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PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 – 

CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

1.1 Relatório de Gestão Individual 

 
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO 

INDIVIDUAL 
Poder e Órgão de Vinculação 

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

Código SIORG: 94285 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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 
E-mail: marcio.pochmann@ipea.gov.br 
Página na Internet: www.ipea.gov.br 
Endereço Postal: SBS, Edifício do BNDES, 15º andar, CEP 70076-900, 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 7.142, de 30/03/2010 e Portaria n.º 112, de 17/12/2010 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Portaria 257/2008 - Sistema de Gestão de Acordos de Coop. Técnica, Convênios e Contratos de 
Pesquisa – SGAC. 
Portaria 433/2010 - Relatório de acompanhamento de Acordos de Cooperação Técnica, 
Convênios e Contratos. 
Portaria 496/2010 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados no Âmbito de Projetos de 
Cooperação Técnica Firmados com Organismos Internacionais.  
Portaria 339/2010 - Programa de Cooperação Internacional - PROCIN 
Portaria 340/2010 - Programa de Apoio a Eventos Técnicos-Científicos - PROEV 
Portaria 491/2010 - Prog. de Mobilização da Competência Nac. para Estudos sobre o 
Desenvolvimento - PROMOB. 
Portaria 495/2010 - Programa de Incentivo às Novas Gerações – PROING. 

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 BID-1841/OC-BR (Moeda 790 - Real) 
113606 Contrato de Empréstimo BID-1841/OC-BR (Moeda 220 - Dólar Norte Americano) 
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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 (Moeda 790 - Real) 
113606 11302 (Moeda 220 - Dólar Norte Americano) 

 

 
2.  PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública federal vinculada 
à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Suas atividades de pesquisa 
fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação 
de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. 

No ano de 2011 o Ipea orientou seu plano de trabalho para repensar e reformular sua 
orientação estratégica de pesquisa depois de um ano de 2010 intenso e produtivo no qual o projeto 
Perspectiva do Desenvolvimento Brasileiro (Fase 1) teria atingido sua conclusão – em termos da 
finalização da produção técnica prevista – com sua publicização no evento da 1ª. Conferência do 
Desenvolvimento (CODE) ainda em novembro de 2010. Este projeto gerou 13 livros temáticos 
abarcando todos os principais eixos de estudo a que se dedica a instituição: macroeconomia para o 
desenvolvimento; inserção internacional soberana; estrutura produtiva e tecnológica avançada e 
regionalmente integrada; fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia; Infraestrutura 
econômica, social e urbana; sustentabilidade ambiental; e proteção social, garantia de direitos e 
geração de oportunidades. 

Foram mais de 250 projetos desenvolvidos por seus servidores– contando em muitos 
casos com a parceria de colaboradores e instituições externas - e consubstanciaram uma densa 
capacidade institucional para o debate, o assessoramento e a reflexão sobre a política pública 
nacional. A expressão deste esforço institucional foi a publicação de 23 livros técnicos, 156 
publicações no formato texto para discussão e cerca de 50 Comunicados que são instrumentos de 
divulgação semanal de fatos estilizados de alto poder esclarecedor da política pública. 

Tivemos grande empenho e a satisfação em solidificar no Ipea em mais um ano de 
trabalho uma reflexão organizada e planejada, visando à construção de uma sociedade justa, sem 
miséria, mais igual e mais democrática. O momento da vida nacional tem sido muito favorável para 
o fortalecimento de nossa instituição, pois temos contado com governos empenhados em promover 
o crescimento econômico, manter a estabilidade macro e se empenham em reduzir as elevadas 
disparidades interpessoais de renda e de acesso a bens e serviços públicos.  

O entendimento de que o Ipea é um instrumento de elevada importância para a crítica, o 
debate e a formulação de políticas públicas é cada vez mais forte no Governo Federal. Não é por 
outra razão que o nosso orçamento aprovado, principalmente para investimentos, vem se 
expandindo desde 2007. Neste último ano ele era de R$ 193,6 milhões, passou para R$ 213,3 
milhões em 2008, para R$ 255,9 milhões em 2009, para R$ 300,0 milhões em 2010 e atingiu o 
montante de R$ 324,6 milhões em 2011.  

A utilização dos recursos que temos acumulado tem sido orientada para projetos 
estratégicos das grandes questões afetas ao desenvolvimento nacional. Incursionamos, entre demais 
questões, pela reflexão das grandes tendências, desafios e oportunidades que têm sido postos a 
nossa frente por uma conjuntura do sistema capitalista internacional em transição.  A crise do 
sistema financeiro internacional que ora se abate sobre, as economias desenvolvidas do hemisfério 
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Norte, mais fortemente que sobre o Brasil, e algumas economias subdesenvolvidas precisa ser mais 
bem entendida, tendo como perspectiva que o país deve encontrar oportunidades para se tornar 
ainda mais forte no cenário geopolítico e econômico internacional. 

O programa de trabalho do Ipea foi conduzido com a preocupação de apreciação 
aprofundada das grandes tendências mundiais que produzem impactos sobre o futuro do país, 
investigando as repercussões destes impactos em nossa sociedade e economia e sugerindo 
possibilidades de enfrentamentos. Nossa preocupação tem sido a de instigar o Ipea a refletir e 
produzir agora sobre trajetórias possíveis da nossa realidade comum. As atividades de trabalho das 
Diretorias, como se verá adiante, reproduzem estas preocupações. 

Durante o primeiro semestre de 2011, o esforço de trabalho foi direcionado para, de um 
lado, promover a conclusão dos resultados de pesquisas em curso, e de outro lado, para retomada de 
um novo plano de trabalho. 

Neste diapasão, ainda em maio/2011 foi lançado na sede do instituto em Brasília o 
documento Brasil em Desenvolvimento 2010, o qual contou com a colaboração de cerca de 100 
servidores e composto de 29 capítulos versando sobre temas das 6 diretorias setoriais da instituição. 
Em seguida ao lançamento foi desenvolvido um esforço de lançamentos em várias cidades do país 
de maneira a estabelecer um dialogo mais amplo com a comunidade acadêmica e setores 
governamentais estaduais e federais em regiões brasileiras. Foram contempladas com a discussão 
do documento – além do lançamento nacional em Brasília -  as cidades de Recife (PE), Goiânia 
(GO), Belém (PA), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).  

Em paralelo, a direção da instituição empreendeu outra discussão de grande alcance, 
desta vez, por meio do projeto Pobreza Extrema em que se debateu em vários estados brasileiros os 
principais indicadores, características e elementos de política pública para a erradicação da pobreza 
e miséria no país. Foi um esforço claramente dirigido para recolocar dados e informações 
atualizados acerca dos desafios da política social devotada para a diminuição da miséria e das 
desigualdades. A discussão, que começou aqui em Brasília junto ao governo do Distrito Federal, 
viajou por Pernambuco, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, e São Paulo mobilizando também os 
governos estaduais para o debate. 

No segundo semestre, outros projetos institucionais prioritários foram levados adiante. 
Em particular, a destacou-se criação da Plataforma de Pesquisa em Rede (Rede Ipea), no âmbito da 
Assessoria de Planejamento da Presidência, para abrigar, consolidar e estimular as pesquisas em 
rede nacional juntamente com institutos de pesquisas estaduais, associações nacionais de pós-
graduação e  fundações estaduais de amparo a pesquisa. O primeiro edital nacional para início dos 
trabalhos em parceria foi aberto em outubro/2011 e obteve a adesão de 55 institutos estaduais de 
pesquisa para o trabalho de pesquisa em rede. Todas as diretorias da instituição passarão agora a 
desenvolver atividades de pesquisa com caráter nacional, resultando daí que de um lado, ampliam e 
dão escala aos seus projetos internos com o apoio das capacidades instaladas nos estados e, de outro 
lado, ampliam o raio de abrangência da discussão e do debate nacional sobre suas linhas de 
pesquisa. 

No âmbito da Diretoria Colegiada, composta pelos Diretores, Assessores e o Presidente 
do Instituto, inicialmente, foi levado a termo a discussão da proposta de realização do Projeto 
Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (Fase 2). As propostas foram, a partir daí, levadas 
pelos diretores para discussão junto a suas equipes. O referido projeto, nesta sua fase 2, se propõe a 
situar o Brasil no conjunto das principais mudanças na ordem econômica global, particularmente, 
da divisão internacional do trabalho, observando as dimensões produtivas, tecnológicas, do mundo 
laboral, da ordem social e do ponto de vista institucional. O projeto se propõe a oferecer uma 
compreensão mais integrada da crise atual e de seus desdobramentos, ao mesmo tempo, que deverá 
construir uma agenda de proposições de políticas públicas para o país. 

As orientações que governaram a instituição no ano de 2011 foram: para o ambiente 
externo, as de divulgação e discussão com importantes atores nacionais, regionais e municipais dos 
principais estudos e pesquisas da instituição de modo a promover a disseminação de informações e 
qualificar o debate entre gestores públicos no país; de outro lado, para o ambiente interno à 
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instituição, as ações de fortalecimento organizacional e do planejamento com a elaboração de uma 
nova fase para o projeto orientador Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (Fase 2), e das 
discussões e auscultações dos servidores para a construção de uma nova visão estratégica 
orientadora dos trabalhos no período adiante (2012-2015). 

 
 

PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO 
 
Os resultados mais visíveis da condução estratégica adotada permitiram mesmo num 

ano de ‘parada’ para o repensar das linhas de trabalho até então adotadas, que a instituição 
continuasse a gerar um volume substancial de pesquisas, estudos e publicações com a visão 
particular que o Ipea tradicionalmente oferece ao país: a da análise com rigor teórico e conceitual 
com a utilização de uma base de dados e informações acerca de fenômenos sociais, econômicas e 
políticos que somente o Ipea detém pela proximidade e inserção particular no aparato 
governamental brasileiro. 

Além dos números apresentados na introdutória, na perspectiva dos projetos 
interdiretorias realizados por servidores das diversas diretorias da instituição, as principais 
realizações do ano de 2011 foram: 

• Lançamento do documento Brasil em Desenvolvimento 2010 – 29 artigos em temas 
de macroeconomia, gasto social, infra-estrutura de transportes, meio A, agricultura 
brasileira, política urbana, segurança pública e participação política; 
• Realização dos artigos para o documento Brasil em Desenvolvimento 2011, cujo 
tema versará sobre o Financiamento do desenvolvimento brasileiro e conta com 17 artigos 
das diversas diretorias da instituição;  
• Publicações do projeto Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) – 
pesquisas em temas como mobilidade urbana, segurança, educação, gestão urbana 
metropolitana, tempo livre; 
• I Circuito de Trabalhos Acadêmicos da Conferência do Desenvolvimento – 255 
artigos de autores nacionais em ciências humanas como sociologia, economia, direito, 
serviço social, antropologia, ciência política, geografia, planejamento urbano e regional e 
história (foram mais de 750 artigos submetidos). 
• Comunicados Ipea – cerca de 50 publicações semanalmente dirigidas ao público 
debatedor da política pública em temas variados (gasto social, investimento público, 
emprego/desemprego no Brasil; mobilidade urbana; etc) 
• Chamada Pública de Apoio a Periódicos Científicos na área de ciências humanas – 
lançado em out/2011 contemplando 36 propostas de revistas acadêmicas preocupadas com 
a discussão do desenvolvimento oriundas de todas as regiões brasileiras com recursos da 
ordem de R$ 375 mil; 

A produção editorial, representativa da diversidade e quantidade de pesquisas, das 
diretorias foi neste ano muita expressiva. Podendo-se aqui citar alguns dos livros publicados: 

� A China na Nova Configuração Global – Impactos políticos e econômicos, DINTE 
� Governança Global e Integração da América do Sul, DINTE 
� Boletim de Análise Político-Institucional, DIEST 
� A Reinvenção do Planejamento Governamental no Brasil, DIEST 
� Políticas Públicas e Financiamento Federal do Sistema Único de Saúde, DISOC 
� Economia Regional e Urbana – Teorias e métodos com ênfase no Brasil, DIRUR 
� Climate Change in Brazil – Economic, social and regulatory aspects, DIRUR 
� Ecos do Desenvolvimento – Uma história do pensamento econômico brasileiro 
� Antonio Barros de Castro, O Inconformista – Homenagem do Ipea ao Mestre 
� Presença do Estado no Brasil: federação, suas unidades e municipalidades (No. 2) 
� Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), ASTEC. 
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O Orçamento do Programa de Trabalho 

 
Os dados de orçamento da instituição desde 2007 até 2011 com evidencias da ampliação 

bastante considerável. São R$ 305,3 milhões em 2011 contra R$ 185 milhões em 2007 (ver Tabela 
abaixo). Entretanto, se observarmos os valores corrigidos de 1996, ainda estamos aquém daquele 
em torno de 40% o que demonstra, ainda, a necessidade de crescimento do orçamento da 
instituição. 

O esforço de aumentar a capacidade de produção da instituição tem sido nestes últimos 
cinco anos bastante recompensado em termos da destinação de recursos que o Ipea tem recebido do 
governo federal. Em particular, deve-se salientar que a ampliação de quadros técnicos com o 
concurso realizado em 2008 tem consumido parte ainda relevante dos recursos disponibilizados. 

A capacidade de gasto em rubricas discricionárias – que tem muito a ver com o gasto 
em investimento - entretanto tem sido crescente e responde pela benéfica evolução da produção 
técnica e editorial do Ipea nestes últimos anos. Como se verá mais adiante, é por causa da 
ampliação destes recursos que o Ipea pôde trabalhar mais visivelmente na ampliação de suas 
parcerias institucionais ao incrementar a rede de pesquisas no território nacional e também na 
alocação de bolsas de pesquisa em institutos acadêmicos orientadas para os estudos do 
desenvolvimento brasileiro. 

 
ORÇAMENTO IPEA 

PERÍODO: 2007 A 2011 (*1) 
ORÇAMENTO EXECUTADO - VALORES NOMINAIS (R$Mil) 

DISCRIMINAÇÃO 
ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 
1. Despesas discricionárias 
(custeio+invest.) 17.925 27.330 33.097 43.124 55.936 
2. Despesas obrigatórias 167.533 180.106 206.836 243.519 249.433 

3. TOTAL 185.458 207.435 239.933 286.643 305.369 
(*1) - Período 2007 a 2011 - Orçamento EXECUTADO. 2011: Orçamento 
APROVADO (LOA 2011) 
Fonte: SIAFI 

 
 

ORÇAMENTO IPEA - VARIAÇÃO ANUAL 
PERÍODO: 2007 A 2011 (*1) 

ORÇAMENTO EXECUTADO - VALORES NOMINAIS 
(R$ Mil) 

INCREMENTO 2007-->2008 2008-->2009 2009-->2010 2007-->2010 2007-->2011 
1. Despesas discricio- 
nárias (custeio+invest.) 

52% 21% 30% 141% 212% 

2. Despesas obrigatórias 8% 15% 18% 45% 49% 

3. TOTAL 12% 16% 19% 55% 65% 
(*1) - Período 2007 a 2011 - Orçamento EXECUTADO. 2011: Orçamento 
APROVADO (LOA 2011)   
Fonte: SIAFI 
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2.1 Responsabilidades institucionais da unidade 

 
Dentro de sua competência institucional de promover e realizar pesquisas e estudos sociais e 

econômicos e disseminar o conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional ao Governo 
na avaliação, formulação e acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de 
desenvolvimento e oferecer à sociedade elementos para o conhecimento e solução de problemas e 
dos desafios do desenvolvimento brasileiro, realizamos neste último ano de 2011 um esforço de 
atualização e renovação dos marcos estratégicos orientadores da instituição para o período 2012-
2015. Iniciado com as conversas da presidência junto aos servidores, no primeiro semestre, e depois 
com as Rodas de Conversa, no segundo semestre, passando, por fim, pela realização de uma oficina 
de planejamento em dez/2011 com toda a Direção da instituição.  

Completado este ciclo de atividades, a par das mudanças organizacionais operadas ao longo 
de todo o ano em curso, temos sim elementos para comemorar quanto aos avanços obtidos tanto na 
gestão interna quanto na imagem e papel externos da instituição. Entretanto, ainda há muito por 
fazer principalmente no sentido da melhoria da comunicação e da transparência dos mecanismos de 
gerência.  

A fim de consolidar estas informações, foi produzido pelo Ipea o Plano de Ação 2012-2013, 
constitui-se numa proposta de ação de curto e médio prazo como um passo inicial para a construção 
de um debate mais amplo sobre visões prospectivas do ambiente mundial e nacional que afetam a 
atuação da instituição no horizonte de tempo até 2015. Ainda, queremos, neste ano de 2012, levar 
adiante os passos vislumbrados para a consecução do Planejamento Estratégico 2012-2015. 

O Ipea planeja realizar prioritariamente onze (11) metas estratégicas, conforme 
discriminadas abaixo, todas relacionadas a cinco (5) macrofunções essenciais de seu plano de 
trabalho, quais sejam: 
 

a) realização de estudos e pesquisas;  
b) avaliação de políticas públicas;  
c) assessoramento governamental; 
d) desenvolvimento institucional;  
e) cooperação técnica;  
f) publicações de pesquisas e documentos institucionais. 

 
 

2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais  

 
Desde a implantação do Planejamento Estratégico do Ipea em 2008, o instituto adota como 

estratégia de atuação a publicação de metas institucionais no Diário Oficial da União, bem como a 
implantação de Plano de Trabalho Anual. As metas de 2011 foram publicadas em dezembro de 
2010 e corresponderam no total a 76 (setenta e seis) metas e no Plano de Trabalho composto de três 
volumes detalhando as ações em toda a sua estrutura regimental. 

A estruturação desse planejamento estratégico se dá por meio do ciclo de planejamento, 
composto da institucionalização das metas institucionais, do plano de trabalho e do plano de ação. 
 
2.2.1 O processo de elaboração do Plano de Ação 

 
A Oficina de Planejamento com a direção do IPEA foi realizada visando à elaboração de um 

Plano de Ação com aplicação imediata e voltado para que o plano de trabalho de toda a organização 
venha a ser operado de forma integrada e estruturada, buscando aprimorar a gestão de processos e 
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criar novas rotinas de trabalho interno. Em 2011 esse plano foi elaborado pensando o período de 
2012 a 2015. 

O Plano de Ação foi discutido e construído a partir de visões e debates entre o grupo diretivo 
do IPEA, durante a Oficina de Planejamento, onde se consideraram, de um lado, as sugestões e 
reivindicações dos servidores da instituição ouvidos nas Rodas de Conversa e, de outro, a 
experiência e leitura do corpo dirigente quanto aos problemas, fraquezas e pontos fortes da 
instituição. 

Todas as orientações tomadas para o Plano de Ação foram devidamente pactuadas entre 
diretores e assessores e passam a se constituir em rota a seguir na direção de um IPEA que otimiza 
o uso dos seus recursos mais importantes: a capacidade, o conhecimento e o tempo dedicado de sua 
equipe para contribuir estrategicamente com os desafios do desenvolvimento brasileiro. 

Reconhece-se que a força da instituição é uma consequência direta da fortaleza de seus 
servidores. É compreensão de todos que, somente com um uso ótimo de suas forças internas, o 
IPEA crescerá em sua capacidade de influenciar o pensamento nacional sobre o desenvolvimento e 
as políticas do Estado brasileiro. 

Importa destacar, assim, que o Plano de Ação desenhado na Oficina de Planejamento define 
os momentos e processos chave para a construção de um Planejamento Estratégico interno. Além 
disso, o acordo resultante do trabalho de dois dias sinaliza o compromisso de diretores e assessores 
em levar adiante a construção de uma equipe diretiva integrada. 

 

2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ  

Dentro da prospecção e avaliação de políticas públicas o Ipea buscou subsidiar a elaboração 
e o aprimoramento das políticas públicas por meio de estudos, pesquisas, formação de indicadores e 
processos de avaliação da ação governamental como pôde ser visto nos textos anteriores em suas 
publicações, indicadores, eventos e conferências e na execução de suas ações no PPA, cuja 
execução apresentamos a seguir: 

 
 
2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 
O demonstrativo “Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ”, apresentado 
no Quadro A.2.1 abaixo, está composto por três (3) conjuntos de informação, a saber: 
Identificação do Programa de Governo, Informações orçamentárias e financeiras do 
Programa e Informações sobre os resultados alcançados, que se descrevem a seguir. 

 
QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA 0797 
Denominação Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 
Tipo do Programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral 
O Programa subsidia a elaboração e o aprimoramento das políticas 
públicas por meio de estudos, pesquisas, formação de indicadores e 
processos de avaliação da ação governamental. 

Objetivos Específicos 

Contribuir para qualidade dos processos decisórios de governo, mediante 
a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de 
desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações 
governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de 
médio e longo prazos. 

Gerente Geová Parente Farias 
Público Alvo Governo e Sociedade 
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Informações orçamentárias e financeiras do Programa             Em R$ 1,00 
Dotação 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Restos a 
Pagar não 

processados 

Valores 
Pagos Inicial Final 

191.449.724  207.851.924 189.161.226 179.265.063  -  179.265.063 
Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercício 

Data Índice 
inicial 

Índice 
final 

1 
Taxa de Crescimento dos 
Acessos aos Sites do IPEA 
(Percentagem) 

04/06/07 1,0 3,0 3,0 3,2 

Fórmula de Cálculo do Índice 
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. 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 
Análise do Resultado Alcançado 
Foi efetuada o levantamento do indicado em questão, entretanto como algumas páginas citadas 
foram remodeladas e outros sites de cunho finalístico foram incorporados, estas foram incluídas 
no cálculo, foram os seguintes sites adicionados: chamada pública, ipeageo, ipeamapas, CODE, 
ISF, SENSOR. 
Com isso podemos constatar que o índice previsto para 2011 foi devidamente alcançado. 
Fonte: Sigplan 

 
O Programa apresentou um desenvolvimento satisfatório, principalmente na ação para 

concessão de bolsas de pesquisa, que atendeu a 584 bolsistas que potencializou a discussão sobre o 
tema desenvolvimento. 

Em referência a execução das ações do Contrato de Empréstimo com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, em 2011 foram necessárias novas ações para acelerar o 
processo de execução como a adaptação ao novo procedimento de contratação sem a participação 
do PNUD, conclusão do mapeamento de processos e revisão sistemática das normas internas de 
contração de consultor individual culminando em modificações com a finalidade de proporcionar 
transparência, inovando com a criação de comitê de avaliação, publicidade da seleção, inclusão da 
prerrogativa do direito do recurso. Vale ressaltar, ainda, que o Ipea adotou sistemática diferenciada 
de execução com a inserção de sua contabilidade pelo SIAFI. 

Espera-se que em 2012 seja possível elevar o patamar de execução do Programa a 25%, 
consignada, inclusive, nas como uma das metas institucionais do Ipea, conforme publicado no 
D.O.U. de 06/jan/2012: “Implementar pelo menos 12 projetos estruturadores do Programa Ipea 
Pesquisa”. 
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2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ 
Neste demonstrativo o gestor deverá relacionar as ações orçamentárias constantes da LOA do 
exercício de referência do relatório de gestão que tenham sido objeto de sua gestão. O 
demonstrativo é composto de dez (10) itens de informação, compondo uma linha detalhe da LOA, 
conforme se descreve no Quadro A.2.2 a seguir. 
 

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 
III - Execução Física das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Priori-
dade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012* 

04 122 0797 2272 A 4 - - - - 
04 122 0797 10NG P 4 % 6,0 0,003 23,0 
04 126 0797 10HQ P 4 % 40 4 - 
04 301 0797 20CW A 4 un 384 384 609 
04 128 0797 2219 A 4 un 80 199 80 
04 301 0797 2004 A 4 un 1.684 1.591 1.600 
04 306 0797 2012 A 4 un 565 552 565 
04 331 0797 2011 A 4 un 15 27 47 
04 365 0797 2010 A 4 un 55 66 96 
04 571 0797 2217 A 4 un 218 234 212 
04 571 0797 4727 A 4 un 7 8 13 
04 571 0797 8999 A 4 un 3 3 - 
04 573 0797 2663 A 4 un 44 42 - 
04 122 0797 09HB OP 4 - - - - 

FONTE: SIGPLAN e LOA 
*Metas de 2012 extraída da LOA. 
Obs: A partir de 2012 as ações 10HQ, 8999 e 2663 foram incorporadas à 4727. 
 

- 2217 – Coordenação da Pesquisa Econômica 

A execução desta ação é realizada de maneira direta e por meio da instituição de quatro 
programas que compõem o Sistema de Apoio à Pesquisa (SAP): Programa de Cooperação 
Internacional (PROCIN), Programa de Apoio a Eventos Técnicos-Científicos (PROEV), Programa 
de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento (PROMOB) e 
Programa de Incentivo as Novas Gerações em Estudo e Pesquisa (PROING). 

Dessa forma, foram atendidos 584 bolsistas, nos subprogramas: Pró-Redes – integração de 
redes de pesquisa em áreas temáticas com ênfase na aplicação de resultados focados na 
sustentabilidade do desenvolvimento social e econômico brasileiro; Cátedras – chamada pública 
para incentivar o ensino e os debates junto aos estudantes de universidades e a divulgação de idéias, 
informações e trabalhos relevantes para a discussão sobre o desenvolvimento nacional; PROING– 
promove o intercâmbio dos alunos da graduação nas práticas desenvolvidas no âmbito da pesquisa 
sócio-econômica aplicada nas atividades do IPEA; PROCIN – cooperação internacional com a 
participação de pesquisadores estrangeiros para apoiar a realização de projetos conjuntos de 
pesquisa e a publicação de seus resultados à comunidade brasileira. 

- 2663 – Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas 

Em 2010 foram desenvolvidos pelos servidores 36 livros técnicos, 156 publicações no formato texto 
para discussão e cerca de 50 Comunicados que são instrumentos de divulgação semanal de fatos 
estilizados de alto poder esclarecedor da política pública, além da realização da 2ª Conferência para 
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o Desenvolvimento-CODE, das CODEs regionais, 127 coletivas, 179 cursos, 26 palestras 864 
reuniões, 159 seminários 129 oficinas de trabalho 110 apresentações e 35 eventos de outras 
naturezas, ressaltando que todos os grandes seminários e apresentações de publicações realizadas na 
sede do Instituto, em Brasília, têm transmissão on-line, ao vivo, pelo sítio do IPEA na internet 
(www.IPEA.gov.br). E todas as publicações lançadas estão à disposição da sociedade, 
gratuitamente, no mesmo sítio. 

- 2219 – Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, 
Políticas Públicas e Gestão. 

Em 2011, o Ipea deu continuidade em parceria com a FIOCRUZ do curso de pós-graduação, 
mestrado profissionalizante em Desenvolvimento de Políticas Públicas, destinado à formação e ao 
aperfeiçoamento de quadros técnicos governamentais, com foco programático em políticas públicas 
e desenvolvimento econômico e social, além da capacitação de seus servidores. 

- 8999 – Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social 

Realizada pesquisa de campo para o Índice de Expectativa Econômica das Famílias (IEF) 
que relaciona à dinâmica e o crescimento econômico ao comportamento e expectativas das famílias 
(identificadas por mês de realização da pesquisa e região do país). A pesquisa serve como 
importante indicador para melhor atuação do setor público brasileiro (especialmente em âmbito 
federal) no campo social e econômico, bem como deve auxiliar a sociedade civil organizada na 
percepção sobre si mesma e nas demandas que deve fazer ao Estado.  

- 10NG – Construção do Edifício-Sede do IPEA 

Como não foi efetuada a doação definitiva do terreno para o Ipea pela SPU, não pudemos 
iniciar os procedimentos licitatórios pertinentes o que, de certa forma, tem atrasado a sua execução 
e que nos motivou a efetuar crédito orçamentário de ajuste.  

Cabe ressaltar que o projeto nova sede é uma obra de certificação LEED que garantirá uma 
construção ambientalmente sustentável na elaboração dos projetos básicos e executivos por, ser 
algo inovador no mercado de Brasília houve a necessidade de se efetuar diversos ajustes nos 
projetos motivados pela simulação energética realizada pelo agente do certificado LEED, que 
trouxe ao projeto inovações e economia de materiais a serem empregados na obra que aprimoraram 
sobremaneira o projeto final. 

Atualmente o projeto executivo já foi entregue e encontra – se na NOVACAP para 
adequações para lançamento dos procedimentos licitatórios. 

 

2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 

Este grupo de demonstrativos está estruturado em três partes distintas e complementares, quais 
sejam: Programação Orçamentária da Despesa; Execução Orçamentária da Despesa e Indicadores 
Institucionais. 
 
2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 
Este grupo de demonstrativos compreende as informações sobre a programação orçamentária da UJ, 
que devem ser demonstradas em quatro (4) quadros, a saber: Programação de Despesas Correntes; 
Programação de Despesas de Capital; Quadro Resumo da Programação de Despesas; Reserva de 
Contingência e Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa. 
Os 4 quadros referidos acima devem ser precedidos de informações identificadoras das Unidades 
Orçamentárias (UO) que detêm as programações orçamentárias utilizadas pelas UJ que compõem o 
Relatório de Gestão, conforme Quadro A.2.3 abaixo. Caso a UJ não seja UO e não tenha UGO 
consolidada ou agregada, deve fazer constar esta informação neste tópico do Relatório de Gestão. 
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QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 20.225 113601 
 
Após o gestor preencher essas informações, devem ser preenchidos os quatro (4) quadros acima 
referidos, seguidos de uma Análise Crítica da Programação Orçamentária. 
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2.4.2 Programação de Despesas Correntes 
O Quadro A.2.4 abaixo, denominado Programação de Despesas Correntes, está organizado em três (3) colunas duplas, que contemplam os três (3) 
grupos de despesa da categoria econômica Despesas Correntes, quais sejam: 1 – Pessoal e Encargos Sociais; 2 – Juros e Encargos da Dívida; 3 – 
Outras Despesas Correntes. Cada grupo de despesa está segmentado nos exercícios de 2010 e 2011. As linhas, por sua vez, estão divididas em dois (2) 
grupos de informação: LOA  e CRÉDITOS, que são compostos pelos campos de informações descritos a seguir: 
 

QUADRO A.2.4 - 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 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO  251.750.976  197.456.553  188.232  44.220  77.346.845  38.377.127 
PLOA  228.359.616  197.456.553  188.232  44.220  42.131.983  36.007.127 
LOA  228.359.616  197.456.553  188.232  44.220  50.248.105  36.107.127 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares  21.130.000  45.000.000      16.472.200  5.767.906 

Especiais 
Abertos             
Reabertos             

Extraordinári
os 

Abertos           723.000  
Reabertos             

Créditos Cancelados    1.601.866         
Outras Operações             

Total  249.489.616  240.854.687  188.232  44.220  66.720.305  42.598.033 
Fonte: Siafi 

 

2.4.3 Programação de Despesas de Capital 

O Quadro A.2.5 abaixo, denominado Programação de Despesas de Capital, está organizado em três (3) colunas duplas, que contemplam os três (3) 
grupos de despesa da categoria econômica Despesas de Capital, quais sejam: 4 – Investimentos; 2 – Inversões Financeiras; 3 – Amortização da Dívida. 
Para cada grupo de despesa devem ser informados os valores relativos ao exercício de referência e ao imediatamente anterior. 

QUADRO A.2.5 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL Valores em R$ 1,00 
Origem dos Créditos 

Orçamentários 
Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6- Amortização da Dívida 
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Exercícios Exercícios Exercícios 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO  59.690.600  19.500.000         
PLOA  20.050.000  19.500.000         
LOA  19.237.950  19.500.000         

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares             

Especiais 
Abertos             
Reabertos             

Extraordinári
os 

Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados  11.000.000  4.500.000         
Outras Operações             

Total  8.237.950  15.000.000         
Fonte: SIAFI 

 

2.4.3.1 Quadro Resumo da Programação de Despesas  

O Quadro A.2.6 abaixo, denominado Quadro Resumo da Programação de Despesas, é um quadro resumo dos dois (2) demonstrativos anteriores 
(Quadros A.2.4 e A.2.5), contemplando ainda a reserva de contingência, quando houver.  

QUADRO A.2.6 - 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 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO  329.286.053  235.877.900  59.690.600  19.500.000     
PLOA 270.679.831  233.507.900  20.050.000  19.500.000  3.000.000   
LOA 278.795.953  233.607.900  19.237.950  19.500.000  3.000.000   

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 37.602.200   50.767.906         

Especiais 
Abertos             
Reabertos             

Extraordinári Abertos   723.000          
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os Reabertos             
Créditos Cancelados    1.601.866  11.000.000  4.500.000     

Outras Operações             
Total 316.398.153  283.496.940  8.237.950  15.000.000  3.000.000   

Fonte: SIAFI 
 

2.4.3.2 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

O Quadro A.2.7 abaixo, denominado Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa, compreende o conjunto dos créditos orçamentários 
concedidos ou recebidos de UG não associada à UJ (ou seja, concedidos ou recebidos de UG relacionada a UJ que não componha o Relatório de 
Gestão) e deve ser preenchido por todas as UJ.  
Este Quadro contempla cinco (5) colunas e está dividido em dois (2) grupos de informação. O primeiro contém os créditos internos e externos 
concedidos ou recebidos para a realização de despesas correntes, enquanto o segundo contém os créditos internos e externos concedidos ou recebidos 
para a realização de despesas de capital. 

QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE 
DESPESA Valores em R$ 1,00 

Natureza da 
Movimentação de Crédito 

UG 
concedente ou 

recebedora 
Classificação da ação 

Despesas Correntes 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 
2 – Juros e 

Encargos da Dívida 
3 – Outras Despesas 

Correntes 

Movimentaç
ão Interna 

Concedidos      

Recebidos 
 

200.324 
200.021 
110.355 

14.421.0661.2730 
14.131.1068.6245 
04.121.1004.6662 

  
242.480 
33.000 

1.872.800 

Movimentaç
ão Externa 

Concedidos 

110.008 
373.001 
373.001 
373.001 
154.003 
530.001 

 
04.571.0797.2217 
04.571.0797.2217 
04.122.0797.2272 
04.573.0797.2663 
04.122.0797.2272 
04.122.0797.2272 

 

  

300.000 
908.000 

3.450.184 
1.471.429 

485.048 
1.500.000 

Recebidos 
 

040.003 
323.028 
323.028 

02.032.1389.2B66 
25.665.0272.4703 
25.125.2724.8800 

  
119.960 
300.286 
76.400 
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440.069 
440.079 
090.026 
393.001 
154.003 
420.029 
373.001 
280.102 
560.006 
420.030 

18.122.0508.2272 
18.122.0508.2272 
02.128.0569.4091 
26.121.0225.6264 
12.364.3775.0487 
13.392.1141.8866 
21.363.1350.6952 
22.122.0419.2272 
15.122.0310.8785 
13.691.1391.2C80 

23.340 
180.000 
48.000 

191.061 
864.000 
346.500 

1.500.000 
204.180 
227.742 
200.000 

Natureza da 
Movimentação de Crédito 

UG concedente 
ou recebedora 

Classificação 
da ação 

Despesas de Capital 
4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6 – Amortização da Dívida 

Movimentaç
ão Interna 

Concedidos      
Recebidos      

Movimentaç
ão Externa 

Concedidos      
Recebidos      

Fonte: SIAFI 
 
Análise crítica 

Entre outras ferramentas de articulação institucional, o Ipea vem, nos últimos anos, ampliando as parcerias para o desenvolvimento de seus 
estudos e as perspectivas de análise e estreitando o relacionamento com diversos atores. 

As movimentações realizadas no exercício, foram embasadas em parcerias firmadas para a realização de pesquisas e eventos, apoio a  
publicações visando a disseminação da produção científica e de prospecções de políticas públicas no tema desenvolvimento. 
As atividades e parcerias desenvolvidas e apoiadas ancoram-se na articulação institucional firmadas entre o instituto e as instituições parceiras, 
nacionais e internacionais e constituem importantes instrumentos de desenvolvimento e estratégias de superar restrições, permitindo transferir 
conhecimentos, experiências de sucesso e contribuindo para a capacitação dos recursos humanos. 
 
2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa 
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2.4.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ  

1..1.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação 

 
QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ Valores em R$ 1,00 

Modalidade de 
Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 
Modalidade de Licitação      
Convite 35.354 8.750 35.354 8.750 
Tomada de Preços     
Concorrência 1.408.178 1.877.311 1.408.178 1.732.681 
Pregão  21.355.549 18.876.997 21.342.904 17.977.812 
Concurso     
Consulta     
Registro de Preços     
Contratações Diretas     
Dispensa 2.277.092 2.099.668 2.277.092 2.099.668 
Inexigibilidade 785.961  591.644 785.961   591.644 
Regime de Execução 
Especial 

       

Suprimento de Fundos 10.013  11.385 10.013   11.385 
Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha 245.500.697 238.280.122 245.500.697 238.280.122 
Diárias 738.800 1.008.334 738.800 1.008.334 
Outros (Não aplicável) 
 
Total 

21.979.858 
 

294.091.502 

17.527.568 
 

280.281.779 

21.976.560 
 

294.075.559 

16.777.432 
 

278.487.828 
Fonte: SIAFI 

 

1..1.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  
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QUADRO A.2.9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS 
ORIGINÁRIOS DA UJ Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não 

processados 
Valores Pagos 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
1 – Despesas de Pessoal 245.800.697 238.480.122 245.650.697 238.280.122 150.000 200.000 245.650.697 238.280.122 
3190.11 – Vencimentos e Vant. Fixas 105.488.488 105.507.600 105.488.488 105.507.600 

  
105.488.488 105.507.600 

3190.01 – Aposentadorias e 
Reformas 

103.774.776 97.880.694 103.774.776 97.880.694 
  

103.774.776 97.880.694 

3190.13 – Obrigações Patronais 22.452.961 22.454.067 22.452.961 22.454.067 
  

22.452.961 22.454.067 
Demais elementos do grupo 14.084.472 12.637.761 13.934.472 12.437.761 150.000 200.000 13.934.472 12.437.761 
2 – Juros e Encargos da Dívida 35.515 25.751 35.515 25.751 

  
35.515 25.751 

3390.22 – Outros Encargos s/Dívida 28.726 25.751 28.726 25.751 
  

28.726 25.751 
3390.21 – Juros s/Dívida Por 
Contrato 

6.789 
 

6.789 
   

6.789 
 

3º elemento de despesa 
        

Demais elementos do grupo 
        

3 – Outras Despesas Correntes 47.334.517 41.933.912 46.522.999 40.906.696 811.518 1.027.216 46.507.055 39.112.744 
3390.39 – Outros Serv.Terceiros PJ 16.205.259 16.589.909 15.661.715 15.734.502 536.940 855.405 15.655.110 15.542.840 
3390.37 – Locação de Mão de Obra 9.553.574 7.401.900 9.468.392 7.383.769 

 
18.131 9.462.351 6.531.617 

3390.18 – Auxilio Financeiro a 
Estud. 

9.439.792 6.271.138 9.439.792 6.271.138 
  

9.439.792 6.244.003 

Demais elementos do grupo 12.135.892 11.670.965 11..953.100 11.517.287 274.578 153.680 11.949.802 10.794.284 
Fonte: SIAFI 

 

1..1.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa  

 QUADRO A.2.10 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS 
ORIGINÁRIOS DA UJ Valores em R$1,00 

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

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
4 – Investimentos 4.083.888 5.558.757 1.882.292 1.069.212 2.201.596 4.489.545 1.882.292 1.069.212 

4490.52 – Equip.e Mat. Permanente 2.517.104 2.381.311 590.837 1.069.212 1.926.267 1.312.099 590.837 1.069.212 
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4490.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 1.282.723 603.704 1.256.953 
 

25.770 603.704 1.256.953 
 

4490.51 – Obras e Instalações 249.559 2.573.742 
  

249.559 2.573.742 
  

Demais elementos do grupo 34.502 
 

34.502 
   

34.502 
 

5 – Inversões Financeiras 
        

1º elemento de despesa 
        

2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 

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

Fonte: 
 

2.4.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

 

2.4.4.2.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 

 
QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS 

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 
Licitação      

Convite      
Tomada de Preços      
Concorrência      
Pregão   1.813.758 1.013.958 1.654.858 1.013.957 
Concurso      
Consulta      

Contratações Diretas      
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Dispensa   8.401  425 
Inexigibilidade         

Regime de Execução 
Especial   

      

Suprimento de Fundos         
Pagamento de Pessoal     

Pagamento em Folha    
Diárias 74.667  74.667  

Outras (Não aplicável) 2.403.939 1.811.795 2.240.189 1.573.127 
 
Total 4.292.364 

 
2.834.154 

 
3.969.714 

 
2.587.509 

Fonte: SIAFI 

2.4.5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 
 

QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS 
RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00 

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

1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
1º elemento de despesal     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Demais elementos do grupo     

2 – Juros e Encargos da Dívida     
1º elemento de despesa     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Demais elementos do grupo     

3- Outras Despesas Correntes 6.429.749 2.899.486 4.292.364 2.834.154 2.137.385 65.331 3.969.714 2.587.509 
33990.18 – Auxílio Financ.a 

Estudantes 3.104.829 1.816.924 1.718.188 1.759.569 
1.386.641 57.355 1.718.188 1.512.924 

3390.39 – Outros Serv.de 2.197.105 896.178 2.197.105 896.178   2.038.205 896.178 
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Terceiros-PJ 
3390.20 – Aux.Financ.a 

Pesquisadores 673.750 163.750 
510.000    

Demais elementos do grupo 454.065 186.384 213.321 178.407 240.744 7.976 213.321 178.407 
Fonte: SIAFI     

 

2.4.6 Indicadores Institucionais 
Além do preenchimento dos demonstrativos relacionados anteriormente, o gestor deverá apresentar os indicadores institucionais desenvolvidos pela UJ 
para medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão no exercício. 
Esses indicadores deverão vir acompanhados de explanação sucinta sobre as suas fórmulas de cálculo, considerando a sua utilidade e mensurabilidade. 
Para efeito desta instrução, considera-se: 

Utilidade:  Utilização efetiva do indicador em processo de tomada de decisão gerencial que afete o desempenho da UJ. A utilidade de um 
indicador está diretamente relacionada à sua representatividade em medir o fenômeno-objeto, isto é, computar em uma única expressão as 
múltiplas variáveis correlacionadas com o fenômeno-objeto. Um indicador é útil quando ele “traduz” para o observador do fenômeno-objeto 
uma situação relacionada com o seu interesse de análise. Por exemplo, um indicador que meça a relação entre número de professores e 
número de alunos por classe de estudo é útil para se examinar a economicidade dessa relação, mas pode não ser útil para se examinar a 
eficácia dessa relação, observando-se que estudos indicam a existência de forte correlação entre o número de professores e de alunos em 
classe como fator importante na eficácia do ensino ministrado. Nesse sentido, a utilidade de um indicador pode ser claramente percebida 
quando esse indicador é utilizado como referência para a tomada de decisões gerenciais que afetem o desempenho da UJ.   
Mensurabilidade: Viabilidade efetiva de o fenômeno-objeto ser medido por intermédio de um indicador. A mensurabilidade de um 
indicador decorre principalmente da conjugação de três (3) fatores associados à produção do indicador, quais sejam: complexidade, 
auditabilidade e economicidade. Um indicador com boa mensurabilidade deverá possuir um grau de complexidade proporcional ou menor 
que o fenômeno-objeto, deverá ser auditável por terceiros, permitindo que os mesmos resultados sejam alcançados com base nas mesmas 
informações utilizadas pela UJ, e deverá ser econômico, isto é, o custo de produção do indicador deverá ser proporcional ao custo associado 
ao fenômeno-objeto que se deseja analisar. Não existem valores definidos para a relação entre o custo de produção do indicador e o custo 
associado ao fenômeno, mas indicativos internacionais apontam que o custo total de medição não deve ultrapassar 5% do valor do fenômeno-
objeto a ser medido.  



 

28 
 

 
 

Indicador 2011 Meta 2011 
Realizado 

2011 

Viabilizar 200 participações em ações de capacitação previstas no plano anual de 
capacitação. 200 294% 
Reduzir, em média, 25% do valor de contratações realizadas por meio de 
processo licitatório em relação ao valor planejado pela área demandante. 25% 83% 
Publicizar 100% dos instrumentos de parcerias institucionais e desembolsos 
financeiros no sítio do Ipea. 100% 100% 
Manter o índice de satisfação acima de 70% quanto aos serviços prestados, 
solicitados por meio do sistema e-pedidos (aferição no próprio sistema). >70% 98,45% 
Realizar pesquisa sobre o conhecimento, pelos servidores e elaborar 
planejamento para divulgação. 1 1 
Atender 95% das demandas encaminhadas por meio do sistema eletrônico e-
pedidos. (aferição no próprio sistema). 95% 99% 

Gerenciar pelo menos dez projetos por meio do Escritório de Projetos. 
10 16 

Realizar estudos de benchmarking em pelo menos uma área temática da DIDES 
para propor melhorias no próximo Ciclo de Planejamento Estratégico. 1 1 
Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI para 2011 e 
executar 90% das ações priorizadas pelo comitê de TI que tenham 
disponibilidade orçamentária. 90% 90% 

 
 

 
3. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. 
 

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Não se aplica a esta Fundação. 

 

 

4. PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores. 

4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 

O Quadro A.4.1 abaixo contempla o montante de restos a pagar de exercícios anteriores inscritos e 
os respectivos valores cancelados e pagos acumulados até o final do exercício de referência do 
relatório de gestão, bem como o saldo a pagar apurado no dia 31/12/2011, estando divido em duas 
partes: Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados, que contêm a mesma 
estrutura de informação, que se descreve a seguir. 
Fonte: SIAFI 
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4.2 Análise Crítica 

Esse é um assunto sempre abordado na Administração Pública e que ao mesmo tempo gera 
muitas discussões. O IPEA, nos anos de 2008 a 2010 apresenta uma concentração de obrigações de 
despesas pendentes de pagamento que não puderam ser cumpridas integralmente dentro do 
exercício de competência. Tal fato justifica-se pela necessidade de ajustes na programação 
aprovada, bem como as dificuldades acerca do cumprimento dos procedimentos legais de execução 
da despesa pública.  

A inscrição de restos a pagar implica um impacto na elevação de obrigações em volume 
superior a capacidade de pagamento, ocasionando com isso o comprometimento de receitas futuras 
e a inércia dos entes governamentais no decorrer de início de cada exercício financeiro.  

Os saldos apresentados por esta Fundação no sistema SIAFI e remanescentes de 2009 e 2011 
estão amparados pelo Decreto nº 7.468, que prorroga a validade dos restos a pagar não processados 
de exercícios anteriores a 2009. 

 
5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: 
 

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 

QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
exercício 

Egressos 
no 

exercício Autorizada Efetiva 

Quadro A.4.1 - 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 
31/12/2011 

2011 2.072.548 - 2.072.548 - 
2010 12.817 - 12.817 - 
2009 144.784 144.784 - - 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de 

Inscrição 
Montante 
Inscrito 

Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2011 

2011 6.404.835 3.214.912 3.175.580 14.343 
2010 4.534.171 312.414 3.599.015 622.742 
2009 4.396.157 744.818 3.395.538 255.801 

Observações: 
No Art. 1º do decreto nº 7.468, de 28 de abril de 2011 fala que permanecem válidos, após 30 de 
abril de 2011, os empenhos de restos a pagar não processados das despesas inscritas nos exercícios 
financeiros de 2007, 2008 e 2009 
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1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 1071 610 9 15 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

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

1071 610 9 15 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

1044 581 4 9 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

12 12 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício 
provisório 

2 2 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros 
órgãos e esferas 

15 15 5 6 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3. Total de Servidores (1+2) 1071 610 4 15 
Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 
 
5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada 
O Quadro A.5.2 visa a demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho da UJ. São 
situações que caracterizam a ausência momentânea do servidor da UJ, conforme previsões legais. 
Mais uma vez, cabe ressaltar que a fundamentação legal utilizada foi a Lei 8.112/90, sendo que as 
UJ que não são regidas por essa Lei, principalmente as UJ do Poder Judiciário, devem fazer as 
adaptações pertinentes. Para cada tipologia dos afastamentos, a UJ deve informar a quantidade de 
pessoas do seu quadro encontravam-se naquela situação em 31 de dezembro do exercício de 
referência.  
 

QUADRO A.5.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – 
SITUAÇÃO EM 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de 

pessoas na situação 
em 31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 139 
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 32 
1.2. Exercício de Função de Confiança 0 
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 107 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 28 
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  0 
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 8 
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 7 
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no 

País 13 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 
3.1. De oficio, no interesse da Administração 0 
3.2. A pedido, a critério da Administração 0 
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para 

acompanhar cônjuge/companheiro 0 
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por 

Motivo de saúde 0 
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por 

Processo seletivo 0 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 2 
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4.1. Doença em pessoa da família  0 
4.2. Capacitação  2 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 8 
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  2 
5.2. Serviço military 0 
5.3. Atividade política 0 
5.4. Interesses particulares  6 
5.5. Mandato classista 0 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 177 
Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 

 
5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada  
O Quadro A.5.3 abaixo identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da 
UJ, baseando-se na estrutura apresentada no Quadro A.5.1. 
 

QUADRO A.5.3 – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E 
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

exercício 

Egressos 
no 

exercício 
Autoriza

da Efetiva 

1. Cargos em comissão 109 109 42 41 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 0 0 0 0 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 73 30 28 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0 4 0 0 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 0 15 5 6 

1.2.4. Sem vínculo 0 7 6 7 

1.2.5. Aposentados 0 3 1 0 

2. Funções gratificadas 20 20 4 4 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 20 4 4 

2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0 0 0 0 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

3. Total de servidores em cargo e em função 
(1+2)  

129 129 46 45 

Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 
 
5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade 
O Quadro A.5.4 a seguir visa a demonstrar o perfil etário do quadro de pessoal ativo da UJ. Este 
Quadro segue estrutura semelhante às dos Quadros A.5.1 e A.5.3, vez que tem por objetivo 
classificar os ocupantes de cargos e comissões segundo a faixa etária. Deve retratar a situação 
verificada em 31 de dezembro do exercício de referência. 

QUADRO A.5.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA - 
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 
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1. Provimento de cargo efetivo 38 105 171 232 38 
1.1. Membros de poder e agentes 

políticos 
0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  38 105 171 232 38 
1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 
0 0 0 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão 0 5 6 7 9 
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
 5 6 7 9 

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 
3. Totais (1+2) 38 110 177 239 47 
Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 

 
5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade 
O Quadro A.5.5 a seguir visa a demonstrar o perfil de escolaridade do quadro de pessoal ativo da 
UJ. Este Quadro segue estrutura semelhante às dos Quadros A.5.1 e A.5.3, vez que tem por objetivo 
classificar os ocupantes de cargos e comissões segundo o nível de escolaridade. Deve retratar a 
situação verificada em 31 de dezembro do exercício de referência. 

 

QUADRO A.5.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE  
ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
 Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 
1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

1. Provimento de cargo efetivo 0 0 5 16 137 468 0 7 3 0 

1.1. Membros de poder e agentes 
políticos 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  0 0 5 16 137 468 0 7 3 0 

1.3. Servidores com Contratos 
Temporários 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Provimento de cargo em 
comissão 

0 0 
0 0 11 19 0 1 1 0 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e 
Assessoramento Superior 0 

0 0 0 0 10 0 1 1 0 

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 

3. Totais (1+2) 0 0 5 16 148 487 0 8 4 0 

LEGENDA  
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro 
grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-
Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não 
Classificada. 

Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 
 

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

A composição do quadro de servidores inativos e pensionistas da UJ somente deverá ser preenchida 
por aquelas que detenham, entre as suas unidades administrativas, a unidade responsável pela 
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gestão do cadastro de servidores inativos e pensionistas. As informações sobre o Quadro de 
Servidores Inativos devem ser prestadas considerando dois quadros a seguir: o primeiro 
compreenderá a composição do quadro de servidores inativos; o segundo a composição do quadro 
dos instituidores de pensão.  
 
5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime 
de proventos e de aposentadoria 
O Quadro A.5.6 abaixo, correspondente ao primeiro demonstrativo e compreende uma planilha 
onde, na primeira coluna, são discriminados dois (2) regimes de proventos, subdivididos em quatro 
(4) regimes de aposentadoria, cada um, enquanto as duas (2) colunas restantes informam sobre o 
quantitativo dos servidores na UJ e o número de aposentadorias ocorridas no exercício de 
referência, de acordo com os regimes de proventos e de aposentadoria.  

 

QUADRO A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO 
APURADA EM 31 DE DEZEMBRO 

Regime de proventos / Regime de 
aposentadoria  

Quantidade 
De Servidores 

Aposentados até 
31/12 

De Aposentadorias 
iniciadas no exercício 

de referência 
1. Integral 210 28 

1.1 Voluntária 198 28 

1.2 Compulsória 1 0 

1.3 Invalidez Permanente 11 0 

1.4 Outras 0 0 

2. Proporcional 373 0 

2.1 Voluntária 352 0 

2.2 Compulsória 4 0 

2.3 Invalidez Permanente 17 0 

2.4 Outras 0 0 

3. Totais (1+2) 583 28 
Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 

 
5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada 
O Quadro A.5.7 abaixo, correspondente ao segundo demonstrativo e compreende uma planilha 
onde, nas linhas, são discriminados os regimes de proventos originários do instituidor de pensão, 
enquanto, nas colunas, devem ser informados os quantitativos dos beneficiários de acordo com cada 
regime de proventos.  

QUADRO A.5.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - 
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Regime de proventos do servidor 
instituidor 

Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 
31/12 

Iniciada no exercício de 
referência 

1. Aposentado 69 6 

1.1. Integral 45 4 

1.2. Proporcional 24 2 

2. Em Atividade 27 3 

3. Total (1+2) 96 9 
Fonte: Sistema Siape e Sistema SRH/Ipea 
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5.3 Composição do Quadro de Estagiários 

A composição do quadro de estagiários da UJ somente deverá ser preenchida pelas UJ que 
detenham entre as suas unidades administrativas aquela responsável pela gestão do cadastro de 
estagiários. O Quadro A.5.8 abaixo contempla os quantitativos trimestrais de contratos de estágio 
vigentes, discriminando-os de acordo com o nível de escolaridade exigido e com a alocação dos 
estagiários na estrutura da UJ (na área fim ou na área meio). 

QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de 
escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes 
Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1. Nível superior 31 34 47 48 216.080,42 

1.1 Área Fim 19 22 29 31 139.238,67 

1.2 Área Meio 12 12 18 17 76.841,75 

2. Nível Médio 10 10 9 8 29.518,87 

2.1 Área Fim 1 1 - 1 3.170,66 

2.2 Área Meio 9 9 9 7 26.348,21 

3. Total (1+2) 41 44 56 56 245.599,29 

Fonte: Sistema SIAPE 
 
 

5.4 Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada 

A composição do quadro de custos de pessoal da UJ deverá ser demonstrada por meio do Quadro 
A.5.9 a seguir, onde serão discriminadas as naturezas de despesas de pessoal para cada tipologia de 
servidores e de cargos relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão e aos dois 
imediatamente anteriores. 
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QUADRO A.5.9 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES Em R$ 1,00 

Tipologias/ 
Exercícios 

Venci-mentos 
e vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total Retri-
buições 

Gratifi-
cações 

Adicio-nais 
Indeniza-

ções 

Benefícios 
Assistenciais e 

previden-ciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 
2011 59.540.719,85 89.969,00 5.876.405,35 2.116.745,47 1.602.707,38 2.257.908,67 0,00 0,00 0,00 71.484.455,72 
2010 59.628.884,28 26.886,94 6.067.900,30 2.095.024,31  1.684.525,68 2.333.943,79 0,00 21.209,35 0,00 71.858.374,65 
2009 48.742.973,22 33.314,07 5.257.389,46 1.516.868,02 834.331,39 1.967.287,49 26.673,64 0,00 0,00 58.378.837,29 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 
2011 17.247.463,97 38.023,82 1.753.094,81 573.494,33 444.631,18 893.581,58 0,00 0,00 0,00 20.950.289,69 

2010 17.606.400,45 58.227,98 1.847.789,01 592.245,42 474.305,86 878.824,35 0,00 8.000,00 0,00 21.465.793,07 

2009 15.971.966,74 33.362,52 1.750.918,59 612.621,58 253.641,15 823.380,45 12.640,72 1.455,41 0,00 19.459.987,16 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 
2011 11.437.036,39 3.213.241,81 1.343.177,45 510.094,78 316.273,43 486.055,02 0,00 0,00 0,00 17.305.878,88 

2010 11.407.940,19 3.564.683,67 1.443.103,11 479.359,02 330.036,18 531.050,49 0,00 4.000,00 0,00 17.760.172,66 

2009 10.579.221,10 3.457.774,38 1.351.845,10 446.564,72 173.472,21 553.186,11 4.676,14 0,00 0,00 16.566.739,76 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 
2011 1.411.782,23 78.095,85 196.080,31 65.405,22 79.404,20 92.343,37 0,00 0,00 0,00 1.923.111,18 

2010 1.174.534,73 61.793,57 155.907,84 56.237,38 77.221,46 78.972,07 0,00 0,00 0,00 1.604.667,05 
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2009 1.112.602,25 62.122,34 147.126,91 50.407,38 46.955,41 86.262,68 784,34 0,00 0,00 1.506.261,31 
Fonte: Sistema SIAPE 
 
 

5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão 

QUADRO A.5.10 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE 
JURISDICIONADA 

Descrição dos cargos e atividades do plano de 
cargos do órgão em que há ocorrência de 

servidores terceirizados 

Quantidade no final do exercício 
Ingressos no exercício Egressos no exercício 

2011 2010 2009 

Motoristas 6 - - 6 0 

  
 

 
  

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 
 

Cargo do plano de carreira e cargos do IPEA já extinto (Lei nº 9.632 de 07 de maio 1998). Terceirização dos serviços através de licitação 
conforme previsão no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997. 

 
Fonte: SIAFI 

 
 

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de 
terceirizados. 

O Quadro A.5.11 abaixo compreende os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra que tiveram em vigência no exercício de 
2011, mesmo que já encerrados, assim como os novos contratos celebrados no exercício de 2011, mesmo que não efetivados no exercício. Excetuam-se 
deste Quadro os contratos relativos a Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva, que devem ser tratados no Quadro A.5.12 anterior. 

QUADRO A.5.11 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
Unidade Contratante 

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA  
UG/Gestão: 113601 / 11302 CNPJ: 33.892.175/0001-00 

Informações sobre os contratos 
Ano do Área Natureza Identificação Empresa Contratada Período contratual de Nível de Escolaridade exigido Sit. 
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contrato do Contrato (CNPJ) execução das atividades 
contratadas 

dos trabalhadores contratados 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2010 1 O 25/2010 04.271.959/0001-12 02/08/2010 01/08/2012 - - 22 22 - - P 
2011 4 O 41/2011 07.234.161/0001-99 05/09/2011 04/09/2012 - - 1 1 - - A 
2011 4 O 42/2011 08.865.102/0001-81 05/09/2011 04/09/2012 - - 6 6 - - A 
2008 5 O 14/2008 02.660.447/0001-12 01/08/2008 31/07/2012 - - 6 6 17 15 P 
2010 6 O 38/2010 08.594.305/0001-80 05/10/2010 04/10/2012 - - 16 16 - - P 
2010 10 O 39/2010 03.591.509/0001-44 11/10/2010 10/10/2012 - - 11 11 - - P 
2009 14 O 42/2009 00.491.542/0001-04 10/12/2009 09/12/2012 - - 47 47 53 53 E 
2011 14 O 47/2011 05.496.394/0001-34 12/12/2011 11/12/2012 - - 39 28 106 89 A 

Observações: 
 
LEGENDA  
Área: 

1. Conservação e Limpeza; 
2. Segurança; 
3. Vigilância; 
4. Transportes; 
5. Informática; 
6. Copeiragem; 
7. Recepção; 
8. Reprografia; 
9. Telecomunicações; 
10. Manutenção de bens móvies 
 

11. Manutenção de bens imóveis 
12. Brigadistas 
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

            14.   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: SIAFI 
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5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

Meta: Viabilizar 200 participações em ações de capacitação previstas no plano de anual de 
capacitação. 
Resultado: Meta cumprida. 

O Plano Anual de Capacitação de 2011, em sintonia com o Decreto nº 5.707, de 23 de 
fevereiro de 2006, que Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, previu a customização da programação e a socialização do 
conhecimento e o incentivo a instrutoria interna. 

Assim, as demandas Plano de Capacitação de 2011 foram identificadas no mapeamento 
dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o desempenho das atividades dos papéis 
ocupacionais do IPEA e das atribuições dos cargos. 

A execução do Plano de Capacitação se deu por meio de vários formatos, a fim de 
abranger várias formas de aprendizagem. Abaixo estão listados os tipos de eventos com o 
quantitativo de participações por evento. 

Tipo de Evento Número de Participações 

Cursos internos 225 

Cursos externos 86 

Afastamento para eventos no Exterior 85 

Licença Capacitação 19 

Afastamento para pós-graduação 14 

TOTAL 429 

 

Foram capacitados 215 servidores, sendo que 55 são ocupantes de cargo DAS ou FG e 160 são 
servidores sem cargo de direção ou assessoramento. 
Meta: Realizar o mapeamento das competências essenciais do IPEA. 
Resultado: Meta cumprida. 
O projeto de mapeamento de competências tem como propósito identificar o gap ou lacuna de 
competências, ou seja, a discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia 
corporativa e as competências internas existentes na organização. O Decreto 5.707, de 2006 
instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública 
Federal Direta, Autárquica e Fundacional, adotando o modelo de gestão por competências. Esse 
projeto no IPEA está sendo realizado em parceria com empresa de consultoria contratada por meio 
de recursos do BID. 
Os produtos deste projeto são: 
Plano Anual de Capacitação do IPEA; 
Trilhas de aprendizagem que permitirão os servidores moldar suas carreiras. 
Banco de talentos – sistema de informação que permitirá identificar mais rapidamente as 
competências dos servidores e orientar o seu desenvolvimento profissional. 
Políticas de gestão de pessoas – documento que definirá as diretrizes orientadoras dos processos de 
gestão de pessoas no IPEA.  
O projeto será composto por quatro fases: definição das Competências Essenciais; mapeamento das 
competências requeridas e definição dos perfis ocupacionais; mapeamento das competências dos 
servidores; construção de políticas de Gestão de Pessoas. 
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Foi realizada análise documental e entrevistas com os gestores a fim de mapear as competências 
essências. O relatório consolidado e validado do mapeamento, descrição e classificação das 
Competências Essenciais do IPEA foi concluído em novembro de 2011. 
 
Meta: Capacitar 60% dos ocupantes de cargo de DAS da Diretoria de Desenvolvimento 
Institucional - DIDES. 
Resultado: Meta cumprida. 
O mundo do trabalho sofre constantes e aceleradas transformações. Com isso, faz-se necessário 
desenvolver as pessoas, para que as mesmas possam acompanhar todos os processos de mudança e 
continuem gerando assim, eficientes resultados. Diante disso, torna-se pertinente implantar uma 
cultura organizacional, que entre outras coisas, valorize as pessoas e todas as suas potencialidades. 
Não obstante, o desenvolvimento de valores que estejam alinhados a missão e a visão da 
organização. Logo, a proposta de treinar e desenvolver os gestores do Ipea está alinhada a realidade 
em que o contexto de trabalho atual se encontra. 
O treinamento e desenvolvimento de gestores deve perpassar alguns temas como comunicação, 
liderança e motivação. O papel da boa comunicação é um imprescindível recurso gerencial e tem 
uma função relevante para a compreensão clara dos objetivos da organização, para a assimilação 
desses objetivos e para o sucesso das práticas de gestão de pessoas. Sendo assim, é preciso que 
aspectos da comunicação, tais como clareza e transparência, por exemplo, sejam desenvolvidos nos 
gestores das organizações. 
Ligado a isso, entende-se que o líder é crucial para a implementação e para o funcionamento 
adequado do modelo de gestão de pessoas adotado estrategicamente pelo IPEA, pois a alta gerência 
oferece sustentação e legitimidade às políticas e práticas do órgão. 
As ações de treinamento e desenvolvimento ocupam papel importante nas práticas de gestão de 
pessoas. O impacto positivo dessas ações é fundamental para mudanças no contexto de trabalho, 
pois proporciona melhorias no desempenho individual e coletivo, na produtividade e na qualidade 
dos serviços oferecidos, consequentemente na motivação dos servidores. 
A capacitação gerencial é um mecanismo estratégico para se alcançar essas mudanças, uma vez que 
o treinamento, desenvolvimento e educação dos gestores tende a influenciar positivamente, porque 
só saberemos se o resultado esperado foi alcançado se fizermos uma avaliação do impacto do 
treinamento no trabalho em si. 
Mudanças requerem o preparo das pessoas para a internalização do que se quer mudar. Logo, ações 
de capacitação gerencial são essenciais para que práticas inovadoras de gestão de pessoas sejam 
implementadas com êxito. 
Sendo assim, optou-se por capacitar os gestores da Diretoria de Desenvolvimento Institucional no 
tema Qualidade de Vida no Trabalho a fim de construir ações que promovam melhoria na sensação 
de bem-estar dos servidores. Compareceram ao treinamento 20 gestores, ou seja, 74% dos gestores 
da DIDES foram capacitados no tema proposto. 
 
Meta: Realizar pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho. 
Resultado: Meta cumprida. 
A pesquisa sobre Qualidade de Vida no Trabalho tem como objetivo identificar a percepção dos 
servidores/colaboradores sobre o tema. Esse projeto está sendo realizado pela equipe do programa 
de qualidade de vida no trabalho do Ipea, da Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPES) em 
parceria com a professora doutora Carla Antloga, do Instituto de Psicologia da UnB e pesquisadora 
visitante no Ipea,  
No ano de 2011 foram realizadas as seguintes etapas: sensibilização dos participantes, coleta de 
dados, tratamento e análise dos dados, apresentação e validação dos resultados e entrega do 
relatório parcial da pesquisa. Participaram do diagnóstico 275 respondentes. 
O instrumento utilizado para a pesquisa Qualidade de Vida no Trabalho no Ipea foi a versão 
eletrônica do Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho – IAQVT (Ferreira, 2010). 
Esse é um questionário de pesquisa, de natureza quantitativa (escala psicométrica do tipo Likert) e 
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qualitativa (quatro questões abertas), que permite conhecer, com rigor científico, o que pensam os 
respondentes sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) em uma dada organização. Trata-se de 
um instrumento científico validado (Ferreira, 2010) e que foi desenvolvido com base em diversas 
pesquisas realizadas pelo ErgoPublic – Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia Aplicada ao 
Setor Público, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. 
Durante o mês de outubro, foi realizada a coleta de dados da pesquisa sobre qualidade de vida no 
trabalho. Os dados da pesquisa foram analisados em novembro de 2011 pela professora doutora 
Carla Antloga, do Instituto de Psicologia da UnB e pesquisadora visitante no Ipea, em parceria com 
a equipe do programa de qualidade de vida no trabalho do Ipea, da Coordenação de Gestão de 
Pessoas (CGPES).  
No mês de fevereiro de 2012 será apresentada a proposta de política e programa de QVT para o 
Ipea, subsidiada com base nos resultados da pesquisa. Fatores referentes às condições de trabalho, 
organização do trabalho, relações sócio-profissionais, crescimento e reconhecimento profissional e 
elo trabalho/vida social estão sendo olhados cuidadosamente para promoção de ações, pois alguns 
aspectos foram apontados como geradores de mal-estar e ou ficaram situados em uma zona de 
transição, coexistindo vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho. 
 
Meta: Atender 95% das demandas encaminhadas à DIDES por meio do sistema eletrônico e-
pedidos. 
Resultado: Meta cumprida. 
O Serviço de Capacitação e Treinamento-SECAT, mediante o sistema eletrônico e-pedidos atende a 
diversas solicitações de contratações, renovações e rescisões de estágios, colaborando com o 
processo de formação de profissionais por meio de experiência prática, para aperfeiçoamento 
técnico e cultural, científico e de melhoria no relacionamento humano. 
No ano de 2011, foram contabilizados 96 solicitações desses serviços que foram executadas em 
parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, a Instituições de Ensino e o IPEA. 
Mantendo um índice de atendimento acima da meta negociada para o ano, conforme demonstrado 
nos gráficos abaixo, o que permitiu a manutenção mensal em média de 48 estagiários em nosso 
quadro de pessoal, divididos entre Nível Superior e Nível Médio, que realizaram estágio curricular 
nas diferentes unidades organizacionais, colaborando, assim, para a complementação prática do 
processo ensino-aprendizagem dos futuros profissionais de cada área. 
 
 

 

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011 
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6.  PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, 
termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício 
de referência.  
 

6.1 Instrumentos de transferências vigentes no exercício  

6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011 
O Quadro A.6.1 abaixo contempla os valores das transferências vigentes no exercício de referência 
do relatório de gestão. A UJ deverá informar, por concedente ou contratante, o conjunto de 
instrumentos de transferências vigentes no exercício, informando o tipo e identificação da 
transferência, a identificação do beneficiário, os valores e as contrapartidas pactuadas, os repasses 
efetuados no exercício e acumulados até o final do exercício, as datas de início e fim de vigência, 
considerados todos os termos aditivos, bem como a situação da transferência registrada no Sistema 
SIAFI ou outro sistema equivalente. Deve ser elaborado um quadro específico para cada concedente 
ou contratante que compor o Relatório de Gestão.  
Os instrumentos de transferência classificados como Termo de Parceria não devem ser tratados 
neste item, devendo a UJ observar, para esse tipo de transferência, o item 38 da Parte C do Anexo II 
da DN TCU nº 108/2010. 
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QUADRO A.6.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 
CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601 / 11302 

Informações sobre as transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapar

tida  
No 

exercício 
Acumulado 
até exercício Início Fim 

1 01/2008 
Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe - CEPAL 
12.000.000,00 4.000.000,00 400.000,00 3.575.000,00 01/01/2008 31/03/2012 1 

3 - 
373001/37201 - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA 
5.829.613,00 0,00 5.829.613,00 5.829.613,00 07/07/2011 31/12/2011 4 

3 - 
530001/00001 - Ministério da Integração 

Nacional - MI 
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 07/07/2011 31/12/2011 4 

3 - 
154003/15279 - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES 

485.047,87 0,00 485.047,87 485.047,87 01/01/2012 31/12/2012 1 

3 - 
110008/00001 - Ministério da Pesca e 

Aquicultura - MPA 
300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 02/01/2011 30/03/2011 4 

          
LEGENDA  
Modalidade: 

1 - Convênio  
2 - Contrato de Repasse 
3 - Termo de Cooperação 
4 - Termo de Compromisso  

Situação da Transferência: 
1 - Adimplente 
2 - Inadimplente 
3 - Inadimplência Suspensa  
4 - Concluído  
5 - Excluído 
6 - Rescindido  
7 - Arquivado 

Fonte: SIAFI 
 
6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios 
O Quadro A.6.2 abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e os respectivos valores repassados nos exercícios de 
2011, 2010 e 2009, sendo que os valores devem se referir à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício.   
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QUADRO A.6.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 
CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601 / 11302 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados em cada 

exercício 
Montantes repassados em cada exercício, independentemente do 

ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00) 
2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Convênio 1 1 2 400.000,00 1.100.000,00 1.800.000,00 

Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de 
Cooperação 

4 7 2 8.114.660,87 437.682,00 649.728,48 

Termo de 
Compromisso 

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

Totais 5 8 4 8.514.660,87  2.449.728,48 
 

1.537.682,00 2.449.728,48 

Fonte: SIAFI 
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6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 

2012 e seguintes 
O Quadro A.6.3 abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e 
os valores já repassados e a serem transferidos, relativos aos instrumentos que permanecerão 
vigentes no exercício de 2012 e seguintes.  

QUADRO A.6.3 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO 
EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 
CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601 / 11302 

Modalidade 

Qtd.  de 
instrumentos 
com vigência 

em 2012 e 
seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor 
global 

repassado até 
o final do 

exercício de 
2011 

Contratados Repassados 
até 2011 

Previstos 
para 
2012 

Convênio 1 12.000.000,00 3.575.000,00  0,00 30% 

Contrato de Repasse 0 0,00 0,00 0,00   

Termo de Cooperação 1 485.047,87 485.047,87 0,00 100% 

Termo de 
Compromisso 0 0,00 0,00 0,00 

  

Totais 2 12.485.047,87 4.060.047,87 0,00 33% 

Fonte: SIAFI  
 

6.2 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e 
contratos de repasse 

O Quadro A.6.4 abaixo visa a demonstrar a quantidade de instrumentos de convênio, de termo de 
cooperação e de contrato de repasse, assim como os respectivos montantes repassados, segmentados 
por ano em que deveriam ser prestadas as contas, de forma a evidenciar o perfil da prestação de 
contas das transferências sob essas modalidades. Dessa forma, a UJ deve identificar, por ano da 
prestação de contas, a quantidade de instrumentos “Convênios”, “Termos de Cooperação” e 
“Contratos de Repasse”, assim como os respectivos montantes, segmentando-os entre instrumentos 
que tiveram suas contas prestadas e instrumentos que não tiveram contas prestadas.  
A data que deve ser considerada para identificar a prestação ou não das contas é 31/12/2011. Assim, 
o Quadro evidenciará a quantidade e o montante repassado dos instrumentos que, até o final do 
exercício de referência do Relatório, ainda não estavam com a prestação de contas atualizada pelo 
convenente ou contratado.  
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QUADRO A.6.4 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE 
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE 

CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE. 
Valores em 

R$ 1,00 
Unidade Concedente 

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 
CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601 / 11302 

Exercício 
da 

prestação 
das contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos 
de 

Repasse 

2011 

Contas 
prestadas 

Quantidade 1 0 0 

Montante Repassado 400.000,00 0 0 

Contas NÃO 
prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

2010 

Contas 
prestadas 

Quantidade 1 0 0 

Montante Repassado 1.100.000,00 0 0 

Contas NÃO 
prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

2009 

Contas 
prestadas 

Quantidade 2 0 0 

Montante Repassado 710.000,00 0 0 

Contas NÃO 
prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Anteriores 
a 2009 

Contas NÃO 
prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Fonte: SIAFI 
 
6.2.1 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse  
O Quadro A.6.5 contempla informações sobre a análise das prestações de contas a cargo do 
concedente e do contratante. Com base nos exercícios em que as contas foram apresentadas, a UJ 
deve apresentar informações de quantidade e montante envolvendo contas analisadas e não 
analisadas, de forma a evidenciar a qualidade do gerenciamento empreendido pela UJ. A data de 
referência para definir se a conta foi analisada ou não é 31/12/2011. 

 

Quadro A.6.5 - Visão Geral da análise das prestações de contas de 
Convênios e Contratos de Repasse Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 
CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601 / 11302 
Exercício 

da 
prestação 
das contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos 
de Repasse 

2011 

Quantidade de contas prestadas 4 0 
Com prazo de 
análise ainda 
não vencido 

Quantidade 
Contas analisadas 0 0 

Contas Não analisadas 0 0 

Montante repassado (R$) 0 0 
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Com prazo de 
análise vencido 

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada 0 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Contas 
NÃO 
analisadas 

Quantidade 4 0 

Montante repassado 
(R$) 

400.000,00 0 

2010 

Quantidade de contas prestadas 4 0 

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada 0 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 4 0 

Montante repassado (R$) 1.100.000,00 0 

2009 

Quantidade de contas prestadas 4 0 

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada 4 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 0 

Montante repassado  0 0 

Exercícios 
anteriores 

a 2009 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 0 

Montante repassado  0 0 

Fonte: SIAFI 

 

6.3 Análise Crítica 

 
As transferências e aportes financeiros aqui relatados foram instrumentos que permitiram a 

realização de pesquisas, eventos e publicação de livros e outros atos em conjunto com entidades 
públicas da Federação por meio de instrumentos de cooperação, firmados no exercício de 2011 e 
dois exercícios anteriores, com a devida conclusão das atividades pretendidas. 

O IPEA mantém o SGAC, Sistema de Gestão de Acordos de Cooperação Técnica, 
convênios e contratos de pesquisas, ainda como sistemática, foi criado para aprimoramento do 
processo de coordenação das ações relacionadas à formulação, celebração, execução e 
acompanhamento, e da gestão do conhecimento dos resultados das parcerias. Atualmente o IPEA 
disponibiliza a listagem de suas parcerias em seu sítio da internet, em sua maioria acordos de 
cooperação técnica sem repasse financeiro.  
  Quanto à questão da inadimplência, não houve necessidade de medidas, devido ao fato de 
que não ocorreu nenhuma situação de não cumprimento de tarefas acordadas nos instrumentos, pelo 
que se verifica no quadro A.6.1. 
  Frente ao disposto no art. 35 do Decreto 93.872/86 e do art. 12 do Decreto 7.445/2011, pelo 
que confere o quadro demonstrativo, todas as transferências executadas no período encontram-se 
em conformidade, por não haver inadimplência.  
  No que tange à evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, de acordo 
com o quadro acima, vê-se a descriminação das transferências executadas no decorrer dos três 
últimos períodos, a saber: 2009/2010 e 2011. 
  Houve uma redução no total geral de instrumentos celebrados de 2011 em relação ao 
exercício anterior, havendo, porém, aumento significativo no montante repassado.  
Em relação as prestações de contas, apesar de quantidade de pendência, registra-se que todas as já 
se encontram analisadas e aprovadas do ponto de vista financeiro, restando somente parecer técnico 
para aprovação final.  
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  Devido ao reduzido fluxo de ações e transferências, em geral de descentralizações, 
atualmente há acompanhamento direto dessas transferências por meio da participação direta da 
equipe técnica do IPEA juntamente com os parceiros no processo de execução dos trabalhos. 

 
 

 
7. PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.  

7.1 Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV 

 
QUADRO A.7.1 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 

DADOS NO SIASG E SCONV 

DECLARAÇÃO 
 

Eu, GRAZIELA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF n° 860.931.001-97, 
Coordenadora Geral de Serviços Corporativos e Apoio a Pesquisa, exercido no 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, declaro junto aos órgãos de 
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e 
instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade 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, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 
de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 
Brasília, 30 de março de 2012. 

 
 

GRAZIELA FERREIRA DE OLIVEIRA  
860.931.001-97  

Coordenadora Geral de Serviços Corporativos e Apoio a Pesquisa 
 

 
 

8. PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.  

 

8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93 

O Quadro A.8.1 abaixo compreende o conjunto de autoridades, servidores e empregados públicos 
obrigados pela Lei nº 8.730/93 a entregar a DBR, discriminando, para cada momento em que a 
obrigação se concretiza, as quantidades de autoridades, titulares de cargos e de funções obrigados 
ao cumprimento da exigência do art. 1º da referida Lei.  Os campos devem ser preenchidos de 
acordo com as descrições a seguir especificadas, devendo-se levar em consideração o cruzamento 
das colunas relativas ao “Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR” (Posse ou 
Início do exercício da Função ou Cargo, Final do exercício da Função ou Cargo e Final do exercício 
financeiro) com as respectivas linhas (Autoridades, Cargo Eletivo, Cargo de Confiança, Emprego 
de Confiança e Função de Confiança).  
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QUADRO A.8.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E 
SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos 
e Funções obrigados a 

entregar a DBR  

Situação em relação 
às exigências da Lei 

nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a 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 

da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

 
 

 

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 

109 45 104 

Entregaram a DBR 109 45 104 
Não cumpriram a 
obrigação de entregar 
a DBR conforme a 
previsão legal. 

0 0 0 

Fonte: Sistema SRH 
 

 

8.2 Análise Crítica 

Considerando que foram cumpridas as determinações contidas na Lei nº 8.730/93, não houve 
necessidade de qualquer tomada de providências por parte da Divisão de Administração de Pessoal, 
unidade responsável pelo controle e recepção das DBR.  

Quanto ao controle e gerenciamento da entrega das DBR’s, atualmente é feito por meio de 
planilha eletrônica, com a guarda em arquivo próprio, dada a necessidade do sigilo fiscal.  

No que se refere a forma de recepção, se dá por meio de formulário definido pela IN TCU nº 
67/2011(em papel). 

As análises de eventuais incompatibilidades de patrimônio são feitas de forma aleatórias e não 
foram identificadas incompatibilidades aparentes. 
 
 

9. PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.  

Texto da DN: Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, 
contemplando os seguintes aspectos: 

I. ambiente de controle;  
II. avaliação de risco;  
III. procedimentos de controle;  
IV. informação e comunicação; 
V. monitoramento. 
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9.1  Estrutura de controles internos da UJ 

A informação está estruturada conforme o Quadro A.9.1 abaixo, que dispõe diversas afirmativas 
sobre os seguintes aspectos do sistema de controles internos da UJ: ambiente de controle, avaliação 
de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.  

QUADRO A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ  
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como 

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte 
adequado ao seu funcionamento. 

   
 X 

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

   
X  

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

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

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

   
X  

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

   

 X 

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

   
 X 

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

   
 X 

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

   
X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
    X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução 
dos objetivos e metas da unidade. 

   X  

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

  X   

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

  X   

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

  X   

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

  X   

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades 
nos processos internos da unidade. 

X     
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17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais 
ressarcimentos.  

    X 

18. 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 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, 

para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente 
estabelecidas. 

  
X  

 

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e 
funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

  
 X 

 

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

  
 X 

 

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

  
 X 

 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, 

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas 
adequadas. 

    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 
qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 
apropriadas. 

    X 

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, 
precisa e acessível. 

    X 

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

  X   

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

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado 

para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
  

X 
  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado 
adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 

  
X 

  

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

  
X 

  

Considerações gerais: 
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LEGENDA  
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, 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 válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 
10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.  

 

10.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

O tópico sobre gestão ambiental e licitações sustentáveis traz questões que o gestor terá de avaliar 
segundo sua concordância ou não com as afirmações apresentadas no Quadro A.10.1 abaixo. 

QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas 
licitações que levem em consideração os processos de extração ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. 
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados? 

X     

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

  X   

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

  X   

4. 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     

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram 
para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, 
lâmpadas econômicas). 
Foram substituídos todos os terminais de vídeo tipo CRT por modelos LCD que 

proporcionou uma redução de consumo de energia elétrica em torno de 30%; foram 
adquiridos servidores de rede do tipo rack e em arquitetura Blade que utilizam 
apenas uma console de gerenciamento para todos os equipamentos proporcionando 
otimização de espaço físico e redução do consumo de energia elétrica também em 
torno de 30%.   

   

X 

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: 
papel reciclado). 
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

X     
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adquiridos? 
7. 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     

8. 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     

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de 
durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. 

  X   

10. 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 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, 
bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

    X 

12. 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     

13. 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. 
A substituição de impressoras escravas por impressoras em rede, de uso compartilhado, 

permitiu o melhor controle e monitoramento do serviço de impressão e a consequente 
redução do consumo de papel. A sensibilização se deu por meio da publicização do 
consumo (volume impresso) e seu respectivo gasto (em reais) de cada unidade e por 
usuário.     

 X    

Considerações Gerais: 
LEGENDA  
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, 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. 

 
 
 

11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº108, DE 24/11/2010.  

Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como 
“Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.  
 



 

53 
 

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

O Quadro A.11.1 a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial 
de Propriedade da União, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de 
imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade da UJ no final dos exercícios 
2009 e 2010, contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior. 

 

QUADRO A.11.1 – 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 2011 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 
UF – DF - 2 2 2 

Brasília - 2 2 2 

 
  

Subtotal Brasil 2 2 

EXTERIOR  
PAÍS 1  

  
Subtotal Exterior  

Total (Brasil + Exterior) 2 2 
Fonte: Siafi 

 

O Quadro A.11.2 a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial 
Locados de Terceiros, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de 
imóveis que estavam locados de terceiros pela UJ no final dos exercícios de 2010 e 2011, 
contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior.  

 

QUADRO A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 
TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE 

TERCEIROS PELA UJ 
EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

UF  - DF - 1 2 2 
Brasília - 1 1 1 

UF – RJ - 1  
Rio de Janeiro - 1 1 1 
  
Subtotal Brasil Σ Σ 

EXTERIOR 
PAÍS 1 Σ Σ 

  
Subtotal Exterior Σ Σ 

Total (Brasil + Exterior) 2 2 
Fonte: Siafi 

 

O Quadro A.11.3 a seguir, denominado Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da 
União sob responsabilidade da UJ, está organizado de forma a contemplar os atributos e 
características dos imóveis de uso especial de propriedade da União, assim como as despesas com 
manutenção incorridas no exercício de referência do relatório de gestão. Nesse Quadro devem ser 
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relacionados todos os imóveis que, em 31/12/2011, estavam sob a responsabilidade da UJ 
apresentadora do relatório de gestão e de UJ a ela consolidada ou agregada. 
 

QUADRO A.11.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

UG RIP 
Re-
gime 

Estado 
de 

Conser-
vação 

Valor do Imóvel 
Despesa com 

Manutenção no 
exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

Imóvel Instalações 

113601 9701.16825.500-8 23 1 1.800.000,00 31/12/2011 10.471.384,72 0,00 0,00 

113601 9701.16828.500-4 23 1 1.940.000,00 31/12/2011 11.250.650,56 0,00 0,00 

Total                                                               21.722.035,28 0,00 0,00 

Fonte: SPIUNet 

 
12. PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.  

Texto da DN: Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando 
os seguintes aspectos: 

a) Planejamento da área;  
b) Perfil dos recursos humanos envolvidos;  
c) Segurança da informação;  
d) Desenvolvimento e produção de sistemas;  
e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. 

 
 

12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI)  

QUADRO A.12.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
JURISDICIONADA 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 
Planejamento da área           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o 
planejamento da UJ como um todo.         x 
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.          x 
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI 
para a UJ.      x 

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 
Servidores com formação específica na área de TI (unidades de Brasilia e 
Rio de Janeiro);  21 
Servidores sem formação em TI (auxiliar técnico lotados na area de TI); 11 
Terceirizados (unidade de Brasilia e Rio de Janeiro); 18  
Servidores requisitados; 2 52 
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do 
Órgão/Entidade.          x 
Segurança da Informação           
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar 
estrategicamente com segurança da informação.          x 
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7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha 
sido instituída mediante documento específico.         x 
Desenvolvimento e Produção de Sistemas           
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis 
com as necessidades da UJ.        x   
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia 
definida.    x       
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI 
do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.    x       
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.    x  

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em 
relação ao desenvolvimento interno da própria UJ. 

Informar o percentual de 
participação 

47% 
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados 
os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente 
em termos de TI.         x  
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui 
área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.        x   
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade 
referente a produtos e serviços de TI terceirizados?       x    
Considerações Gerais: 
O Ipea ainda não conseguiu  recompor seu quadro de  Analista de Sistemas porque não houve aprovação pelo MP de 
novo concurso. 
LEGENDA  
Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto 
da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao 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 a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 

 

 

13. PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010. 

13.1 Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo 

A despesa com Cartão de Crédito Corporativo da UJ deverá ser demonstrada por intermédio de dois 
(2) demonstrativos: o primeiro compreenderá a despesa com cartão de crédito por portador, bem 
assim os valores limites estipulados para a UG e para os respectivos portadores; o segundo 
demonstrará a despesa com o Cartão de Crédito Corporativo consolidada da UJ, comparativa com 
os dois exercícios imediatamente anteriores. 
13.1.1 Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício 
O Quadro A.13.1 abaixo, correspondente ao primeiro demonstrativo citado, compreende uma 
planilha onde as informações devem ser discriminadas por: identificação da UG; limite de 
utilização total da UG; portador, CPF; limite individual, valor (subdivididos em saque e fatura); 
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total utilizado pela UG e total utilizado pela UJ.  Tais campos devem ser preenchidos de acordo 
com a descrição dos campos a seguir especificados. 

 

QUADRO A.13.1 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 
POR UG E POR PORTADOR 

Valores em 
R$ 1,00 

Código da 
UG 1 

113601 Limite de Utilização 
da UG 

12.000 

Portador  CPF 
Valor do 
Limite 

Individual  

Valor 
Total 

Saque Fatura 

Devalde Santana de 
Assis 

120.337.821-15 12.000 3.263 5.261 8.524 

      
Total utilizado pela UG  3.263 5.261 8.524 
Código da 
UG 1 

113602 Limite de Utilização 
da UG 

7.000 

Gileno Balbino dos 
Santos 

262.300..467-68 4.000 0 749 749 

Arnaldo Mendes Correia 265.420.487-15 3.000 0 1.086 1.086 
Total utilizado pela UG  0 1.835 1.835 
Total utilizado pela UJ  3.263 7.096 10.359 
Fonte: SIAFI 

 

O Quadro A.13.2 abaixo, correspondente ao segundo demonstrativo citado, contempla a despesa 
com Cartão de Crédito Corporativo de maneira consolidada, sendo composto por uma planilha onde 
as informações a serem prestadas estão distribuídas em (4) quatro colunas, a saber: exercícios; 
saque, subdividindo-se em quantidade e valor; fatura, também subdividindo-se em quantidade e 
valor; e, por fim, total. Tais campos devem ser preenchidos de acordo com a descrição dos campos 
a seguir especificados.  

QUADRO A.13.2 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 
(SÉRIE HISTÓRICA) 

Valores em 
R$ 1,00 

Exercícios 
Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor  Quantidade (b) Valor (a+b) 
2011 1 3.263 3 7.096 10.359 
2010 4 3.249 4 5.503 8.752 
2009 2 2.510 3 7.646 10.156 

Fonte: SIAFI 
 
 
14. PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010. 

Texto: Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os 
beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que 
estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade 
Social.  

14.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ 

Não se aplica a esta Fundação. 
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15. PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 

O Quadro A.15.1 abaixo contempla as informações sobre as providências adotadas pelos órgãos e 
entidades jurisdicionados ao TCU para atender às suas deliberações estando estruturadas em dois 
(2) blocos de informação: Unidade Jurisdicionada e Deliberações do TCU, dividido o segundo 
bloco em duas partes complementares: Deliberações expedidas pelo TCU, que identifica a 
determinação ou a recomendação lavrada pelo TCU, a nível de item do Acórdão, e Providências 
Adotadas, que apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas para dar 
cumprimento ao Acórdão. 

QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 
EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 TC-017.339/2008-2 7394/2010 1.5.1.3 Ofício 1490/2010-TCU SECEX 6 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 
Descrição da Deliberação: 
1.5.1.3.1 efetuar nova análise da prestação de contas do Convênio nº 04/2007 (Siafi 594467), 
adotando as medidas administrativas necessárias para reaver os valores indevidamente pagos a 
título de taxas bancárias, em desrespeito ao art. 8º, inciso VII, da IN STN nº 01/94;  
1.5.1.3.2 proceder à nova análise da prestação de contas do Convênio nº 02/2007 (Siafi 593973), 
adotando as medidas administrativas necessárias para reaver os valores indevidamente pagos com 
taxas bancárias, despesas em data posterior à vigência do ajuste e não previstas no plano de 
trabalho, descumprindo o art. 8º V e VII, c/c art. 36, inciso I, da IN STN nº 01/97. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DIDES  
Síntese da providência adotada:  
Foi encaminhado ao TCU o Ofício nº 80/PRESI/IPEA, de 09/03/2011, esclarecendo ao titular da 
6ª Secretaria de Controle Externo do TCU, as medidas adotadas para saneamento das pendências.  
Síntese dos resultados obtidos 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 

Deliberações do TCU 
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Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 TC-013.240/1994-3 145/2011 1 a 4 Ofício 
Ofício 841/2011-TCU/SECEX-2, de 

17/11/2011  
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 
Descrição da Deliberação: 
1. Autorizar o pagamento da dívida do Sr. Wagner Ignácio Ribeiro, referente aos subitens 9.2 e 
9.3 do Acórdão nº 1081/2007 – TCU – Plenário, em 24 (vinte e quatro parcelas) mensais e 
consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, c/c art. 217 do Regimento Interno, 
fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar 
perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela 
anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor 
mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em 
vigor; 
2. Alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 
importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do SS 2º do art. 217 do 
Regimento Interno deste Tribunal; 
3. Determinar à 2ª Secex que, concluído o recolhimento com a observância das datas aprazadas, 
promova a reinstrução do processo com vistas à expedição de quitação; 
4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança 
judicial das dívidas remanescentes, caso não cumprida integralmente a obrigação assumida pelo 
responsável.    

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DIDES-Setorial Contábil 000007 
Síntese da providência adotada:  

Em relação a este Acórdão, cumpre destacar que, em atendimento ao disposto no art. 3º da 
Decisão Normativa TCU nº 045, de 15/05/2002, a Administração do IPEA procedeu à inscrição 
no CADIN do devedor WAGNER IGNÁCIO RIBEIRO, com registro em 02/09/2011, consoante 
orientação constante do Ofício 841/2011-TCU/SECEX-2, de 17/11/2011, pertinente a decisões 
proferidas no âmbito dos Acórdãos TCU nºs 1081/2007; 476/2010 e 1160/2010 – todos do 
Plenário do Tribunal (Proc 013.240/1994-3). A 

Trata-se de julgamentos decorrentes de processo de Tomada de Contas Especial instaurada 
em 1993 pelo IPEA, com vistas à apuração do extravio de tíquetes refeição no período de 1987 a 
1992, com sentença na esfera judicial já transitada em julgado junto ao Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, em caráter condenatório contra o referido devedor. 
               A inscrição na Dívida Ativa da União (Proc AGU/PGF 1ª Região nº 
00407.004423/2011-97) foi efetuada em 10/10/2011, conforme Termo de Inscrição em Dívida 
Ativa nº 111006.10000.068.004070044232011978 (Certidão de Inscrição em Dívida Ativa nº 
683/2011) e os respectivos registros dos montantes devidos no SIAFI foram efetuados em 
14/12/2011, conforme Notas de Lançamento 2011NL000595-Principal, no valor de R$ 442,26 
(Quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) e 2011NL000598-Correção e 
Atualização Monetária de R$ 1.291.739,17 (Um milhão, duzentos e noventa e um mil, setecentos 
e trinta e nove reais e dezessete centavos).   
Síntese dos resultados obtidos 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
O suporte da Procuradoria Jurídica do IPEA, conjuntamente com a AGU, agilizou a efetiva 
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inscrição do valor na DAU. 
 
 

15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

O Quadro A.15.2 abaixo contém as justificativas para o não atendimento às deliberações do TCU e 
possui a mesma estrutura informacional contemplada no Quadro A.11.1 descrito anteriormente, 
com exceção dos campos Síntese da providência adotada e Síntese dos Resultados Obtidos que 
são substituídos pelo campo Justificativa para o seu não cumprimento, que compreende as 
justificativas do setor responsável pelo não cumprimento da deliberação expedida pelo Tribunal. 

QUADRO A.15.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
     Ofício  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 

Descrição da Deliberação: 
  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
  
Justificativa para o seu não cumprimento:  
  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
 

 
 

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 

O Quadro A.15.3 abaixo contém as informações sobre as providências adotadas pelos órgãos e 
entidades jurisdicionados para atender às recomendações expedidas pelo OCI que as fiscaliza, 
estando estruturadas em dois (2) blocos de informação: Unidade Jurisdicionada e 
Recomendações do OCI, dividido o segundo bloco em duas partes complementares, quais sejam: 
Recomendações expedidas pelo OCI, que identifica a recomendação expedida pelo OCI, e 
Providências Adotadas, que apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas 
para dar cumprimento à recomendação. 

QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 

Recomendações do OCI 
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Recomendações expedidas pelo OCI 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 
Nota Técnica nº 10/2011 – COAUD-

CISET/SG/CC/PR, de 11/03/2011 
 

Ofício nº 167/2011/COAUD-
CISET-SG-PR, de 

11/03/2011 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 94285 / 7 
Descrição da Recomendação: 
A CISET recomendou ao gestor para que em procedimentos posteriores observe o disposto na 
legislação (pesquisa de mercado), visando assegurar economicidade na contratação. A AUDIN 
expediu o Memorando nº 06/AUDIN/IPEA, de 17/03/2011, encaminhando ao diretor da DIDES a 
documentação, para ciência e adoção de recomendação, se for o caso.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
IPEA – DIDES 000007 
Síntese da providência adotada:  
O Diretor da DIDES tomou conhecimento da recomendação contida na referida Nota Técnica. 
Síntese dos resultados obtidos 
O Contrato nº 09/2008 (Proc IPEA 03019.000029/2008-46) firmado com a empresa não foi 
prorrogado. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
A AUDIN expediu o Memorando nº 06/AUDIN/IPEA, de 17/03/2011, reforçando a 
recomendação da CISET. 

 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 Nota Técnica nº 12/2011, de 16/08/2011  
Ofício nº 604/2011/COAUD-
CISET-SG-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 
Descrição da Recomendação: 
Em relação ao Fato 01 da referida Nota (denúncia de suposto assédio moral e abuso de autoridade 
contra colaboradores do IPEA), a CISET recomendou ao IPEA que requeira de seus colaboradores 
a observância à legislação concernente a prestação de contas de diárias e passagens. 
Relativamente ao Fato 5 (suspeita de acumulação de competências das áreas de serviços gerias, 
RH e orçamento e finanças por uma única pessoa), a CISET solicitou a adoção de medida 
saneadora por parte do gestor. 
No tocante ao Fato 07 (ausência de base legal para a manutenção de unidade regional do IPEA no 
Rio de Janeiro), a CISET solicitou a realização de gestões do IPEA junto ao Min. do Planejamento 
com vistas a regularizar a situação.    

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DIDES 000007 
Síntese da providência adotada:  
Em relação ao Fato 01, o NUPEX - Núcleo de suporte ao deslocamento de pessoas no país e 
exterior, subunidade da DIDES encarregada de gerir a concessão de passagens e diárias, 
acompanha e cobra dos colaboradores a respectiva prestação de contas, inclusive mediante 
notificação individual automática gerada em sistema interno. Quanto ao Fato 5, apesar de a CISET 
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ter desconsiderado a denúncia, a edição do novo Estatuto e do respectivo Regimento Interno do 
IPEA vieram reforçar a governança das áreas questionadas. Relativamente ao Fato 07, o 
Presidente do IPEA baixou a Portaria nº 149, de 19/05/2011, criando grupo de trabalho para 
avaliar a questão da unidade IPEA Rio e propor medidas para regularizar a situação.     
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
Das três pendências comentadas, resta ainda o saneamento da situação da unidade do IPEA no 
Estado do Rio de Janeiro.  

 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Nota Técnica nº 17/2011, de 18/08/2011  
Ofício 619/COAUD-

CISET-CC.PR 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 000007 
Descrição da Recomendação: 
Recomenda ao Presidente do IPEA/SAE/PR a edição de portaria definindo, com precisão, 
matérias objeto de delegação de competência e convalidando atos praticados e recomenda à área 
competente do IPEA a regularização, no SIAFI, do fundamento da ordenação de despesa realizada 
por servidores denunciados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DIDES 000007 
Síntese da providência adotada:  
Foram atendidas as recomendações mediante publicação da Portaria IPEA nº 184, de 16/06/2011 e 
regularizado o SIAFI. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

 
 

16. PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. 

 

16.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício 

O Quadro A.16.1 a seguir pretende colher informações sobre as recomendações expedidas pela 
unidade de controle interno ou de auditoria interna que tenham sido atendidas no exercício de 
referência do relatório de gestão, independentemente da data de origem de tais recomendações. Esse 
Quadro se divide em duas partes: a primeira destina-se à identificação da recomendação; a segunda 
pretende conhecer as informações sobre o cumprimento da recomendação. A estrutura desse 
Quadro deve ser replicada para todas as recomendações que se enquadrarem nessa situação, ou seja, 
que foram atendidas no exercício de referência do relatório de gestão. 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE 
CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 001 

Data do Relatório de 
Auditoria 

12/05/2011 
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Item do Relatório de 
Auditoria  

3.4.3 – Recomendação – “a” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 09/AUDIN/IPEA, de 17/05/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

a) Atrasos no pagamento dos empregados desde março/2011: A 
persistirem os intermitentes atrasos no pagamento dos salários e 
demais direitos aos empregados, no decorrer do período restante de 
vigência do contrato, esta AUDIN recomendou ao Gestor do IPEA 
a adoção de providências, visando planejar e implementar a  
abertura de novo procedimento licitatório com vistas a contratar 
outra empresa para a prestação de serviços terceirizados de apoio 
administrativo.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Síntese das providências adotadas  
A Administração encerrou o contrato com a empresa World Service Terceirização Ltda em 
09/12/2011 e realizou processo licitatório culminando com a assinatura do Contrato nº 47/2011 
com a empresa vencedora Prestacional Construtora e Serviços, em 12/12/2011.  
Síntese dos resultados obtidos 
Esta AUDIN considera que a recomendação foi acatada integralmente. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
Após reiteradas tentativas, o IPEA decidiu não prorrogar o contrato com a referida empresa, 
alegando descumprimento contratual.  

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 001 

Data do Relatório de 
Auditoria 

12/05/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

3.4.3 – Recomendação – “b” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 09/AUDIN/IPEA, de 17/05/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

b) Tendo em vista que à época da auditoria o atual fiscal/gestor 
titular do contrato acumulava interinamente a função de Diretor da 
DIDES e de ordenador de despesa do IPEA - situação incompatível 
com a de acompanhamento do contrato, esta AUDIN recomendou 
a designação, em nova portaria, indicando outro servidor para a 
função de Fiscal/Gestor do contrato.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 



 

63 
 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Síntese das providências adotadas  
A Administração providenciou a designação do novo gestor do contrato e substituto, por meio da 
publicação da Portaria IPEA nº 170/2011, de 02/06/2011. 
Síntese dos resultados obtidos 
A recomendação foi acatada integralmente. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 001 

Data do Relatório de 
Auditoria 

12/05/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

3.4.3 – Recomendação – “c” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 09/AUDIN/IPEA, de 17/05/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

c) Cumprimento integral do disposto no Anexo IV da IN nº 02 
SLTI/MP, de 2008, quanto às obrigações do fiscal de contrato: 
Embora o Gestor tenha alegado falta de tempo ou de condições 
operacionais para o cumprimento integral das determinações do 
referido normativo da SLTI/MP, esta Unidade de Auditoria 
recomendou que se procedesse à adoção de novas rotinas ou de 
sistemas informatizados que possibilitem racionalizar e aprimorar 
as tarefas de acompanhamento e controle desses empregados, 
permitindo ao fiscal cumprir todas as tarefas previstas na 
legislação.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Síntese das providências adotadas  
Alternativamente à recomendação da AUDIN, a Administração decidiu, ao celebrar novo contrato 
(Contrato nº 47/2011) com a empresa vencedora do certame licitatório, em substituição à anterior, 
estabelecer a figura do preposto com vistas a segregar as funções e assegurar o papel do gestor 
neste contrato, sem prejuízo da implementação de novas rotinas de acompanhamento.  
Síntese dos resultados obtidos 
A providência adotada como alternativa às recomendações da AUDIN poderá sanear as 
deficiências levantadas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
A Administração entende que por meio da participação de um preposto, haverá condições 
operacionais mais adequadas para facilitar e agilizar a tramitação de demandas junto à empresa, 
corroborando para o melhor cumprimento do papel do gestor e do fiscal de contrato, consoante o 
que dispõe a IN nº 02/2008 SLTI/MP. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 002 

Data do Relatório de 
Auditoria 

29/07/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações. a) primeira parte 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 14/AUDIN/IPEA, de 02/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

(a) Administração iniciasse gestões e consultas junto aos órgãos 
específicos para eventual emprego de outra rubrica mais adequada 
no pagamento de bolsa de pesquisa a beneficiários não estudantes, 
atualmente na rubrica (natureza de despesa 339018). No Relatório 
a AUDIN sugeriu à; (2) Esta AUDIN também recomendou a 
realização de estudos com vistas à revisão dos valores conferidos 
aos bolsistas beneficiários do pagamento mensal de Bolsa de 
Pesquisa para a modalidade de Doutor, de modo a situar-se em 
nível mais compatível com outros valores praticados no mercado, a 
exemplo das bolsas concedidas pelo CNPq, embora se tenha 
conhecimento de não se tratar do mesmo tipo de colaboração. 
Ademais, em caso de redução do valor, essa iniciativa poderia 
resultar na elevação do número de vagas a serem ofertadas a outros 
candidatos, no caso de ser mantido o mesmo montante de 
aplicação desses recursos; e (3) reforço na orientação aos 
candidatos à percepção do Auxílio a Pesquisador, durante a etapa 
preparatória, de modo a capacitá-los adequadamente a gerir 
recursos repassados pelo IPEA para custear seus projetos e a 
prestar contas na forma adequada, evitando a aprovação posterior 
de contas com ressalva.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES e demais Diretorias de Estudos e Pesquisas 
Síntese das providências adotadas  
Em relação à sugestão de mudança da) utilizada para pagamento de bolsas, proposta pela AUDIN, 
a Administração do IPEA entendeu ser desnecessária a alteração, tendo em vista que a subvenção 
concedida pelo Governo Federal sob a rubrica “Auxílio Financeiro a Estudantes vem sendo 
utilizada pelos órgãos de fomento desde o início de suas atividades iniciadas com bolsas de 
estudos para estudantes, com o passar do tempo o papel das bolsas foi ampliado para fomento À 
pesquisa principalmente com agência como o CNPq e fundações de apoio estaduais...” Ademais, 
o gestor também alega que a atuação modesta do IPEA no campo de fomento a pesquisa, 
comparativamente a agências como CAPES e CNPq, não justificaria a criação de uma rubrica 
própria na forma proposta. Em relação à necessidade de revisão dos valores das bolsas, o gestor 
destaca se tratar de modalidades de fomento diferentes das praticadas pelas demais agências, 
embora reconheça que se deva considerar a possibilidade de revisão dos valores, desde que ocorra 
no momento em que forem avaliados os programas do SAP/IPEA e sem caráter retroativo, de 
modo a respeitar os valores fixados para as bolsas já concedidas até o final do período de sua 
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vigência. Relativamente à orientação aos beneficiários do Auxílio a Pesquisar (sujeito à prestação 
de contas), o Gestor informou ter realizado reuniões preparatórias visando orientá-los para o uso 
adequado dos recursos disponibilizados.  
Síntese dos resultados obtidos 
Em que pese a preocupação do gestor no sentido de acatar as justificativas apresentadas, esta 
AUDIN acompanhará a Administração nos próximos exercícios, de modo a assegurar a revisão 
dos valores atualmente praticados.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 002 

Data do Relatório de 
Auditoria 

29/07/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações a) primeira parte 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 14/AUDIN/IPEA, de 02/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

(a) Administração iniciasse gestões e consultas junto aos órgãos 
específicos para eventual emprego de outra rubrica mais adequada 
no pagamento de bolsa de pesquisa a beneficiários não estudantes, 
atualmente na rubrica (natureza de despesa 339018). No Relatório 
a AUDIN sugeriu à; (2) Esta AUDIN também recomendou a 
realização de estudos com vistas à revisão dos valores conferidos 
aos bolsistas beneficiários do pagamento mensal de Bolsa de 
Pesquisa para a modalidade de Doutor, de modo a situar-se em 
nível mais compatível com outros valores praticados no mercado, a 
exemplo das bolsas concedidas pelo CNPq, embora se tenha 
conhecimento de não se tratar do mesmo tipo de colaboração. 
Ademais, em caso de redução do valor, essa iniciativa poderia 
resultar na elevação do número de vagas a serem ofertadas a outros 
candidatos, no caso de ser mantido o mesmo montante de 
aplicação desses recursos; e (3) reforço na orientação aos 
candidatos à percepção do Auxílio a Pesquisador, durante a etapa 
preparatória, de modo a capacitá-los adequadamente a gerir 
recursos repassados pelo IPEA para custear seus projetos e a 
prestar contas na forma adequada, evitando a aprovação posterior 
de contas com ressalva.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES e demais Diretorias de Estudos e Pesquisas 
Síntese das providências adotadas  
Em relação à sugestão de mudança da) utilizada para pagamento de bolsas, proposta pela AUDIN, 
a Administração do IPEA entendeu ser desnecessária a alteração, tendo em vista que a subvenção 
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concedida pelo Governo Federal sob a rubrica “Auxílio Financeiro a Estudantes vem sendo 
utilizada pelos órgãos de fomento desde o início de suas atividades iniciadas com bolsas de 
estudos para estudantes, com o passar do tempo o papel das bolsas foi ampliado para fomento À 
pesquisa principalmente com agência como o CNPq e fundações de apoio estaduais...” Ademais, 
o gestor também alega que a atuação modesta do IPEA no campo de fomento a pesquisa, 
comparativamente a agências como CAPES e CNPq, não justificaria a criação de uma rubrica 
própria na forma proposta. Em relação à necessidade de revisão dos valores das bolsas, o gestor 
destaca se tratar de modalidades de fomento diferentes das praticadas pelas demais agências, 
embora reconheça que se deva considerar a possibilidade de revisão dos valores, desde que ocorra 
no momento em que forem avaliados os programas do SAP/IPEA e sem caráter retroativo, de 
modo a respeitar os valores fixados para as bolsas já concedidas até o final do período de sua 
vigência. Relativamente à orientação aos beneficiários do Auxílio a Pesquisar (sujeito à prestação 
de contas), o Gestor informou ter realizado reuniões preparatórias visando orientá-los para o uso 
adequado dos recursos disponibilizados.  
Síntese dos resultados obtidos 
Em que pese a preocupação do gestor no sentido de acatar as justificativas apresentadas, esta 
AUDIN acompanhará a Administração nos próximos exercícios, de modo a assegurar a revisão 
dos valores atualmente praticados.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 002 

Data do Relatório de 
Auditoria 

29/07/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações a) primeira parte 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 14/AUDIN/IPEA, de 02/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

(a) Administração iniciasse gestões e consultas junto aos órgãos 
específicos para eventual emprego de outra rubrica mais adequada 
no pagamento de bolsa de pesquisa a beneficiários não estudantes, 
atualmente na rubrica (natureza de despesa 339018). no Relatório a 
AUDIN sugeriu à; (2)Esta AUDIN também recomendou a 
realização de estudos com vistas à revisão dos valores conferidos 
aos bolsistas beneficiários do pagamento mensal de Bolsa de 
Pesquisa para a modalidade de Doutor, de modo a situar-se em 
nível mais compatível com outros valores praticados no mercado, a 
exemplo das bolsas concedidas pelo CNPq, embora se tenha 
conhecimento de não se tratar do mesmo tipo de colaboração. 
Ademais, em caso de redução do valor, essa iniciativa poderia 
resultar na elevação do número de vagas a serem ofertadas a outros 
candidatos, no caso de ser mantido o mesmo montante de 
aplicação desses recursos; e (3) reforço na orientação aos 
candidatos à percepção do Auxílio a Pesquisador, durante a etapa 
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preparatória, de modo a capacitá-los adequadamente a gerir 
recursos repassados pelo IPEA para custear seus projetos e a 
prestar contas na forma adequada, evitando a aprovação posterior 
de contas com ressalva.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES e demais Diretorias de Estudos e Pesquisas 
Síntese das providências adotadas  
Em relação à sugestão de mudança da) utilizada para pagamento de bolsas, proposta pela AUDIN, 
a Administração do IPEA entendeu ser desnecessária a alteração, tendo em vista que a subvenção 
concedida pelo Governo Federal sob a rubrica “Auxílio Financeiro a Estudantes vem sendo 
utilizada pelos órgãos de fomento desde o início de suas atividades iniciadas com bolsas de 
estudos para estudantes, com o passar do tempo o papel das bolsas foi ampliado para fomento À 
pesquisa principalmente com agência como o CNPq e fundações de apoio estaduais...” Ademais, 
o gestor também alega que a atuação modesta do IPEA no campo de fomento a pesquisa, 
comparativamente a agências como CAPES e CNPq, não justificaria a criação de uma rubrica 
própria na forma proposta. Em relação à necessidade de revisão dos valores das bolsas, o gestor 
destaca se tratar de modalidades de fomento diferentes das praticadas pelas demais agências, 
embora reconheça que se deva considerar a possibilidade de revisão dos valores, desde que ocorra 
no momento em que forem avaliados os programas do SAP/IPEA e sem caráter retroativo, de 
modo a respeitar os valores fixados para as bolsas já concedidas até o final do período de sua 
vigência. Relativamente à orientação aos beneficiários do Auxílio a Pesquisar (sujeito à prestação 
de contas), o Gestor informou ter realizado reuniões preparatórias visando orientá-los para o uso 
adequado dos recursos disponibilizados.  
Síntese dos resultados obtidos 
Em que pese a preocupação do gestor no sentido de acatar as justificativas apresentadas, esta 
AUDIN acompanhará a Administração nos próximos exercícios, de modo a assegurar a revisão 
dos valores atualmente praticados.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 002 

Data do Relatório de 
Auditoria 

29/07/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações - “a” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 14/AUDIN/IPEA, de 02/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

a) Sugestão para que a Administração inicie gestões e consultas 
junto aos órgãos específicos para eventual emprego de outra 
rubrica mais adequada no pagamento de bolsa de pesquisa a 
beneficiários não estudantes, atualmente sob a rubrica (natureza de 
despesa 339018).    
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES  
Síntese das providências adotadas  
A Administração do IPEA julga adequada a utilização da rubrica atual, mesmo porque 
subvenções concedidas pelo Governo Federal sob a rubrica “Auxílio Financeiro a Estudantes” 
vêem também sendo utilizada pelos órgãos de fomento desde o início de suas atividades iniciadas 
com bolsas de estudos para estudantes. Com o passar do tempo o papel dessas bolsas evoluiu e foi 
ampliado para fomento à pesquisa, principalmente com agências tais como o CNPq e fundações 
de apoio estaduais.  
Síntese dos resultados obtidos 
A sugestão de se iniciar negociações com órgãos competentes para a criação de nova natureza de 
despesa não foi acatada.    
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
O gestor também entende que tal medida revela-se desnecessária uma vez que a atuação do IPEA 
no campo de fomento a pesquisa é muito modesta, comparativamente a agências como CAPES e 
CNPq, o que não justifica a criação de rubrica própria como sugerida. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 002 

Data do Relatório de 
Auditoria 

29/07/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações – “b” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 14/AUDIN/IPEA, de 02/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

b) a realização de estudos com vistas à revisão dos valores 
conferidos aos bolsistas beneficiários do pagamento mensal de 
Bolsa de Pesquisa para a modalidade de Doutor, de modo a situar-
se em nível mais compatível com outros valores praticados, a 
exemplo das bolsas concedidas pelo CNPq.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES e demais Diretorias de Estudos e Pesquisas 
Síntese das providências adotadas  
Em relação à necessidade de revisão dos valores das bolsas, o gestor destaca se tratar de 
modalidades de fomento diferentes das praticadas pelas demais agências, embora reconheça que 
se deva considerar a possibilidade de revisão dos valores, desde que ocorra no momento em que 
forem avaliados os programas do SAP/IPEA e sem caráter retroativo, de modo a respeitar os 
valores fixados para as bolsas já concedidas até o final do período de sua vigência.  
Síntese dos resultados obtidos 
O gestor se compromete a estudar a revisão desses valores oportunamente, quando do 
encerramento dos prazos dos projetos de  cada programa de pesquisa. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 



 

69 
 

de providências pelo gestor 
O gestor reconhece que a redução do valor poderá possibilitar a elevação do número de vagas a 
serem ofertadas a outros candidatos, no caso de ser mantido o mesmo montante de aplicação 
desses recursos. Entretanto, destaca que essa iniciativa deverá ser objeto de discussões com as 
diretorias finalísticas encarregadas de conduzir programas de pesquisas, de modo a assegurar a 
proposição de medidas de consenso com essas áreas.  

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 002 

Data do Relatório de 
Auditoria 

29/07/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações – “c” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 14/AUDIN/IPEA, de 02/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

IPEA/PRESI 

Descrição da 
Recomendação 

c) reforço na orientação aos candidatos à percepção do Auxílio a 
Pesquisador, durante a etapa preparatória, para capacitá-los a gerir 
recursos repassados pelo IPEA para custear seus projetos e a 
prestar contas na forma adequada, evitando a aprovação posterior 
de contas com ressalva.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES e demais Diretorias de Estudos e Pesquisas 
Síntese das providências adotadas  
Realização regular de encontros preparatórios com candidatos aprovados nas chamadas públicas.  
Síntese dos resultados obtidos 
A Administração do IPEA, por meio da DIDES, após a edição deste Relatório tem regularmente 
realizado reuniões preparatórias visando orientar os candidatos quanto ao uso adequado dos 
recursos disponibilizados e a posterior prestação de contas.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
Apesar da existência de normativos internos e de material orientativo, o Gestor acredita que só 
com o tempo, mediante processo educativo, a exemplo da prestação de contas nos suprimentos de 
fundos, o usuário dos recursos disponibilizados amadurecerá a ponto de obter a aprovação de suas 
contas sem qualquer ressalva. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 003 

Data do Relatório de 
Auditoria 

30/09/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações – “a” e “b” 

Comunicação Memorando nº 23/AUDIN/IPEA, de 09/11/2011 
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Expedida/Data 
Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Descrição da 
Recomendação 

a) AUDIN sugeriu a participação mais direta do titular da DIDES, 
no papel de orientador e de coordenador; e b) visando promover 
melhor articulação entre as equipes responsáveis pela gestão do 
patrimônio (SEALP), escrituração/contabilização no SIAFI 
(SECON), de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) 
e membros das comissões de inventários.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Síntese das providências adotadas  
Para satisfazer as recomendações “a” e “b, a Administração esclareceu inexistir desarticulação 
entre os setores, destacando que o SEALP fornece os dados demandados, sem interferir na 
autonomia da Comissão de Inventário ou de qualquer outra área. 
Síntese dos resultados obtidos 
Após a posse, o titular da DIDES tem se esforçado em orientar e conduzir melhor os trabalhos de 
toda a diretoria. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
Após a efetivação do titular da DIDES, foi possível promover realocação de pessoal , 
racionalização de tarefas e incremento nas reuniões e intercâmbio das diversas áreas. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 003 

Data do Relatório de 
Auditoria 

30/09/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações – “c” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 23/AUDIN/IPEA, de 09/11/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Descrição da 
Recomendação 

c) foi recomendado à DIDES a realização de gestões internas com 
vistas a estabelecer vínculos automatizados de caráter tempestivo 
entre essas Ferramentas (ASIWEB e Sistema de RH), de modo a 
atualizar os registros e retirar da base de responsáveis ex servidores 
do Instituto.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Síntese das providências adotadas  
Para satisfazer essa recomendação, a Administração destacou a realização de ações para 
implantação do Cadastro Único, que reunirá dados do quadro de pessoal e de apoio do IPEA, 
incluindo colaboradores (bolsistas e estagiários), o estabelecimento de processo padrão junto às 
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áreas envolvidas, envolvendo a alimentação em base única e o controle patrimonial atualizado.     

Síntese dos resultados obtidos 
No período de setembro a dezembro/2011, o SEALP realizou levantamento geral de todos os 
bens, resultando na elaboração do Relatório de Inventário Geral de Bens Patrimoniais de 
19/12/2011. Esse relatório foi utilizado para orientar as ações de baixas, retificações e 
atualizações de registros de todos os bens patrimoniais do IPEA em Brasília (DF). 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
A providência de realizar levantamento geral de todos os bens objetivou retificar e coibir 
principalmente a permanência de ex-servidores do IPEA nos registros na condição de 
responsáveis pela guarda de itens patrimoniais.  

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 003 

Data do Relatório de 
Auditoria 

30/09/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria  

IV – Conclusões e Recomendações – “d” 

Comunicação 
Expedida/Data 

Memorando nº 23/AUDIN/IPEA, de 09/11/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Descrição da 
Recomendação 

d) recomendou-se a DIDES, em caráter de urgência, emitir 
comunicado direcionado a todas as unidades do IPEA, orientando e 
advertindo quanto à necessidade de cumprimento por todos os 
servidores do previsto nos normativos atinentes à gestão 
patrimonial, inclusive condicionando a movimentação de bens à 
chancela oficial pela área de administração patrimonial. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Síntese das providências adotadas  
a Administração decidiu expedir regularmente comunicados internos com vistas a orientar os 
usuários de todas as áreas da Fundação.   
Síntese dos resultados obtidos 
Presentes as considerações apresentadas, esta AUDIN acompanhará a implementação das 
medidas propostas pela Administração no decorrer dos próximos exercícios.   
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
A persistência da postura de freqüente movimentação de bens pelos servidores sem a devida 
anuência da área de patrimônio (SEALP) tem dificultado a boa gestão patrimonial. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna 
Identificação do Relatório 
de Auditoria 

Relatório de Auditoria nº 004 

Data do Relatório de 26/11/2011 



 

72 
 

Auditoria 
Item do Relatório de 
Auditoria  

VI – Conclusões e Recomendações 

Comunicação 
Expedida/Data 

Ofício nº 505/2011/PRESI, de 29/11/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

PRESI/DIDES 

Descrição da 
Recomendação 

Considerando a ausência de assinatura do coordenador do projeto 
no Relatório de Atividades Parcial (período de 1º/06/2011 a 
31/08/2011), recomenda-se a DIDES a adoção de providências 
com vistas a manter atualizada e integralmente preenchida e 
assinada a documentação pertinente ao participante do projeto de 
que trata a Chamada Pública-CP PNPD nº 031/2011 (Formulários 
Solicitação de Renovação de Bolsa Pesquisa, Termo de 
Compromisso IPEA – Bolsista e Relatório de Atividades de Bolsa 
Pesquisa).  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIDES e unidades do IPEA mantenedoras de programas de pesquisa (Diretorias de Pesquisa) 
Síntese das providências adotadas  
Foram providenciados os procedimentos (assinaturas dos responsáveis pela supervisão dos 
projetos e avaliação dos beneficiários) recomendados pela AUDIN. 
Síntese dos resultados obtidos 
 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 
de providências pelo gestor 
A expedição da Diligência COAUD nº 66/2011, da Coordenação-Geral de Auditoria da Secretaria 
de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República – CISET/SG/PR, solicitando 
auditoria específica pela AUDIN no processo de Chamada Pública Simplificada IPEA/PNPD/ nº 
031/2011, serviu de alerta para a necessidade de se manter atualização toda a documentação de 
execução e acompanhamento dos procedimentos de seleção e concessão de bolsas de estudo no 
âmbito do IPEA. 

 
 

16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de 
atendimento  

Não se aplica a esta Fundação. 

 
 

PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 – 

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

 

17. PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010 
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17.1 Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 

A Declaração do Contador responsável por UJ que apresenta Relatório de Gestão para dar 
cumprimento a normativo do TCU incluirá a denominação completa da UJ; o código da UJ no 
SIAFI (UG); o texto da Declaração, de acordo com os Quadros B.1.1 e B.1.2 (De Conformidade ou 
da Não Conformidade) apresentados a seguir); local e data da elaboração da declaração; o nome 
completo do Contador responsável pela UJ, bem como o respectivo nº do registro do profissional no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 

QUADRO B.1.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 
Instituto 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) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e 
integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 
Local Brasília-DF Data 30/03/2011 

Contador Responsável Evandro Sousa de Andrade CRC nº 9.047/DF 
 


