações anticíclicas tomadas pelo Governo, comprovando, por exemplo, a 
eficácia de políticas de transferência de renda no fortalecimento do mercado interno. 
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Programação Orçamentária 

Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO Código das UG 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 20225 113601 

Programação de Despesas Correntes 

Origem dos Créditos Orçamentários 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 
2 – Juros e Encargos 

da Dívida 
3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta pela UO 168.893.695 213.057.047 1.425.868 216.315 28.275.000 39.826.027 

PLOA 168.893.695 213.057.047 1.425.868 216.315 26.007.558 36.904.627 

LO
A

 

LOA 168.893.695 213.057.047 1.425.868 216.315 22.726.770 31.824.895 

Suplementares 8.186.997    7.086.720 6.096.425 

Abertos             
Especiais 

Reabertos             

Abertos             
Extraordinários 

Reabertos             C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados    718 521.580      

Outras Operações             

+Total LOA + Créditos  177.080.692 213.056.329 904.288 216.315 29.813.490 37.921.320 

 

 

Programação de Despesas de Capital 

Origem dos Créditos Orçamentários 4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Outras Despesas de 
Capital 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta pela UO  13.152.000  4.852.000      2.558.320   

PLOA  5.045.000 3.357.000     2.558.320   

LO
A

 

LOA  4.245.000 4.652.000     2.558.320   

Suplementares    65.548         

Abertos             
Especiais 

Reabertos             

Abertos             
Extraordinários 

Reabertos             C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados  159.000           

Outras Operações          1.134.246   

Total LOA + Créditos  4.086.000 4.717.548      1.424.074   
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Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência 

Origem dos Créditos Orçamentários Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta pela UO 198.594.563 253.099.389 15.710.320 4.852.000     

PLOA  196.327.121 250.177.989  7.603.320 3.357.000     LO
A

 

LOA  193.046.333 245.098.257 6.803.320 4.652.000     

Suplementares  15.273.717 6.096.425   65.548     

Abertos             
Especiais 

Reabertos             

Abertos             
Extraordinários 

Reabertos             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados  521.580 718 1.293.246       

Outras Operações             

Total LOA + Créditos  207.798.470 251.193.964 5.510.074 4.717.548     

Houve acréscimo da despesa com pessoal em aproximadamente 20% em conseqüência de 
aumento gradativo da remuneração e principalmente pelo ingresso de novos servidores por meio de 
concurso público. Em relação ás despesas discricionárias, estimou-se um percentual significativo, 
cujas origens de recursos seriam fontes próprias e empréstimos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID. Houve frustração de arrecadação de receitas e impossibilidade de execução 
de recursos oriundos de empréstimos devido ao atraso na assinatura de contrato com o BID. 

Na PLOA constavam recursos ligados à manutenção e aperfeiçoamento da área de 
Tecnologia da Informação que sofreram cortes no Poder Legislativo, havendo necessidade de 
solicitação de créditos para atendimento de tal necessidade e para cumprimento de contratos que 
sofreram reajustes no período. 

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Despesas Correntes 
Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG 
Concedente ou 

Recebedora 
Classificação da Ação 1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos 

da Dívida 
3 – Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos      Movimentação 
Interna Recebidos      

090.032 28.846.0901.0005 30.047   
154.003 04.122.0797.2272   279.693 
154.003 04.573.0797.2663   140.036 
254.420 04.126.0797.10HQ   119.600 
254.420 04.571.0797.8999   110.400 
180.002 04.573.0797.2663   30.575 

Concedidos 

110.008 04.573.0797.2663   20.000 
330.002 09.571.0087.2304   121.600 
201.002 28.212.0910.0107   1.500.000 

Movimentação  
Externa 

Recebidos 

540.001 23.126.1001.4104   165.600 
Despesas de Capital 

Natureza da Movimentação de 
Crédito 

UG 
Concedente ou 

Recebedora 

Classificação da 
ação 4 - Investimentos 5- Inversões 

Financeiras 
6 – Outras Despesas 

de Capital 

Concedidos      Movimentação 
Interna Recebidos      

Concedidos      Movimentação 
Externa Recebidos 110.355 04.126.1004.2003   52.500 
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Movimentações Externas Concedidas 

As descentralizações externas foram realizadas para atender ao termo de cooperação 
técnica IPEA/FUCAPES, cujo objeto foi o acesso ao Portal Periódicos (R$419.728,48), para a 
entidade FIOCRUZ com a finalidade de realização de cursos de mestrado profissionalizante em 
desenvolvimento e políticas públicas (R$230.000,00), para o Ministério do Esporte objetivando a 
confecção de 02 (dois) livros e da capa de conjuntura produzidos pelo IPEA (R$30.575,08), para a 
SEAP/Presidência da República objetivando a realização de evento de disseminação de estudos e 
pesquisas (R$20.000,00) e descentralização automática para cumprimento de sentença judicial 
SOF/TRF (R$30.047,00). 

Movimentações Externas Recebidas 

No Orçamento de 2009, todas as ações de Contribuições a Organismos Internacionais 
foram centralizadas no Ministério do Planejamento - MP, razão pela qual os recursos destinados à 
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL (R$1.500.000,00) não foram alocados 
no IPEA. Entretanto, no decorrer do ano, o MP verificou que não se caracteriza como uma 
contribuição, mas de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Governo Brasileiro e a 
CEPAL, razão pela qual efetuou a descentralização desses créditos para o IPEA. 

O IPEA realizou termo de cooperação com o Ministério do Turismo (R$165.600,00), 
com o objetivo de aprofundar conhecimento sobre esse mercado de trabalho, e com o Ministério da 
Previdência Social (R$121.600,00) para realizar estudos sobre a evolução dos regimes próprios de 
previdência dos Municípios – RPPS, no período 1990-2008. 

 

Execução Orçamentária 

A Execução Orçamentária compreende quatro (4) demonstrativos, quais sejam: Execução 
Orçamentária de Créditos originários da UJ, Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ 
por Movimentação, Execução Orçamentária por Programa de Governo e Execução Física das Ações 
realizadas pelas UJ. 

Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ  
 

Despesas por Modalidade de Contratação 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

 Modalidade de Contratação  
2008 2009 2008 2009 

Licitação      
Convite  54.933 10.455  54.933 10.455 
Tomada de Preços  889.441  889.441 
Concorrência  1.100.865 1.850.775  1.100.865 1.850.775 
Pregão  10.025.760 12.181.712 10.025.760 12.181.712 
Concurso     
Consulta     
Contratações Diretas       
Dispensa 2.870.331 3.941.599 2.870.331 3.941.599 
Inexigibilidade  2.585.248 531.640  2.585.248 531.640 
Regime de Execução Especial         
Suprimento de Fundos  8.256 10.292  8.256 10.292 
Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha 178.089.461 207.644.014 178.089.461 207.644.014 

Diárias 214.758 554.400 214.758 554.400 
Outros 10.396.835 11.587.848 10.396.835 11.587.848 
Total 205.346.447 239.202.176 205.346.447 239.202.176 
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Grupos de 
Despesa 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas de 
Pessoal 175.895.122 204.608.011 175.195.122 204.408.011 700.000 200.000 291.070 91.079 

3190.11  75.324.518 89.129.902  74.624.518 89.129.902  700.000   291.070  
3190.01  73.697.402  85.856.122  73.697.402 85.856.122         
3190.13  16.019.377  18.725.785  16.019.377 18.725.785         
Demais elem. do 
grupo  10.853.825  10.896.202  10.853.825 10.696.202   200.000   91.079 

2 – Juros e 
Encargos da Dívida 804.288  804.288      

3290.21  804.288    804.288           
3- Outras Despesas 
Correntes 24.773.320 31.718.233 23.265.941 29.404.233 1.507.379 2.314.000 1.086.360 1.707.499 

3390.39 
 11.823.448  12.727.948 10.449.749 10.698.423  1.373.699 2.029.525 

 
1.023.770 

1.474.104 

3390.37  3.737.051  4.381.995 3.711.285 4.199.995  25.766 182.000 25.574 161.490 
3390.18  1.708.250  6.833.682  1.708.250 6.833.682        
Demais elem. do 
grupo 7.504.571  7.774.608 7.396.657 7.672.133  107.914 102.475 37.016 71.905 

 
 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Grupos de 

Despesa 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos 2.449.643 2.875.932 419.629 1.329.661 2.030.014 1.546.271 1.862.173 211.775 
4450.52  2.184.077  1.986.491 415.729 1.288.116  1.768.348  698.375  1.766.424  211.775 

4490.51  265.566  889.441 3.900 41.545  261.666  847.896  95.749   
5 - Inversões 
Financeiras    

      

                 
6 - Amortização 
da Dívida 1.424.074  1.424.074      

4690.71  1.424.074   1.424.074           

Total  205.346.447  239.202.176  201.109.054  235.141.905  4.237.393  4.060.271  3.239.603  2.010.353 

 

Houve um incremento significativo em custeio, na execução do elemento de despesa 18 – 
“Auxílio Financeiro a Pesquisadores”, devido ao esforço do IPEA para ampliar as bolsas de pesquisa, 
permitindo a realização de 83 projetos. Com relação ao contingenciamento, apesar dos recursos 
necessários terem sido liberados no final do ano, não provocou efeitos graves na gestão orçamentária. 
Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 
 

O demonstrativo, denominado Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ 
por Movimentação, contempla a mesma estrutura de informações do demonstrativo explanado 
anteriormente. A diferença entre esses demonstrativos está no fato de que o primeiro se refere à 
execução dos créditos iniciais recebidos da LOA ou dos créditos adicionais obtidos ao longo do 
exercício, enquanto o segundo se refere à execução dos créditos recebidos por movimentação interna e 
externa.  
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Despesas por Modalidade de Contratação 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 
Modalidade de Contratação  

2008 2009 2008 2009 
Licitação      
Convite     
Tomada de Preços     
Concorrência     
Pregão  199.864 52.500 199.864 52.500 
Concurso     
Consulta     
Contratações Diretas     
Dispensa     
Inexigibilidade     
Regime de Execução Especial     
Suprimento de Fundos     
Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha     

Diárias 3.848  3.848  
Outros 573.539 1.787.200 573.539 1.787.200 
Total 777.251 1.839.700 777.251 1.839.700 

 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
Grupos de Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
1 – Despesas de Pessoal         
Demais elementos do grupo         

2 – Juros e Encargos da Dívida         
         

3- Outras Despesas Correntes 627.287 1.787.200 618.487 1.621.600 8.800 165.600 5.971  
3380.41  1.500.000  1.500.000     
3390.18 361.700 121.600 361.700 121.600     

3390.39 149.750 165.600 149.750   165.600   

3390.33 56.599  47.799  8.800  5.971  

Demais elementos do grupo 59.238  59.238      

 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
Grupos de Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos 149.964 52.500   149.964 52.500 149.964  
4450.52 149.964 52.500   149.964 52.500 149.964  
5 - Inversões Financeiras         
                 
6 - Amortização da Dívida         
                 

Total 777.251 1.839.700 618.487 1.621.600 158.764 218.100 155.935  

Como comentado no item de Programação Orçamentária, o recurso descentralizado pelo 
Ministério do Planejamento - MP foi para o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o IPEA e a 
CEPAL, em vigência desde 1998. Os demais foram para acordos de cooperação com os Ministérios do 
Turismo e da Previdência Social. 



 
 
 

 17 

Execução Orçamentária por Programa de Governo 
Cabe ao IPEA a gerência do programa 0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas 

Públicas, contendo quatorze ações, das quais seis são finalísticas: 

Atividades:  

Ação 2217: Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 

Ação 2663: Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas 

Ação 4727: Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro  

Ação 8999: Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social 

Projetos:   

Ação 10HQ: Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à gestão 

Ação 10NG: Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada 

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo 
Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0797 Denominação: Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 

Dotação 
Inicial Final 

Despesa Empenhada Despesa 
Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados Valores Pagos 

 151.772.590 157.934.563  144.786.977   140.172.850  4.623.184  140.160.033  

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência Ordem Indicador (Unidade medida) 

Data  Índice inicial Índice final 
Índice previsto 

no exercício 
Índice atingido 

no exercício 

1 
Índice de Avaliação Institucional 

do Instituto 
04/02/2007 99,00 97,00 96,00 Não Calculado 

Fórmula de Cálculo do Índice: 
Em Elaboração. 

Análise do Resultado Alcançado: 

Inicialmente, o índice era obtido na aferição de desempenho dos órgãos do ciclo de gestão – GCG, porém, com a 
Reestruturação da Carreira do IPEA (lei 11.890/2008, art. 123), ficou instituída a Gratificação de Desempenho de 
Atividades Específicas do Ipea - GDAIPEA, que ainda está em fase de elaboração. 

Referência Ordem Indicador (Unidade medida) 
Data Índice inicial Índice final 

Índice previsto 
no exercício 

Índice atingido 
no exercício 

2 
Taxa de crescimento dos acessos 

aos sites do IPEA 
04/06/2007 1,00 3,00 2,00 2,49 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Esse indicador é captado pela taxa de variação do número de acessos aos sites do IPEA, IpeaData, Revista Desafios e 
Estado de uma Nação, na internet. Para tal, considera-se o número de visitas aos sites (sessões), parâmetro mais 
comumente usado para determinar o número de usuários que acessam o site em um determinado período. Fórmula de 
cálculo: {[(V1 / V1a) - 1] + [(V2 / V2a) -1] + [(V3 / V3a) -1] + [(V4 / V4a) - 1]} / 4 Onde: V1 = número de visitas ao site 
do IPEA, na internet, no ano considerado pelo relatório V2 = número de visitas ao site da publicação Brasil: o estado de 
uma nação, na internet, no ano considerado pelo relatório V3 = número de visitas ao site do IpeaData, na internet, no ano 
considerado pelo relatório V4 = número de visitas ao site da Revista Desafios do Desenvolvimento, na internet, no ano 
considerado pelo relatório V1a = número de visitas ao site do IPEA, na internet, no ano anterior ao considerado pelo 
relatório V2a = número de visitas ao site da publicação Brasil: o estado de uma nação, na internet, no ano anterior ao 
considerado pelo relatório V3a = número de visitas ao site do IpeaData, na internet, no ano anterior ao considerado pelo 
relatório V4a = número de visitas ao site da Revista Desafios do Desenvolvimento, na internet, no ano anterior ao 
considerado pelo relatório (V1 = 1869364;V1a = 2336125;V2 = 21380; V2a = 17178;V3 = 1645876; V3a = 1356932; V4 
= 59723;V4a = 34376). 

Análise do Resultado Alcançado: 



 
 
 

 18 

 O acesso aos sites superaram as expectativas prevista para 2009. O Índice confirma a estratégia do IPEA em disseminar 
conhecimento através de seus sites. O IPEA tem contribuído para uma melhor compreensão de temas centrais para o 
aperfeiçoamento de políticas públicas e, portanto, para o melhor funcionamento do setor público e do país em diversas 
áreas. 

Análise da Execução Orçamentária 

A execução total foi de 92% em relação à dotação autorizada, ficaram prejudicadas ações 
com fonte de recursos próprios, não arrecadados, e com fonte de Operação de Crédito, pois o contrato 
com BID (1841-OC-BR) foi assinado somente em setembro. 

A execução das despesas discricionárias foi de 99,6% em relação ao Limite de 
Movimentação e Empenho liberado para o IPEA. 

Contingenciamento: O IPEA conseguiu a liberação dos recursos necessários, no final do 
ano.  

Execução Física das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a ser 
realizada em 

2010 

04 122 0797 2272 A 4 - - - - 
04 122 0797 10NG P 4 % 5 1 14 
04 126 0797 10HQ P 4 % 20 4 80 
04 126 0797 2003 A 4 - - - - 
04 128 0797 2219 A 4 un 20 117 20 
04 301 0797 2004 A 4 un 2061 1526 1315 
04 306 0797 2012 A 4 un 549 525 605 
04 331 0797 2011 A 4 un 86 48 50 
04 365 0797 2010 A 4 un 55 54 73 
04 571 0797 2217 A 4 un 79 83 80 
04 571 0797 4727 A 4 un 5 0 7 
04 571 0797 8999 A 4 un 5 6 7 
04 573 0797 2663 A 4 un 21 24 105 
04 122 0797 09HB OP 4 - - - - 

 

Cumprimento das metas físicas:  

As metas físicas dos benefícios de Assistência Médica, Transporte e Auxílio Alimentação 
(ações 2004, 2011 e 2012, respectivamente), apresentaram distorções em relação ao planejamento 
inicial. Isso foi decorrente da alta movimentação de pessoal no ano, devido ao ingresso de novos 
servidores e de solicitação de aposentadorias. 

Em 2009 houve realização do concurso público para o preenchimento de 62 vagas para o 
cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa - TPP; 10 para o cargo de Técnico de Desenvolvimento 
e Administração - TDA; e 8 para o cargo de Analista de Sistema - AN. O IPEA foi autorizado pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a recrutar, dentre os classificados no concurso, mais 
37 candidatos, chegando ao total de 117 novos servidores para os quadros do IPEA. 

Na ação Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica (ação 2217), houve um 
incremento significativo, de 5% na execução, devido ao esforço do IPEA para ampliar as bolsas de 
pesquisa, permitindo a realização de 83 projetos. O apoio desses bolsistas constitui um importante 
instrumento de agregação de valor às atividades realizadas pelo IPEA para que este, em conformidade 
com sua missão institucional, possa oferecer ao governo e à sociedade, elementos para o conhecimento 
e solução dos problemas e dos desafios do desenvolvimento brasileiro. 
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Nas ações de Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social (8999) e 
de Disseminação de Informações (2663) os acréscimos foram de 20% e 14%, respectivamente. 

O IPEA realizou pesquisas, que tiveram destinações institucionais distintas. Em 
particular, vale mencionar a publicação – com ampla divulgação e utilização interna e externa – de 
produtos institucionais permanentes, para os quais colaboram, regularmente, grande número de 
técnicos de planejamento e pesquisa, gestores públicos e alguns outros servidores em exercício no 
IPEA, além da participação de bolsistas e outros colaboradores externos. 

Nesses produtos, podemos destacar as pesquisas publicadas: “Brasil em 
Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas” (antigo Brasil: O Estado de uma Nação), 
“Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise – 20 Anos da Constituição Federal” e “Presença do 
Estado no Brasil: Federação, suas Unidades e Municipalidades”; obras que acompanham e avaliam, 
sob diferentes aspectos e de forma ampla, a implementação e execução de políticas públicas e a 
abrangência da atuação do Estado e sua infraestrutura no País. 

Merecem destaque, ainda, as publicações da série Crescimento Econômico: “Crescimento 
Econômico, Setor Externo e Inflação”; “Crescimento Econômico, Produto Potencial e Investimento” e 
“Crescimento Econômico, Estratégias e Instituições”. Na área Social: “Situação Social Brasileira 
2007” e “Juventude e Política Social no Brasil”. 

Ações que apresentaram problemas de execução 

As ações 10HQ: Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à gestão e Ação 4727: 
Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro, cuja fonte de recursos da 
ação é Operação de Crédito – 148, tiveram sua execução prejudicada, pois o Contrato de Empréstimo 
com BID (1841-OC-BR) foi assinado somente em 15 de setembro de 2009. As despesas empenhadas, 
em 2009, foram para implantação do núcleo de acompanhamento do Contrato e realização de projetos 
para o aperfeiçoamento do processo de gestão do IPEA: 1. Análise e Avaliação de projetos para 
desenvolvimento de pesquisa; 2. Estudo, análise e perspectivas da implantação do sistema de apoio à 
pesquisa; e 3. Planejamento estratégico. 

Na ação 10NG: Construção do Edifício-Sede do Instituto, foram contratos os Projetos 
Básico e Executivo para construção da nova sede, porém esses só serão entregues em abril/2010. 

 

Indicadores Institucionais 

A mensuração dos resultados alcançados e, portanto, do desempenho dos gestores na 
busca do cumprimento da missão institucional considera o uso de indicadores de eficiência, eficácia e 
efetividade, a saber: 

� Índices de execução física: indicadores de eficácia, tendo em vista a necessidade 
de medir a quantidade de estudos e pesquisas realizados ou apoiados, além da 
quantidade de avaliações realizadas, em relação às metas estabelecidas para o 
período. 

� Índices de execução financeira: indicadores de eficiência, tendo em vista a 
necessidade de adequação aos valores orçados. 

� Taxa de resultados alcançados: indicador de eficácia, tendo em vista a 
necessidade o percentual médio de execução das ações consideradas para a 
avaliação do desempenho institucional. 

� Índice de alcance do programa: indicador de efetividade, tendo em vista a 
necessidade de medir de alcance do programa em relação aos seus públicos-alvo. 
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Fórmula de cálculo e método de medição 

Os índices de execução financeira são calculados a partir do resultado financeiro do 
período: 

    RF      *  100    , onde: 

   OA 

 

RF : recursos financeiros executados. 

OA : orçamento aprovado. 

Os índices de execução física são calculados a partir do resultado físico do período: 

 

    EF      *  100    , onde: 

   MF 

 

EF : resultado da execução física. 

MF : meta física 

A taxa de resultados alcançados é obtida a partir dos índices de execução física das ações 
consideradas na avaliação do desempenho institucional: 

  

Σ                                   *  100     ,     onde: 

           n 

 

EF : resultado da execução física. 

MF : meta física 

n: número de resultados considerados 

O principal indicador utilizado para aferir o alcance do Programa é a quantidade de 
usuários atendidos pela produção e pelos serviços oferecidos pelo IPEA. Esse indicador é atualmente 
captado pela taxa de variação do número de acessos aos sites do IPEA, IPEAData, Revista Desafios e 
Estado de uma Nação na internet. Para tal, considera-se o número de visitas aos sites (sessões), 
parâmetro mais comumente usado para determinar o número de usuários que acessam o site em um 
determinado período. Os índices apurados, em 2008 e 2009, foram respectivamente: 2,00 e 2,49. 

 

            *                                              *   100    , onde 

                                                   

                     n 

NVN : número de visitas ao site no ano considerado pelo relatório. 

NVN-1 : número de visitas no ano anterior. 

EF 
MF 

Σ 
NV  N  
 
NV N-1 
 

- 1 
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n: número de sites considerados ( 4: IPEA, IPEAData, Revista Desafios e Estado de uma 
Nação) 

Os indicadores quantitativos de produção contabilizam resultados efetivamente 
oferecidos aos públicos alvo ao longo do ano. Em face da temporalidade anual dos indicadores, a 
contabilização dos resultados do período não considera as atividades em andamento ou concluídas, 
porém, com seus resultados ainda não disponíveis ao público, como é o caso de publicações no prelo. 
Nessas situações, os resultados são contabilizados somente no período subseqüente, quando de sua 
conclusão ou divulgação, ainda que, no período considerado, tenha sido observado dispêndio de 
recursos técnicos ou financeiros. 

No caso de bolsistas contratados para apoio a pesquisas e de liberação de servidor para 
cursos de capacitação de até um ano de duração, o evento é contado apenas uma única vez, ainda que a 
bolsa ou o curso possam ter tido início em um ano e conclusão no ano subseqüente. 

Por fim, vale destacar as limitações impostas ao método de medição, em face da 
impossibilidade de se trabalhar com mais de um indicador de resultado para cada ação. Por conta dessa 
limitação, não são computadas as atividades complementares à atividade principal mensurada pelo 
indicador. Como exemplo, a elaboração de estudos e pesquisas resulta, também, na apresentação de 
seus resultados em seminários internos e em eventos para os quais o pesquisador é convidado a 
participar. Da mesma forma, como resultado do valor de sua participação em atividades de 
monitoramento e avaliação de ações de governo, o IPEA tem recebido demandas constantes de 
assessoria direta ao Governo. 

Análise do Desempenho 

Levando- se em consideração o orçamento aprovado como aquele efetivamente liberado 
para utilização em empenhos e descentralizações podemos afirmar o sucesso na execução 
orçamentária do IPEA, bem como ao analisarmos o indicador da utilização da meta física em 
detrimento ao inicialmente programado o seu atingimento está em níveis satisfatórios a produção 
cientifica estabelecidas pelo IPEA. 
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3.  INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 

a) Composição dos Recursos Humanos 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 
Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 
Estatutários 667 1021 -- 

Próprios 632 -- -- 
Requisitados 16 -- -- 

(1)Exercício Descentralizado 19 --  
Celetistas -- --  
Cargos de livre provimento 126(2) 129(3)  

Estatutário 110 --  
Não Estatutário 16 --  

Terceirizados 185 209  
Total 728 1201  

(1) Gestores e Procuradores Federais 
(2)3 cargos comissionados desocupados 
(3) Total geral de cargos comissionados e funções gratificadas. 
 

QUADRO PRÓPRIO 
Tipologia Qtd. Vencimentos 

e vantagens 
fixas 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007 536 29.315.326,85 28.106.838,51 8.714.600,65 1.782.521,47 236.353,35 
2008 544 30.378.514,08 22.938.498,28 7.800.294,48 774.586,32 399.472,22 
2009 629 59.447.531,22 15.862.191,15  11.291.665,77  2.528.514,05 738.563,91 
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007 NA NA NA NA NA NA 
2008 NA NA NA NA NA NA 
2009 NA NA NA NA NA NA 
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) 
2007 11 262.330,62 -- -- -- NA 
2008 12 596.619,58 -- -- -- NA 
2009 16 809.232,64 -- -- -- NA 
Requisitados com ônus para a UJ 
2007 06 1.108.262,50 -- -- -- NA 
2008 07 781.960,02 -- -- -- NA 
2009 06 1.289.744,80 -- -- -- NA 
Requisitados sem ônus para a UJ 
2007 03 82.958,22 -- -- -- NA 
2008 05 202.651,00 -- -- -- NA 
2009 07 259.689,00 -- -- -- NA 

QUADRO TERCEIRIZADO  
Conservação e 

Vigilância 
Apoio 

Administrativo 
Atividades de 

área-fim 
Estagiários Finalidade 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd
. 

Custo Qtd. Custo 

2007 62 858.127,34 81 3.569.002,53 NA NA 27 175.203,60 
2008 62 952.391,23 98 4.120.897,84 NA NA 30 199.982,56 
2009 64 1.063.440,86 121 4.999.691,59 NA NA 50 265.256,58 
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a) Informações sobre os Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra 

O IPEA possui atualmente cinco contratos de terceirização de mão-de-obra relativos a 
área meio, a atividades materiais acessórias e complementares necessárias ao funcionamento do órgão. 
Não existe nenhum contrato na área fim. 

b) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos instituídos pela unidade, 
informando se não os possuir 

O IPEA ainda não dispõe de indicadores aplicáveis à área de recursos humanos, mas 
cogita-se elaborar proposta nesse sentido no decorrer da execução do plano de trabalho do ano de 2010 
(Projeto Modelo de Gestão de Pessoas). 

c) Análise Crítica sobre a situação dos Recursos Humanos 
Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros à missão organizacional 

A missão do Ipea é a de produzir e articular conhecimento para o planejamento do 
desenvolvimento brasileiro. Para tanto, será necessário enfrentar e superar os seguintes desafios: 

� Contribuir para a formulação de uma estratégia de desenvolvimento nacional em 
diálogo com atores sociais; 

� Fortalecer a integração institucional do IPEA no Governo Federal, notadamente no 
Ciclo de Gestão; 

� Organizar uma rede de produção e gestão pública de conhecimento; 

� Ampliar a participação do IPEA no debate internacional sobre desenvolvimento; 

� Criar uma estratégia eficiente de gestão do conhecimento e de gerenciamento de 
informações; 

Nesse contexto, torna-se fundamental dotar a Fundação de condições que possam 
viabilizar a superação desses desafios. Como uma das condições necessárias, cita-se a questão de seus 
recursos humanos. Após a edição da Lei nº 11.890/2008, - cuja Seção VIII (arts. 102 a 134) foi 
dedicada à criação do Plano de Carreira e Cargos do Ipea -, este Instituto experimentou  uma melhora 
significativa em seu cenário de médio e longo prazo, considerando que até aquela ocasião 
(agosto/2008 – data de edição da Medida Provisória nº 440/2008), o Ipea sequer dispunha de um plano 
de carreira estruturado e estabelecido em lei. 

Após essa iniciativa, o quadro atual do Ipea passou a dispor de uma carreira própria – a 
Carreira de Planejamento e Pesquisa, composta pelo cargo efetivo de Técnico de Planejamento e 
Pesquisa - TP, juntamente com um conjunto de cargos de suporte à atividade finalística da Fundação – 
que é a de realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação de ações governamentais para 
subsidiar a formulação de políticas públicas. 

Consoante disposto no texto da Seção VIII e dos anexos correspondentes, a configuração 
atual do quantitativo de servidores ativos e ocupados, descontados os cedidos e servidores ocupantes 
de cargo em extinção, no Ipea é seguinte: 

Cargo Efetivo Escolaridade Perfil de Atuação Quantitativo 

Téc de Planej e Pesquisa - TP Superior Finalística  247 
Técnico de Desen e Adm - TD Superior Gestão e suporte 38 
Assessor Especializado - AS Superior Suporte 7 
Analista de Sistemas - NA Superior Gestão e Suporte 27 
Médico - MD Superior Assist Saúde 2 
Auxiliar Técnico - AT Intermediário Suporte ao TP 52 
Aux. de Administração – AA Intermediário Apoio Administrativo 39 
Secretária – SE Intermediário Secretariado 12 

TOTAL 424 
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Conforme se constata do quadro anterior, o quantitativo de servidores ocupantes do cargo 
de TP, voltados à área finalística do órgão, correspondem a 58,25% to total geral do quadro. Já na 
parte corporativa, cabe destacar que os TD representam cerca de 21,47% do total de servidores 
destinados a atuar na área corporativa e de suporte, perfazendo 8,96% do quantitativo geral de 
servidores ativos. 

Adequação dos quantitativos de área-meio em relação à área-fim 

No tocante à adequação dos servidores da área-meio relativamente aqueles alocados na 
área fim (TP), cabe destacar que, de acordo com a distribuição de cargos demonstrada no quadro do 
tópico anterior, chegam-se aos seguintes valores: 

� Existem cerca de 3 servidores de suporte ou gestão (TD, AS e NA), de nível 
superior, para 10 servidores finalísticos (TP);  

� Há aproximadamente 4 servidores de suporte e de apoio administrativo (AT, AA e 
SE), de nível intermediário, para 10 servidores finalísticos;  

� Considerando todos os servidores ocupantes dos cargos de suporte e gestão, 
independentemente da escolaridade, e excluindo os médicos, pode-se afirmar que 
há uma relação entre área-meio e área-fim de 7 para 10.  

Desempenho funcional dos servidores e funcionários 

Antes da edição da Lei nº 11.890/2008, os servidores do Ipea eram avaliados para efeito 
de retribuição da Gratificação do Ciclo de Gestão – CGC (Medida Provisória nº 2.229-43/2001), cujo 
resultado dos desempenhos individuais e da equipe influenciavam no pagamento dessa gratificação. 

Entretanto, com a extinção da referida gratificação, que foi substituída pela Gratificação 
de Desempenho de Atividade Específica do Ipea – GDAIPEA (arts 123 a 132), foram suspensas as 
avaliações de desempenho até que o Chefe do Poder Executivo edite ato regulamentando a concessão 
desse novo benefício (GDAIPEA). 

Deve-se ressaltar que os Técnicos de Planejamento e Pesquisa, por passarem a ser 
remunerados por subsídio, não serão avaliados para efeitos salariais, mas estarão sujeitos a avaliação 
de desempenho para fins de progressão no âmbito do Sistema de Desenvolvimento na Carreira – 
SIDEC (arts. 155 e 156 da Lei nº 11.890/2008). Esse sistema também carece de regulamentação por 
parte do Chefe do Poder Executivo. 

Necessidades de redução ou ampliação do Quadro de recursos humanos, tanto próprio, quanto 
terceirizado 

No presente momento, não se vislumbra a necessidade de se promover ampliação do 
quadro de recursos humanos.  

Necessidades de renovação do Quadro próprio de recursos humanos no médio e longo prazo. 

Considerando a existência de cerca de 10% de servidores de idade mais avançada, acima 
de 60 anos de idade, - e dada à perspectiva de aposentadoria, é de se concluir pela necessidade de 
renovação do quadro de pessoal, principalmente para os cargos de nível intermediário, situação ainda 
não contemplada pelos concursos públicos dos últimos anos.  

Planos de capacitação do Quadro de recursos humanos; 

O plano de capacitação do Ipea contemplará treinamentos não só voltados para a área 
finalística (programas de pós-graduação), mas também para a área corporativa, uma vez que se 
identificou carências nas instâncias gerenciais e de planejamento de processos e recursos.  
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Efeitos dos Planos demissionais, quando existentes 

Não existe programa de demissão nesta Fundação. 

Impactos da terceirização na produtividade da UJ 
O IPEA ainda não dispõe de instrumentos adequados à mensuração da produtividade de 

colaboradores sobre os processos de apoio. 

Política remuneratória da UJ 
A remuneração dos servidores do quadro de pessoal do Ipea, observam o disposto nos 

artigos 103 a 134 (Plano de Carreira e Cargos do IPEA - Seção VIII e seus respectivos anexos, da Lei 
nº 11.890/2008), a saber: 

� Técnico de Planejamento e Pesquisa – remuneração por subsídio (Anexo XX da Lei 
nº 11.890/2008); 

� Demais cargos de nível superior do Ipea – remuneração composta por vencimento 
básico, previsto na Tabela I do Anexo XXI, acrescida da GDAIPEA, calculada 
mediante a multiplicação do total de pontos obtidos em avaliação de desempenho 
pelo valor descrito na Tabela I do Anexo XXII; 

� Cargos de nível intermediário – remuneração composta por vencimentos contidos 
na Tabela II do Anexo XXI, acrescida da GDAIPEA, observada a pontuação do 
servidor e a Tabela II do Anexo XXII.  
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5. INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO 
E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2008 4.396.156,88  744.817,87 3.395.538,41 255.800,60 

Total 4.396.156,88  744.817,87 3.395.538,41 255.800,60 

 

Análise Crítica 

A propósito da manutenção de saldos de nota de empenho em Restos a Pagar no final de 
2009, apresentamos as seguintes análises críticas: 

- CIA Urbanizadora da Nova Capital do Brasil: (Por transcrição das justificativas 
apresentadas pelo fiscal de contrato) “Como os trabalhos da NOVACAP estão atrelados à análise dos 
projetos básicos e executivo, bem como à elaboração de minuta de edital da licitação da construção e 
acompanhamento do processo, e estas etapas foram atrasadas, o trabalho da NOVACAP ainda está 
pendente, deixando, conseqüente, o pagamento pendente”;  

- Universidade de Brasília – FUB: A realização do concurso público envolve também o 
curso de Formação Profissional, entre outras providências, que somente se encerrarão após ocupação 
de todas as vagas autorizadas. 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊN IO, 
ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUM ENTOS 
CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO  OU 
CONTRIBUIÇÃO 

 

Quadro de Detalhamento de Transferências – Recursos Transferidos 
Concedente: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

UG  113601 
CNPJ 33.892.175/0001-00 

Vigência 
Tipo 

Identifi-
cação 

CNPJ Convenente Valor Pactuado 
Contrapartida 

Pactuada 

Repasse total 
até o 

exercício 

Repasse no 
exercício Início Fim 

Sit. 

 1  620314 03.655.290/0001-08 
Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe - CEPAL 

12.000.000,00 4.000.000,00 2.400.000,001.500.000,00 14/02/08 31/12/11  0 

1 597507 40.250.847/0001-49 Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE 300.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 13/12/07 31/05/08 0 

1 700327 40.250.847/0001-49 Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE 450.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 03/12/08 30/04/09 0 

1 703318 40.250.847/0001-49 Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE 450.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,0015/05/09 31/10/09 0 

1 597516 03.218.102/0001-76 Fundação Universa - FUNIVERSA 319.000,00 16.000,00 303.000,00 0,00 13/12/07 31/12/08 5 

1 562490 04.955.204/0001-37 Caixa de Assistência Social da - FIPECQ 590.000,00 0,00 410.000,00 0,00 30/06/06 30/06/09 5 

3 - 00.889.834/0001-08 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES 

987.081,92                                                                                                                                                        0,00 419.728,48 419.728,4801/01/09 31/12/09 0 

3 - 33.781.055/0001-35 Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 230.000,00 0,00 230.000,00 230.000,0004/12/09 04/12/10 0 

 
Quadro de Detalhamento de Transferências – Recursos Transferidos – Auxílio Financeiro a Pesquisador 

Concedente: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
UG   113601 

CNPJ 33.892.175/0001-00 
Vigência 

Tipo 
Identifi-

cação 
CPF Convenente Valor Pactuado 

Contrapartida 
Pactuada 

Repasse total 
até o 

exercício 

Repasse no 
exercício 

Início Fim 
Sit. 

- 08/2008 075.716.507-98 Raul L. B. Almeida Simões 11.017,73 0,00 11.017,73 0,00 06/10/08 30/01/09 0 

- 09/2008 040.569.796-18 Paula Ziviani 11.368,64 0,00 11.368,64 0,00 06/10/08 30/01/09 0 

- 10/2008 579.663.976-53 Herton Ellery Araújo 11.898,29 0,00 11.898,29 0,00 06/10/08 30/01/09 0 

- 11/2008 770.482.961-00 Erica Erthal Risi 18.569,14 0,00 18.569,14 0,00 06/10/08 30/01/09 0 

- 12/2008 708.254.329-87 Jackson Teixeira Bittencourt 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 18/11/08 18/02/09 0 

- 01/2009 032.897.532-04 Aldalice Moura da cruz Otterloo 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 18/03/09 18/06/09 5 

- 02/2009 550.879.737-87 Leila Christina Duarte Dias 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 18/05/09 18/11/09 5 

- 03/2009 030.649.328-45 Rubens Rogério Sawaya  25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 08/06/09 30/09/09 0 

- 04/2009 238.583.542-87 Gersem José dos Santos Luciano 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 08/07/09 08/10/09 0 

- 05/2009 085.914.538-75 Thomas Patrick Dwer 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 10/07/09 10/10/09 0 

- 06/2009 169.157.042-72 Maria Amélia Rodrigues da Silva Enriquez 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 01/07/09 30/09/09 5 

- 07/2009 022.514.648-75 José Marco Pinto da Cunha 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 01/07/09 30/09/09 5 

- 08/2009 627.544.917-91 Fernando Ferrari Filho 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15/08/09 30/11/09 5 

- 09/2009 163.292.488-93 Pedro Paulo Zahluth Bastos 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 20/08/09 19/11/09 5 

- 10/2009 450.314.289-53 José Dari Krein 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30/08/09 30/11/09 0 

- 11/2009 036.420.544-04 Márcia Ângela da Silva Aguiar 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 04/09/09 04/12/09 5 

- 12/2009 098.587.091-53 Niemeyer Almeida Filho 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 25/09/09 31/03/10 0 

- 13/2009 399.040.401-68 Julio Gomes da Silva Neto 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 04/09/09 04/12/09 0 

- 14/2009 784.508.614-20 Carlos Eduardo Gasparini 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10/09/09 31/03/10 0 

- 15/2009 261.248.237-72 Maria Helena Lavinas de Morais 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 01/10/09 28/02/10 0 
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- 16/2009 247.494.866-04 Eliza Helena de Oliveira Echternacht 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 01/10/09 31/12/09 0 

- 17/2009 104.984.898-50 Cícero Romão Resende Araujo  60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 01/10/09 31/12/09 0 

- 18/2009 700.644.588-49 José Manuel Carvalho Marta 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 03/11/09 31/03/10 0 

- 19/2009 330.275.447-72 Carmem Aparecida do Valle Costa Feijo 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 03/11/09 03/02/10 0 

- 20/2009 233.664.780-04 Tânia Maria Diederichs Fischer 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 09/11/09 28/02/10 0 

- 21/2009 010.427.207-46 Maria Mello de Malta 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 13/11/09 31/03/10 0 

- 22/2009 321.984.773-00 Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 04/12/09 31/03/10 0 

 
Quadro de Detalhamento de Transferências – Recursos Recebidos 

Concedente: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
UG  113601 

CNPJ 33.892.175/0001-00 
Vigência 

Tipo 
Identifi-

cação CNPJ Convenente Valor Pactuado 
Contrapartida 

Pactuada 

Repasse total 
até o 

exercício 

Repasse no 
exercício Início Fim 

Sit. 

4 - 00.394.528/0001-92 Ministério da Previdência Social - MPS 450.400,00 0,00290.600,00140.600,0029/09/08 29/09/10 0 

4 632157 07.200.966/0001-11 
Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial - ABDI 

250.559,27 0,00 250.559,27 0,00 27/08/08 27/05/09 5 

- - 04.641.000/0001-33 Fundação Banco do Brasil - FBB 581.754,44 21.000,00 24.870,86 18.870,86 19/09/08 19/09/13 0 

4 - 01.264.142/0002-00 Ministério da Cultura - MINC 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 01/05/08 19/09/13 5 

- - 00.360.305/2660-58 Caixa Econômica Federal - CAIXA 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 15/07/08 15/07/09 5 

- - 00.360.305/2660-58 Caixa Econômica Federal - CAIXA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 01/09/09 01/09/10 0 

4 - - 
Fundo das Nações Unidas para a Infância - 
UNICEF 

119.160,00 0,00 119.160,00 0,00 01/09/08 01/09/09 5 
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7. DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PR OGRAMAS 
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, OCORRIDOS NO ANO E ACUMULADOS 
ATÉ O PERÍODO EM EXAME 

 

Demonstrativos do fluxo previsto e do fluxo realizado 
 

Contrato de Empréstimo Externo                                                                                                                        US$ 

Código do 
Projeto Finalidade Financiador Custo Total 

Ingressos 
Externos 

Contrapartida 
Financeira 

1841 / OC-BR * 
 Contribuir para uma melhor formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas brasileiras 

BID 8.800.000,00 7.150.000,00 1.650.000,00 

* Contrato assinado em 15/09/2009 e observado que não houve movimentação da execução financeira no exercício. 
 

 

11 – INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO 
ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

Acórdão 361/2009 – Segunda Câmara TCU, dirigido à situação de aposentadoria dos 
servidores Antonio Luiz da Silva, Moisés Humberto de Sousa e Vicente Guedes da Silva. 

A solicitação de auditoria destaca os subitens: 9.5.1; 9.5.2; 9.5.3; 9.5.4 e 9.5.5.: 

9.5.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno 
desta Corte, faça cessar, no prazo de 15(quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, 
contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária das 
autoridades administrativas omissas; 

9.5.2. providencie a reversão dos inativos Moisés Humberto se Sousa e Vicente Guedes da Silva, no 
prazo de (quinze) dias; 

9.5.3. retifique a proporcionalidade da aposentadoria de Antônio Luiz da Silva, para que corresponda a 
25/35, expurgado o tempo rural indevidamente contado, e encaminhe novo ato para a apreciação deste 
Tribunal, no prazo máximo de 30(trinta) dias; 

9.5.4. oriente os Srs. Antônio Luiz da Silva ,Moisés Humberto se Sousa e Vicente Guedes da Silva 
sobre a possibilidade de comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, de forma 
indenizada, ainda que posterior à prestação do trabalho rural, para fins de contagem recíproca desse 
tempo para a concessão de aposentadoria estatutária; 

9.5.5. comunique os Interessados acerca da presente deliberação do Tribunal, alertando-os de que o 
efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não os exime de devolução dos 
valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, em caso de não provimento. 

Providências: 

a) Os subitens 9.5.4 e 9.5.5 foram cumpridos por meio das Cartas CGRHU nºs 18/2009 
para Antonio Luiz da Silva; nº 19/2009 para Moisés Humberto de Souza, e 20/2009 para Vicente 
Guedes da Silva. 
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b) O cumprimento dos subitens 9.5.1; 9.5.2; e 9.5.3 foi suspenso pelo próprio TCU por 
meio do Ofício nº 332/2009 – TCU/SERUR, de 06.08.2009, haja vista o pedido de reexame interposto 
pelos servidores, que conta com o efeito suspensivo. 

Acórdão 2028/2009 – Plenário, que trata da Fiscalização dos reajustes das tarifas de 
energia elétrica da CEMAR, da CEPISA, da CEAL e da ENERGISA Paraíba - Distribuidora de 
Energia S/A onde o IPEA ou a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda 
(SEAE) foram chamados a apresentar conclusões precisas sobre a adequação dos índices contratuais 
utilizados pelas companhias elétricas, conforme descrito no Item 9.2.5: 

9.2.5 conclusões precisas sobre a adequação dos índices contratuais utilizados requerem 
rigor científico que foge ao escopo desta fiscalização, neste sentido, sugere-se solicitar ao Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico do 
Ministério da Fazenda (SEAE) trabalhos específicos e aprofundados sobre esse tema; 

 

Providências: 

Cabe ressaltar que não fomos notificados formalmente pelo TCU, talvez pelo fato de ter 
sido indicado dois órgãos públicos para a mesma missão. 

Entretanto, estudos na área de energia elétrica estão em curso por meio de nossa Diretoria 
de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura – Diset e que o IPEA não se 
furta a prestar esses serviços ao Tribunal de Contas da União, assim que recebermos as informações 
pertinentes. 

 

12. INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE 
CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE 
ADMISSÃO E DESLIGAMENTO, BEM COMO AOS ATOS DE CONCE SSÃO DE 
APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO, EXIGÍVEIS NO EXERC ÍCIO A QUE SE 
REFERE O RELATÓRIO DE GESTÃO 

Abaixo segue quadro relativo ao efetivo encaminhamento ao órgão de controle interno 
dos dados e informações relativos aos atos de admissão e desligamento: 

Assunto Alterações Expedientes 

APOSENTADORIA 
- Revisão de aposentadoria  
- Encaminhamento de aposentadoria de 17 servidores 

- Ofício 17 de 17 de fevereiro de 2009. 
- Ofício 87 de 04 de junho de 2009. 
- Ofício 198 de 15 de dezembro de 2009. 

PENSÃO Encaminhamento de pensão de 09 servidores - Ofício 198 de 15 de dezembro de 2009. 

DESLIGAMENTO - Encaminhamento de desligamento de 03 servidores 
- Ofício 104 de 01 de julho de 2009. 
- Ofício 214 de 07 de outubro de 2009. 

ADMISSÃO 
- Encaminhamento de solicitação de admissão de 122 
servidores 
 

- Ofício 127 de 29 de julho de 2009. 
- Ofício 174 de 27 de agosto de 2009 
- Ofício 196 de 31 de agosto de 2009 
- Ofício 247 de 22 de dezembro de 2009. 
- Ofício 230 de 20 de novembro de 2009. 

VACÂNCIA 
- Encaminhamento de solicitação de vacância de 03 
servidores 

- Ofício 247 de 22 de dezembro de 2009. 
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13. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS 
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS, BEM COMO SOBRE CONVÊNIOS, 
CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS ESTÃO 
DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SIST EMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE 
CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 113601 

 
 
Declaro que as informações referentes a contratos administrativos firmados por este instituto estão 
disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, 
conforme estabelece o art. 19 da lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 
 

Local Brasília Data 31/03/2010 

Responsável Bernardo Figueiredo Silva Cargo Chefe da Divisão de Compras e Contratos 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 113601 

 
 
Declaro que as informações referentes a Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria 
firmados estão disponíveis e atualizadas, estão disponíveis e atualizadas no sistema de gestão de 
convênios, contratos de repasse e termos de parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 
 

Local Brasília Data 31/03/2010 

Responsável Graziela Ferreira de oliveira Cargo Assessora 
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14.  OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS, PELOS RESPONSÁVEIS, 
RELEVANTES PARA DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E O DESEM PENHO DA 
GESTÃO 

Dentre as medidas adotadas para melhoraria da gestão podemos destacar o Sistema de 
Gestão de Acordos de Cooperação Técnica, Convênios e Contratos de pesquisa – SGAC que tem o 
objetivo avaliar as propostas recebidas pelo IPEA, nesses instrumentos, quanto ao seu mérito 
estratégico melhorando a governança nesses assuntos. 

Outro aspecto a ser lembrado foi a institucionalização das Chamadas Públicas como 
único instrumento de escolha para o apoio a pesquisa, tanto para a realização de eventos, quanto para a 
concessão de bolsa tornando o processo seletivo acompanhado de seus critérios de julgamento 
garantindo, assim, o princípio da isonomia, da publicidade e da impessoalidade. 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 
 

MÁRCIO POCHMANN 
Presidente do IPEA 

 



 
 
 

 33 

B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

1.  DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
JURISDICIONADA 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 113601 

 
 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei 
n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial 
da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília Data 31/03/2010 

Contador 
Responsável 

Evandro Sousa de Andrade CRC nº 9047/DF 

 


