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 PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 – CONTEÚ DO GERAL 

1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/20 10. 

1.1 Relatório de Gestão Individual 

I - 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 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

11302  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
113601 11302 
113602 11302 
113603 11302 
113605 11302 
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2. PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/20 10. 

2.1  Responsabilidades Institucionais da Unidade 

Estruturamos este item em duas partes distintas e complementares, quais sejam: 
Competência Institucional e Objetivos Estratégicos. 

2.1.1 Competência Institucional 

O Decreto nº 7.142, de 29 de março de 2010, que aprovou o Estatuto do IPEA, atribui às 
seguintes competências a esta fundação: 

I. Promover e realizar pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos, sociais 
e de gestão pública brasileira; 

II.  Analisar e diagnosticar os problemas estruturais e conjunturais da economia e da sociedade 
brasileira; 

III.  Realizar estudos prospectivos de médio e longo prazo; 

IV.  Disponibilizar sistemas de informação e disseminar conhecimentos atinentes às suas áreas de 
competência; 

V. Fomentar e incentivar a pesquisa sócio-econômica aplicada e o estudo e gestão das políticas 
públicas e de organizações públicas, visando o desenvolvimento brasileiro sustentável; e 

VI.  Realizar “atividades de pesquisa, planejamento econômico e assessoria técnica ao Governo 
Federal nas áreas de sua competência”. 

2.1.2 Objetivos Estratégicos 

A institucionalização do Planejamento Estratégico no IPEA, a partir de 2008, adquiriu 
especial relevância, representando um marco na história do Instituto, um esforço de natureza 
articulada e coletiva de pensar a Instituição com um olhar no futuro. Como resultado desse 
processo, foram redefinidas Missão, Valores e Princípios, Visão e Formas de Atuação Institucional. 

Nesse contexto, ao indicar que sua Missão de “produzir, articular e disseminar 
conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o planejamento do 
desenvolvimento brasileiro”, o IPEA estabelece a razão da sua existência. 

 Ao instituir seus valores e princípios, o IPEA tece as idéias centrais em torno das quais foi 
construído. Tais elementos motivam e direcionam as ações de todos, na organização e contribuem 
para maior unidade e coerência do trabalho. 

Importante destacar como resultado desse esforço a identificação dos cinco grandes desafios 
estratégicos a serem superados pela Instituição nos anos subseqüentes, além da definição dos sete 
eixos temáticos de pesquisa, considerados essenciais para o desenvolvimento brasileiro e, segundo 
os quais, toda a produção técnica do IPEA passaria a se articular.  

As figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, os Desafios Estratégicos e os Eixos Temáticos 
de Pesquisa, resultantes do Planejamento Estratégico do IPEA: 
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Figura 1. Desafios Estratégicos do IPEA 

 
 

Figura 2. Eixos Temáticos para o Desenvolvimento 

No que tange à efetividade das ações realizadas pelo IPEA rumo à superação dos Desafios 
Estratégicos estabelecidos quando do seu Planejamento Estratégico, considera-se que o desempenho 
do Instituto em 2010 foi satisfatório. Dessa forma não apenas focou sua ação na produção e 
disseminação de conhecimentos sobre os desafios para o desenvolvimento brasileiro e sobre o 
aperfeiçoamento das políticas públicas, como também induziu a constituição de redes de produção 
de conhecimentos e a formação de quadros técnicos especializados na temática do 
desenvolvimento.  

O IPEA deu mais um passo importante em 2010 para a institucionalização do planejamento 
estratégico no IPEA ao adotar o Balanced Scorecard (BSC), inicialmente na área corporativa, 
visando contribuir para a melhoria de desempenho do Instituto. 

Desafios Estratégicos do IPEA 

1. Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo 
com Atores Sociais. 

2. Fortalecer a Integração Institucional do IPEA no Governo Federal. 

3. Transformar o IPEA em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento. 

 

4.    Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre 
       o Desenvolvimento. 

5. Promover o Fortalecimento Institucional do IPEA. 

1. Inserção Internacional 
Soberana 2. Macroeconomia para o Pleno 

Emprego 

3. Fortalecimento do Estado, das 
Instituições e da Democracia 

4. Estrutura 
Produtivo-tecnológica Avançada e 

Regionalmente Articulada 5. Infraestrutura e Logística de 
Base 

6. Proteção Social e  
Geração de Oportunidades 

7. Sustentabilidade Ambiental 

Eixos Temáticos para o 
Desenvolvimento 
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Outro ponto a destacar é a participação do IPEA nas atividades de acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas e assessoramento governamental, o que demonstra a relevância do 
Instituto nos processos decisórios governamentais. O ano de 2010 marcou uma maior inserção do 
IPEA no debate internacional sobre o desenvolvimento, inclusive com a formação de redes com 
organismos internacionais.  

Por fim, importantes ações de fortalecimento institucional lograram êxito, o que certamente 
trará reflexos positivos ao desempenho de suas funções e, por conseguinte, à realização de sua 
missão institucional 

2.2  Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais  

Com a publicação da Portaria SAE/PR nº 47 de 08 de abril de 2010, é instituído o Ciclo de 
Planejamento Estratégico do IPEA para o biênio 2010-2011 e apresentado o Plano de Metas para o 
exercício de 2010, objeto de consideração do presente documento. Finalmente, a Portaria SAE/PR 
nº 118, de 30 de dezembro de 2010, apresenta o Plano de Metas do IPEA para o exercício de 2011 

Nesse momento, algumas considerações devem ser feitas sobre o desenho adotado para o 
CPE 2010-2011, particularmente no que tange às metas institucionais de 2010. A experiência 
acumulada ao longo da execução do ciclo de planejamento anterior suscitou a adoção de um novo 
arcabouço conceitual, baseado em metas de natureza institucional, de mais alto nível, ocupantes de 
posição intermediária na hierarquia entre os projetos e atividades desenvolvidos no âmbito das 
unidades do IPEA e os desafios estratégicos da Instituição.  

Nesse sentido, as metas corresponderam a níveis de desempenho ou melhoria requeridos na 
consecução de um objetivo estratégico, sendo medidas segundo indicadores de desempenho aos 
quais estão associadas. Assim, uma única meta poderia estar associada a vários projetos e/ou 
atividades e, desse modo, os resultados da execução de projetos/atividades poderiam determinar, 
coletivamente, o alcance de uma meta. Da mesma forma, o alcance de uma ou mais metas poderia 
estar associado à superação de um ou mais desafios estratégicos.  

 Tal mudança significou a passagem de um quadro de 420 metas em 2009 para 44 metas 
institucionais em 2010, um importante avanço que agregou valor aos processos de gestão 
associados. 

 O resultado global alcançado pelo IPEA no cumprimento de suas metas em 2010 é 
considerado satisfatório, representando uma evolução em relação aos números de 2009. Tal fato 
revela uma maior maturidade institucional do IPEA para questões relacionadas ao planejamento e 
fixação de metas institucionais, elementos até então pouco presentes na cultura do Instituto.  

Nesse contexto, é importante destacar o cumprimento integral das metas associadas à ação 
finalística do Instituto, a despeito de alguns problemas ocorridos na disseminação dos seus 
resultados. Tal fato se deveu a um aumento considerável nas demandas de governo que, embora 
sejam naturais e crescentes ao longo dos anos, em 2010, foram potencializadas em função da 
transição governamental, produção em cooperação com a SAE do livro Brasil 2022 e do desejo da 
produção do Balanço Final do Governo do Presidente Lula. Assim, essa característica ad-hoc que 
permeou inúmeras demandas, suscitou a priorização de projetos e o redimensionamento de equipes, 
de modo garantir o atendimento de tais demandas e não comprometer as metas previamente 
estabelecidas.  

De todo modo, o excesso de demandas provocou o alcance das capacidades relacionadas aos 
processos editoriais, o que comprometeu, em parte, questões relacionadas à disseminação de alguns 
trabalhos realizados pelo Instituto. Nesse contexto, o Instituto realiza estudos com vistas ao 
redimensionamento de tais capacidades para eliminar ou ao menos reduzir de maneira significativa 
esses gargalos.  



 

14 
 

Na área corporativa, o IPEA procurou desenvolver ações relacionadas com as estratégias do 
Desafio 5 do Planejamento Estratégico do IPEA (“Promover o fortalecimento institucional”, a 
saber: 1) Aperfeiçoamento das Instâncias de Governança Institucional; 2) Institucionalização do 
Planejamento Estratégico; 3) Implantação da Arquitetura de Gestão do Conhecimento; 4) 
Aperfeiçoamento do Modelo de Carreira e das Práticas de Gestão dos Servidores; 5) Alinhamento 
dos Instrumentos de Tecnologia da Informação com os propósitos institucionais; 6) Melhoria 
Gradativa dos Serviços da Área Corporativa; 7) Promoção da Integração Organizacional; 8) 
Implementação de Processos de Monitoramento e Avaliação; e 9) Estratégia de Comunicação 
Interna e Externa; e 10) Promoção de Melhores Condições de Trabalho aos Servidores do IPEA. 

2.2.1 Aperfeiçoamento das Instâncias de Governança Institucional 

O IPEA procurou em 2010 fortalecer o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) – 
criado em 2009 – e viabilizar a criação de comitês permanentes como forma de aperfeiçoar as 
instâncias de governança no IPEA. Foram criados neste ano o Comitê Técnico de Gestão de Pessoas 
e o Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação – CGI. 

O Comitê de Tecnologia da Informação – CTI, instituído pela Portaria nº 373, de 23 de 
dezembro de 2009, buscou elevar ao longo de 2010 o grau de maturidade da gestão do uso da 
Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC no IPEA.  

A partir da criação do CTI, as deliberações sobre investimentos, políticas e diretrizes 
voltadas para o uso da TIC são tomadas de maneira colegiada, com representantes de todas as 
unidades da instituição, e encaminhadas ao Presidente do IPEA para aprovação.   

As ações já tomadas no âmbito do comitê têm permitido ao IPEA promover um melhor 
alinhamento às recomendações dos órgãos de controle e da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do MPOG, órgão central do Sistema de Informação e Informática da Administração 
Pública Federal, responsável pela definição de normas e diretrizes sobre o uso da TIC no âmbito da 
administração direta, autárquica e fundacional.   

O Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação – criado por meio da Portaria nº 386, de 
13 de outubro de 2010 - tem como competências: a) desempenhar o papel de gestor da Política de 
Gestão do Conhecimento e Inovação do IPEA (instituída por meio da Portaria nº 385, de 13/10/10);  
b) orientar as Unidades do IPEA no planejamento e implementação de ações relativas à Política de 
Gestão do Conhecimento e de suas diretrizes; c) identificar áreas de interesse e promover iniciativas 
estratégicas de inovação e de Gestão do Conhecimento; d) fomentar a incorporação de 
conhecimentos, de forma inovadora, aos processos de trabalho e aos produtos e serviços prestados 
pelo IPEA; e) avaliar e divulgar os resultados obtidos pelas iniciativas de Gestão do Conhecimento 
e Inovação; f) propor ao presidente do IPEA o Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento e 
coordenar os processos de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação desse Plano 
assegurando seu alinhamento com o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento da 
Instituição; g) assegurar o alinhamento do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento com os 
direcionadores estratégicos e com políticas e planos da instituição relacionados ao tema, tais como: 
Política de Gestão de Pessoas; Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); e Política de 
Base de Dados; Política de segurança da informação; e h) propor regras e mecanismos que visem 
assegurar a efetiva gestão do conhecimento na gestão de projetos e na gestão de processos de apoio 
e finalísticos do Instituto. 

O Comitê iniciou em 2010 sua primeira tarefa: Elaborar o Plano Estratégico de Gestão do 
Conhecimento. Trata-se do documento que sintetizará as estratégias e as iniciativas de Gestão do 
Conhecimento no IPEA e contemplará elementos que contribuirão para a utilização de métodos, 
técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de cultura e ambiente organizacional propício à 
criação, compartilhamento, disseminação e uso do conhecimento. Servem de subsídios para a 
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elaboração desse plano as informações a serem colhidas no diagnóstico sobre o estágio de 
maturidade em GC do IPEA. 

Um dos métodos que o Comitê analisará como possível instrumento para a realização de 
tal diagnóstico é o Organizational Knowledge Assessment – OKA (Avaliação do Conhecimento 
Organizacional) – do Instituto do Banco Mundial. 

2.2.2 Aperfeiçoamento do Modelo de Carreira e das Práticas de Gestão dos Servidores 

O IPEA buscou ao longo de 2010 viabilizar as ações estratégicas de gestão de pessoas 
previstas na Meta 23 do Ciclo de Planejamento Estratégico – CPE 2010 – 2011. Nem todas as 
iniciativas puderam ser concluídas. No entanto, houve avanços significativos em relação à situação 
existente no início do ano. 

O Plano Anual de Capacitação 2010 foi aprovado pela Resolução do Comitê de Gestão de 
Pessoas (CGP/IPEA) n° 250, de 21/10/2010. Em novembro e dezembro foram executados cinco 
cursos, que capacitaram 40 servidores e 25 colaboradores. O Plano Anual de Capacitação 2011 foi 
aprovado pela Resolução CGP/IPEA n° 278, de 15/12/2010. 

Foi providenciada a revisão do Modelo do Comitê de Gestão de Pessoas. A principal 
conseqüência dessa revisão foi a criação do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas, composto por 
representantes de todas as diretorias, com o objetivo de discutir estratégias e ações na área de gestão 
de pessoas.  

Dentre as iniciativas podemos destacar ainda a realização do Programa de Qualidade de 
Vida do IPEA. O objetivo desse programa foi ampliar a promoção da saúde e bem-estar do servidor 
e colaborador. Foram realizadas as seguintes atividades: implantação do Coral do IPEA, Semana de 
Qualidade de Vida e Comemoração do Dia do Servidor. 

Outras ações relevantes foram as regulamentações dos ciclos de avaliação da GDAIPEA 
(Portaria nº 413, de 22/10/2010 e Portaria n° 479, de 15/12/2010) e da instituição de grupo de 
trabalho elaborar proposta de regulamentação de SIDEC (Portaria n° 380, de 07/10/2010).  

2.2.3 Melhoria Gradativa dos Serviços 

Houve melhorias significativas no posicionamento institucional do IPEA na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011. 

A LDO de 2011 – sancionada no dia 10 de agosto de 2010 – contempla, em primeiro 
lugar, artigo que garante a manutenção das bolsas do IPEA, pois prevê a liberação total do 
orçamento a partir de janeiro de 2011, caso o orçamento não tenha sido aprovado pelo Presidente da 
República. 

Outro avanço obtido na LDO 2011 foi a inclusão da prerrogativa de não 
contingenciamento das ações de Desenvolvimento Científico do IPEA – ações de bolsa e de 
pesquisa.  Na prática, cerca de R$ 11 milhões poderão ser executados integralmente, sem a 
preocupação da restrição de empenho estabelecida por Decreto de programação orçamentária e 
financeira, ou de contingenciamento. 

A terceira conquista importante para o IPEA na LDO 2011 foi a proposta que se refere à 
possibilidade de contratação de pesquisador pertencente aos quadros das universidades públicas 
(professores universitários) para prestação de serviço, inclusive de consultoria, assistência técnica 
ou assemelhados, situação até então vedada pelas edições anteriores da LDO. A autorização se 
refere à realização de pesquisas e estudos de excelência. Tal alteração é de extrema relevância, pois 
muitos dos melhores pesquisadores do Brasil se encontram nas instituições públicas, e assim não 
somente o IPEA, mas outras instituições poderão contar com esses profissionais, desde que 
devidamente autorizados pela universidade, garantindo a qualidade das pesquisas realizadas. 
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Visando alinhar tais ações foi criado do Sistema de Apoio à Pesquisa (SAP/IPEA) – 
instituído por meio da Portaria nº 338, de 12 de agosto de 2010 – o qual visa ampliar os estudos e a 
análise dos problemas e das estratégias para o desenvolvimento, além de fortalecer as políticas 
pública. Esse sistema foi estabelecido, conforme previsto na meta 27, com quatro programas, a 
saber: 

• Programa de Cooperação Internacional – PROCIN (Portaria nº 339/2010); 

• Programa de Apoio a Eventos Técnico-Científicos – PROEV (Portaria nº 340/2010); 

• Programa de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento 
– PROMOB (Portaria nº 3491/2010); e 

• Programa de Incentivo às Novas Gerações em Estudo e Pesquisa – PROING (Portaria nº 
495/2010). 

O IPEA aprimorou também em 2010 o processo de elaboração da proposta orçamentária. 
Nesse ano, a tarefa foi realizada com a participação de representantes de todas as unidades da 
instituição (Portaria nº 171, de 27 de abril de 2010). Essa ação possibilitou o cumprimento da meta 
28 que previa a elaboração de proposta integrada de planejamento institucional ao ciclo 
orçamentário. 

A integração do planejamento institucional ao Plano Plurianual (PPA) somente será 
possível a partir de 2011 quando deverá ocorrer a revisão do PPA para o próximo quadriênio.   

Outra melhoria nos processos de gestão foi a normatização do Sistema de Gestão de 
Acordos de Cooperação Técnica, Convênios e Contratos de Pesquisa – SGAC (Portaria no 
257/2008, de 14 de agosto de 2008), que permitiu o aprimoramento da gestão dos acordos de 
cooperação técnica, convênios, termos de cooperação e congêneres formalizados pelo IPEA.  

O IPEA deu passos importantes em 2010 para a criação da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes no IPEA (Meta 37). Foi constituída a Comissão Eleitoral que conduziu o processo de 
escolha dos representantes dos servidores na Cipa (Portaria IPEA nº 389, de 15 de outubro de 2010. 
Em seguida, houve a eleição desses representantes.  

O IPEA realizou em 2010 um levantamento das ações de responsabilidade sociais em 
andamento no IPEA. Esse trabalho permitiu diagnosticar a situação atual da instituição em relação 
ao tema. A implantação da Política de Responsabilidade Social da Instituição – prevista na meta 32 
– não pode ser concretizada. No entanto, já conta-se com o diagnóstico necessário à elaboração da 
proposta para a posterior implantação de tal política. 

2.3  Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ  

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 II 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. 

 



 

17 
 

 

II - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 
Identificação do Programa de Governo 

Código 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. 
Objetivos Específicos: Contribuir para a 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 prazo. 
Gerente: Fernando Ferreira Responsável:  
Público Alvo: Governo e sociedade 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             Em R$ 1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

 164.483.425 189.074.331  176.943.002  171.226.240   5.716.762  169.432.289 
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data Índice inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercício 

1 
Taxa de crescimento dos 
acessos aos sites do IPEA 04/06/2007 1,00 3,00 3,00 1,55 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Esse indicador é captado pela taxa de variação do número de acessos aos sites do IPEA, 
IPEAData, Revista Desafios e Estado de uma Nação, na internet. Para tal, considera-se o número 
de visitas aos sites (sessões), parâmetro mais comumente usado para determinar o número de 
usuários que acessam o site em um determinado período. Fórmula de cálculo: {[(V1 / V1a) - 1] + 
[(V2 / V2a) -1] + [(V3 / V3a) -1] + [(V4 / V4a) - 1]} / 4 Onde: V1 = número de visitas ao site do 
IPEA, na internet, no ano considerado pelo relatório V2 = número de visitas ao site da publicação 
Brasil: o estado de uma nação, na internet, no ano considerado pelo relatório V3 = número de 
visitas ao site do IPEAData, na internet, no ano considerado pelo relatório V4 = número de visitas 
ao site da Revista Desafios do Desenvolvimento, na internet, no ano considerado pelo relatório 
V1a = número de visitas ao site do IPEA, na internet, no ano anterior ao considerado pelo relatório 
V2a = número de visitas ao site da publicação Brasil: o estado de uma nação, na internet, no ano 
anterior ao considerado pelo relatório V3a = número de visitas ao site do IPEAData, na internet, no 
ano anterior ao considerado pelo relatório V4a = número de visitas ao site da Revista Desafios do 
Desenvolvimento, na internet, no ano anterior ao considerado pelo relatório 
Análise do Resultado Alcançado 
Indicador Anual. O indicador foi 1,548 maior que o acessos de 2009. Entretanto, se observarmos 
no início do PPA 2008 em relação a 2010 pode afirmar que praticamente atingiu a sua meta 
alcançando o valor de 2,905 
Fonte: SIGPLAN 

 O Programa apresentou um desenvolvimento satisfatório, principalmente na ação para 
concessão de bolsas de pesquisa, que foi suplementada com crédito extraordinário no valor de  
R$ 723 mil (MP 515, de 28 de dezembro de 2010) e com recursos provenientes da captação de 
recursos de convênios, o que possibilitou a ampliação de sua meta física. 

 As ações referentes ao Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID necessitaram de revisão interna dos normativos tendo em vista que, 
diferente do programa anterior, a execução passou a ser efetuada diretamente pelo IPEA e não mais 
com o auxílio do PNUD demandando esforço adicional do preparo dos técnicos voltados à 
operacionalização do referido programa a respeito da economicidade resultante de tal iniciativa. 
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Portanto, a natureza complexa e estruturante dos projetos e os arranjos institucionais internos para a 
internalização da operacionalização do programa fez com que os cronogramas de implementação 
dos projetos sofressem atraso, mas que se encontra em processo de contratação cuja finalização 
ultrapassa o final de 2010.  

Com relação à construção da nova sede do IPEA, 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 sugeridos pelo agente do certificado LEED e do agente comissionador 
(sistemas) que aprimoraram sobremaneira o projeto final ocasionando o adiamento do procedimento 
de contratação da obra que ocorrerá em 2011. 

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 que tenham sido objeto de sua gestão. O demonstrativo é 
composto de dez itens de informação, compondo uma linha detalhe da LOA, conforme se descreve 
no quadro III a seguir. 

III - Execução Física das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2011 

04 122 0797 2272 A 4 - - - - 
04 122 0797 10NG P 4 % 14 2 14 
04 126 0797 10HQ P 4 % 80 18 40 
04 301 0797 20CW A 4 un 384 0 384 
04 128 0797 2219 A 4 un 20 77 80 
04 301 0797 2004 A 4 un 1315 1521 1684 
04 306 0797 2012 A 4 un 605 571 565 
04 331 0797 2011 A 4 un 50 37 15 
04 365 0797 2010 A 4 un 73 63 55 
04 571 0797 2217 A 4 un 80 129 218 
04 571 0797 4727 A 4 un 7 11 7 
04 571 0797 8999 A 4 un 7 3 3 
04 573 0797 2663 A 4 un 105 81 44 
04 122 0797 09HB OP 4 - - - - 

FONTE: SIGPLAN e LOA 
OBS: meta de 2011 extraída da LOA. 

- Ações 10HQ Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte a Gestão e 4727 Diagnósticos, 
Prospecções e Estratégia do Desenvolvimento Brasileiro. 

O IPEA solicitou modificação de fontes, de 148 para 100, devido ao baixo desempenho dos 
projetos do programa IPEA-Pesquisa, referentes ao Contrato de Empréstimo com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, que utilizam a fonte 148. Esses projetos são complexos, 
estruturantes e inovadores e envolvem várias áreas do IPEA em seus três componentes. As 
contratações seguem um rito próprio com descrições específicas que buscam o cumprimento dos 
marcos lógicos estabelecidos no programa. 

Dentro dessa complexidade e de acordo com as normas de contratação houve inicialmente a 
necessidade de revisão interna dos normativos tendo em vista que, diferente do programa anterior, a 
execução passou a ser efetuada diretamente pelo IPEA e não mais com o auxílio do PNUD 
demandando esforço adicional do preparo dos técnicos voltados à operacionalização do referido 
programa a respeito da economicidade resultante de tal iniciativa. 
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Portanto, a natureza complexa e estruturante dos projetos e os arranjos institucionais 
internos para a internalização da operacionalização do programa fez com que os cronogramas de 
implementação dos projetos sofressem atraso, mas que se encontra em processo de contratação cuja 
finalização ultrapassa o final de 2010. 

No entanto, a modificação de fonte possibilitou a execução de serviços que contribuíram 
para o aperfeiçoamento da gestão institucional e como suporte aos estudos e pesquisas das áreas 
finalísticas do IPEA. Podemos elencar o sistema CPE desenvolvido para controlar e acompanhar as 
metas institucionais - definidas no ciclo de planejamento estratégico do IPEA - a manutenção do 
Sistema Cadastro de Consultores, para atender ao projeto IPEA-Pesquisa e o sistema Rhweb, que 
integra as bases de dados da força de trabalho do IPEA.  

Como produtos de apoio a área finalística, foi desenvolvido um ambiente operacional para a 
captação de dados, pela internet, e o seu armazenamento em sistema de gerenciamento de banco de 
dados que permitiu a consolidação de um conjunto de indicadores como o Sensor Econômico, 
Monitor Internacional e os dados sobre o processo de cooperação brasileira para o desenvolvimento 
internacional. Com vistas a promover um amplo debate entre as lideranças nacionais, sobre algumas 
das principais questões econômico-sociais e político-institucionais do desenvolvimento brasileiro na 
atualidade, foi realizado o apoio à execução do XXII Fórum Nacional, promovidos pelo Instituto 
Nacional de Altos Estudos – INAE. 

Com relação às atividades no âmbito do Ajuste Complementar IPEA/CEPAL, são realizados 
projetos conjuntos de pesquisas, que contemplem tanto os compromissos da CEPAL, no 
cumprimento do seu Plano de Trabalho indicado pelos países-membros, quanto às prioridades do 
IPEA no desenvolvimento de suas pesquisas de suas atividades. Os trabalhos realizados vêm 
seguindo linhas temáticas aderentes aos eixos temáticos do IPEA e exploram de maneira sistemática 
a vantagem comparativa da CEPAL em possibilitar análise de experiências de outros países nos 
temas selecionados. 

- 2217 – Coordenação da Pesquisa Econômica 

Novas soluções e instrumentos de apoio às pesquisas foram implantados 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 quase quatrocentos 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; além das bolsas de pesquisa que 
culminaram em 129 projetos envolvendo vários temas de relevância nacional. 

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

Em relação à produção editorial do Instituto, houve crescimento considerável nos anos de 2009 e 
2010. Para 2010, foram impressas mais de 80 publicações, entre essas ao menos 33 livros. Alguns 
novos produtos, como a Revista Tempo do Mundo e o Boletim de Economia e Política 
Internacional, vieram a completar o leque de tratamento sistemático de temas relevantes ao 
desenvolvimento nacional. Todos os grandes seminários e apresentações de publicações realizadas 
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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 2010, o IPEA solicitou a inclusão da ação padronizada 4572 - Capacitação de Servidores 
Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação e seu programa, para atender 
treinamento dos servidores do IPEA nos diversos cursos de curta e média duração, já que a ação 
2219 foi criada com o objetivo proporcionar preferencialmente cursos 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. 

No entanto, a sugestão não foi aprovada pela SOF/MP, alegando a similaridade entre as 
ações. Assim, passamos a computar a realização de toda capacitação do IPEA nessa ação. 

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

Realizada pesquisa de campo para o Índice de Expectativa Econômica das Famílias (IEF) 
que relacionará 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 servirá 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. Inicialmente, foram 
publicados dois índices em agosto e setembro, no entanto as próximas publicações serão trimestrais, 
assim mais uma edição foi efetuada em dezembro. 

- 10NG – Construção do Edifício-Sede do IPEA 

Por último cabe ressaltar o projeto nova sede que, por meio da elaboração do plano de 
gerenciamento de projeto, identifica as atividades a serem executados, os recursos necessários e os 
riscos pertinentes ao desenvolvimento do projeto da construção da sede própria do IPEA que tem 
previsão de conclusão em 2013 de 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 sugeridos pelo agente do 
certificado LEED e do agente comissionador (sistemas) que aprimoraram sobremaneira o projeto 
final ocasionando o adiamento do procedimento de contratação da obra que ocorrerá em 2011. 

O projeto executivo está em fase final de elaboração. Em dezembro, foi aprovado o projeto 
legal junto ao GDF e ao CBMDF. 

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 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. 
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IV - Identificação das Unidades Orçamentárias 
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 20225 113601 

2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes 

O quadro abaixo, denominado Programação de Despesas Correntes, está organizado em três 
colunas duplas, que contemplam os três 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 2009 e 2010. As 
linhas, por sua vez, estão divididas em dois grupos de informação: LOA e CRÉDITOS, que são 
compostos pelos campos de informações descritos a seguir: 

V - Programação de Despesas Correntes Valores em R$ 1,00 
Grupos de Despesas Correntes 

1 
Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 
Outras Despesas 

Correntes 
Exercícios Exercícios Exercícios 

Origem dos Créditos Orçamentários 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Dotação proposta pela UO  213.057.047  197.456.553 216.315 44.220 39.826.027 38.377.127 
PLOA  213.057.047 197.456.553 216.315 44.220 36.904.627 36.007.127 

LO
A

 

LOA  213.057.047 197.456.553 216.315 44.220 31.824.895 36.107.127 
Suplementares   45.000.000     6.096.425 5.767.906 

Abertos             
Especiais 

Reabertos             
Abertos           723.000 

Extraordinários 
Reabertos             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados  718 1.601.866         
Outras Operações             
Total  213.056.329 240.854.687 216.315 44.220 37.921.320 42.598.033 
Fonte:SIAFI 

2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital 

A Programação de Despesas de Capital está organizada em três colunas duplas, que 
contemplam os três grupos de despesa da categoria econômica Despesas de Capital, quais sejam: 1 
– Investimentos; 2 – Inversões Financeiras; 3 – Amortização da Dívida.  

VI - Programação de Despesas Capital Valores em R$ 1,00 
Grupos de Despesa de Capital 

Investimentos 
Inversões 

Financeiras 
Amortização da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Dotação proposta pela UO  4.852.000  19.500.000         
PLOA  3.357.000 19.500.000         

LO
A

 

LOA  4.652.000 19.500.000         
Suplementares  65.548           

Abertos             
Especiais 

Reabertos             
Abertos             

Extraordinários 
Reabertos             C

R
É

D
IT

O
S

 

Créditos Cancelados   4.500.000          
Outras Operações             
Total  4.717.548  15.000.000         
Fonte: SIAFI 
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2.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas  

O quadro Resumo da Programação de Despesas é um quadro resumo dos dois (2) 
demonstrativos anteriores (quadros V e VI), contemplando ainda a reserva de contingência, quando 
houver.  

VII - Quadro Resumo da Programação de Despesas Valores em      R$ 1,00 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
Reserva de 

Contingência 
Exercícios Exercícios Exercícios 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Dotação proposta pela UO  253.099.389  235.877.900 4.852.000 19.500.000     
PLOA  250.177.989 233.507.900 3.357.000 19.500.000     

LO
A

 

LOA  245.098.257 233.607.900 4.652.000 19.500.000     
Suplementares  6.096.425 50.767.906 65.548       

Abertos             
Especiais 

Reabertos             
Abertos   723.000         

Extraordinários 
Reabertos             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados  718     4.500.000      
Outras Operações    1.601.866         
Total  251.193.964 283.496.940 4.717.548 15.000.000     
Fonte: SIAFI 

As dotações propostas no PLOA e aprovadas na LOA, para o grupo 1 – Pessoal, calculadas 
e sugeridas pela CGDPS/SEAFI/SOF/MP, foram insuficientes para realizar o pagamento da folha 
do IPEA, resultando na solicitação de créditos suplementares, bem como a programação de alguns 
benefícios ao servidor. 

O limite orçamentário autorizado para elaboração do PLOA também não foi compatível com 
as necessidades da UO para despesas correntes, sendo solicitados créditos na ação de Gestão e 
Administração do Programa. O incremento do orçamento, particularmente de custeio, viabilizou a 
significativa expansão da produção científica no período, conforme objetivo traçado pela Instituição 
em seu Programa de Fortalecimento Institucional. 

O esforço de planejamento busca garantir o reposicionamento estratégico do IPEA na 
construção de uma Agenda de Desenvolvimento para o país, demandando, para tanto, recursos 
humanos, orçamentários, materiais e logísticos compatíveis com a complexa e abrangente missão.  

A elevação dos créditos em investimento foi para permitir o início da Construção do 
Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. A nova sede será localizada no 
Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 3, Projeto Orla, Pólo 8, Lote 2, em terreno com área de 
35.552,79 m². O referido terreno foi doado pela Terracap para a União com cessão de uso exclusivo 
do IPEA. A obra terá certificação LEED que garantirá uma construção ambientalmente sustentável. 

No entanto, houve a necessidade de se efetuar diversos ajustes nos projetos básicos e 
executivos, sugeridos pelo agente do certificado LEED e do agente comissionador (sistemas) que 
aprimoraram sobremaneira o projeto final ocasionando o adiamento do procedimento de 
contratação da obra que ocorrerá em 2011. Assim, foram oferecidos créditos em cancelamento, para 
suplementação da ação de Gestão e Administração do programa. 

Solicitações de créditos adicionais não atendidas: 

O IPEA solicitou, em março de 2010, crédito suplementar no valor de R$ 10 milhões, para 
atender programações relacionadas às suas atividades administrativas, de disseminação das 
informações e de pagamento de bolsas de pesquisa. O Projeto de Lei, PLN 61/2010, foi aprovado na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme Parecer nº 
41/2010, do Deputado Jaime Martins, porém não foi votado no Congresso Nacional. Dessa forma, a 
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execução de alguns processos foi prejudicada pela não aprovação do crédito e o valor relativo ao 
pagamento de bolsistas foi atendido pela emissão da MP 515, de 28 de dezembro de 2010. 

2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

O quadro abaixo, denominado Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa, 
compreende o conjunto dos créditos orçamentários concedidos ou recebidos de UG não associada à 
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. 

VIII - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Valores em R$ 1,00 
Despesas Correntes 

Natureza da Movimentação de 
Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 
1 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 
Juros e 

Encargos 
da Dívida 

3 
Outras 

Despesas 
Correntes 

Concedidos      Movimentação 
Interna Recebidos      

Concedidos 

281.101 
110.355 
90.032 
90.032 

238.012 

 
20.225 - 04.122.0797.2272 
20.225 - 04.122.0797.2272 
20.225 - 28.846.0901.00G5 
20.225 - 28.846.0901.0005 
20.225 - 04.573.0797.2663 

 

 
 
 

18.398 
137.509 

 
 

 

130.000 
60.000 

 
 

137.177 

Movimentação 
Externa 

Recebidos 

 
440.031 
420.032 
440.079 
420.029 
323.028 
540.001 
303.001 
154.003 
200.094 
040.003 
238.012 
110.375 

 

 
 

44.031 - 18.542.1346.8911 
42.101 -13.122.0173.2D41 

44.101 - 18.128.8007.86AA 
42.101 - 13.122.1141.2272 
32.266 - 25.665.0272.7030 
54.101 - 23.131.0073.4641 
30.211 - 14.122.0695.2272 
26.291 - 12.364.1375.0487 
30.101 - 14.422.0695.2806 
17.101 - 02.032.1389.2B66 
20.126 - 14.422.1336.6440 
20.101 - 04.121.1004.6662 

 
 

  

272.600 
100.000 
34.560 

500.000 
147.334 
234.400 
32.233 

864.000 
43.380 

179.940 
322.386 
185.841 

Despesas de Capital 
Natureza da Movimentação de 

Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 4 
Investi-
mentos 

5 
Inversões 

Financeiras 

6 
Amortização 

da Dívida 
Concedidos      Movimentação 

Interna Recebidos      
Concedidos      Movimentação 

Externa Recebidos      
Fonte: SIAFI 

Movimentação Externa – Concedidos: 

Os créditos descentralizados foram destinados a despesas com serviços gráficos para 
disseminação de textos e para o apoio a eventos: “Diálogo Água e Desenvolvimento Econômico” e 
“Seminário Internacional: Taxação sobre Fluxos Financeiros para um Mundo Melhor”. 
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Movimentação Externa – Recebidos: 

Os créditos recebidos foram decorrentes da realização de termos de cooperação, visando à 
produção e apoio à realização de estudos e pesquisas, de interesse mútuo, com os seguintes objetos: 

• CNJ – Executar pesquisa denominada: "Custo Unitário do Processo” 

• MJ – “Reproduzir em Âmbito Nacional o Inquérito da União Européia sobre a Concorrência 
no Setor Farmacêutico” 

• ANELL – “Avaliar os resultados Científicos, Tecnológicos e Econômicos, do Programa de 
P&D Regulado pela ANEEL, de 2000 a 2007”  

• MINC - "Pesquisar e avaliar os resultados alcançados pelo programa CULTURA VIVA".  

• MMA - “Desenvolver Cenários de Emissões Setoriais a partir de Hipóteses de 
Desenvolvimento Sócio- Econômico“ e “Pesquisa sobre pagamento de serviços Ambiental 
Urbano para a gestão dos Resíduos Sólidos, que Pudesse Melhorar a Inclusão dos catadores 
de Materiais Recicláveis na Cadeia Econômica da Reciclagem. 

• CAPES – Implantar o projeto “Cátedras IPEA/CAPES para o Desenvolvimento”, ano 
2010/2011. 

• CADE – Desenvolver estudos referentes à defesa da concorrência no Brasil e à atualização 
de técnicas de análise econômica. 

• MTUR – Realização de estudos e pesquisas sobre o setor de turismo para aprofundar o 
conhecimento sobre o mercado de trabalho, com o objetivo de subsidiar o Ministério do 
Turismo na implementação das políticas públicas de turismo, em especial o Plano Nacional 
de Turismo.  

Ainda foram enviados créditos para: 

• SEPPIR – Atender despesas com o evento "I Seminário Nacional de Educação Quilombola” 
e visita do Exmo Sr. Presidente da República a comunidade de Ivaporunduva – Vale do 
Ribeira.  

• SAE – Realizar reunião técnica “Rumo a 2022: Desafios Estratégicos para a Segurança e 
Defesa Cibernética.“. 

Os recursos permitiram a realização e o apoio a estudos e pesquisas de caráter 
multidisciplinar e multidimensional, tendo como foco os desafios propostos no termos de 
cooperação. 

2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa 

As informações sobre a Execução Orçamentária estão divididas em dois (2) conjuntos de 
demonstrativos, que se subdividem em quadros, conforme a seguir: 

1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ; 

a. Despesas por Modalidade de Contratação; 

b. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa; 

c. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa; 

2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação; 

a. Despesas por Modalidade de Contratação; 

b. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa; 

c. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa; 
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Os conjuntos de demonstrativos relacionados acima são compostos por três quadros 
semelhantes: Despesas por Modalidade de Contratação; Despesas Correntes por Grupo e Elemento 
de Despesa; Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa. A diferença entre esses dois 
conjuntos reside no fato de o primeiro se referir à execução dos créditos iniciais recebidos da LOA 
e dos créditos adicionais obtidos ao longo do exercício, enquanto o segundo se refere à execução 
dos créditos recebidos por movimentação interna e externa.  

2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ  

2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação 

O quadro abaixo, denominado Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos 
originários da UJ, contempla duas colunas com informações sobre a Despesa Empenhada e a 
Despesa Liquidada, cada uma delas dividida nos exercícios 2009 e 2010. As linhas, por sua vez, 
discriminam as despesas por modalidade de contratação, divididas em grupos totalizadores. No 
grupo totalizador “Licitação” encontra-se o Convite, a Tomada de Preços, a Concorrência, o 
Pregão, o Concurso, a Consulta e o Registro de Preços, enquanto no grupo “Contratações Diretas” 
estão a Inexigibilidade e a Dispensa. No grupo “Regime de Execução Especial” está o Suprimento 
de Fundo, enquanto no grupo “Pagamento de Pessoal” encontra-se o pagamento de Pessoal por 
meio de Folha de Pagamento ou de Diárias. Por fim, no grupo totalizador denominado “Outros” são 
consideradas as despesas que não se enquadrem nos itens anteriores. 

IX - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 
Despesa Liquidada Despesa paga 

Modalidade de Contratação 
2009 2010 2009 2010 

Modalidade de Licitação  14.932.383 20.763.058 14.932.383 19.719.243 
Convite  10.455 8.750 10.455 8.750 
Tomada de Preços  889.441  889.441  
Concorrência  1.850.775 1.877.311 1.850.775 1.732.681 
Pregão   12.181.712 18.876.997 12.181.712 17.977.812 
Concurso      
Consulta      
Registro de Preços     
Contratações Diretas 4.473.239 2.691.312 4.473.239 2.691.312 
Dispensa  3.941.599 2.099.668 3.941.599 2.099.668 
Inexigibilidade  531.640 591.644 531.640 591.644 
Regime de Execução Especial 10.292 11.385 10.292 11.385 
Suprimento de Fundos  10.292 11.385 10.292 11.385 
Pagamento de Pessoal  208.198.414 239.288.456 208.198.414 239.288.456 
Pagamento em Folha 207.644.014 238.280.122 207.644.014 238.280.122 
Diárias 554.400 1.008.334 554.400 1.008.334 
Outros 11.587.848 17.527.568 11.587.848 16.777.432 
Total 239.202.176 280.281.779 239.202.176 278.487.828 
Fonte: SIAFI 

2.4.2.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  

O quadro abaixo, denominado Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos 
créditos originários da UJ, contém quatro colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, 
Despesa Liquidada, RP não processados e Valores Pagos.  

As linhas, por sua vez, discriminam as despesas pelos três grupos da Despesa Corrente, 
quais sejam: 1 – Despesas de Pessoal; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas 
Correntes. Cada grupo de despesa apresenta os três elementos de maior montante empenhado em 
2010 discriminados em ordem decrescente desse montante enquanto um quarto elemento 
totalizador, denominado “Demais elementos do grupo”, acumula todos os demais elementos de 
despesa do grupo. 
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X - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 

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

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
1 – Despesas de Pessoal 204.608.011 238.480.122 204.408.011 238.280.122 200.000 200.000 204.408.011 238.280.122 
3190.11  89.129.902 105.507.600 89.129.902 105.507.600     89.129.902  105.507.600 
3190.01 85.856.122 97.880.694  85.856.122 97.880.694     85.856.122 97.880.694 
3190.13  18.725.785  22.454.067 18.725.785 22.454.067    18.725.785 22.454.067 
Demais elementos do grupo  10.896.202  12.637.761 10.696.202  12.437.761 200.000 200.000 10.696.202 12.437.761 
2 – Juros e Encargos da Dívida  25.51  25.751    25.751 
3390.22    25.751   25.751       25.751 
Demais elementos do grupo                 
3 – Outras Despesas Correntes 31.718.233 41.933.912 29.404.233 40.906.696 2.314.000 1.027.216 29.404.234 39.112.744 
3390.39  12.727.948  16.589.909 10.698.423 15.734.502 2.029.525 855.405 11.397.902 15.542.840 
3390.37  4.381.995  7.401.900 4.199.995 7.383.769 182.000 18.131  4.199.995 6.531.617 
3390.18  6.833.682 6.271.138 6.833.682 6.271.138    6.833.682  6.244.003 
Demais elementos do grupo  7.774.608  11.670.965 7.672.133 11.517.287 102.475 153.680  6.972.655 10.794.284 
Fonte: SIAFI 

2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

O quadro abaixo, denominado Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ, tem a mesma estrutura do 
demonstrativo anterior, somente diferindo nos grupos de despesas relacionados, quais sejam: 4 – Investimentos, 5 – Inversões Financeiras e 6 – 
Amortização da Dívida. 
 

XI - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Grupos de Despesa 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – Investimentos 2.875.932 5.558.757 1.329.661 1.069.212 1.546.271 4.489.545 1.329.661 1.069.212 
4490.51  889.441  2.573.742 41.545   847.896 2.573.742 41.545   
4490.52 1.986.491  2.381.311 1.288.116 1.069.212 698.375 1.312.099 1.288.116  1.069.212 
4490.39     603.704       603.704   
Demais elem. do grupo                 
5 – Inversões Financeiras         
                 
6 – Amortização da Dívida         
                 
Fonte: SIAFI 



 

27 
 

As atividades do IPEA fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais 
para a formulação e planejamento de políticas públicas voltadas à construção de uma Agenda de 
Desenvolvimento Nacional. 

No âmbito de tal iniciativa, iniciou-se no ano de 2008 o processo contínuo e participativo no 
sentido de mobilizar os servidores desta Fundação na elaboração dos direcionadores estratégicos do 
IPEA, inaugurando-se a partir de então os Ciclos de Planejamento Estratégico. 

No ano de 2009, por meio de estabelecimento de metas institucionais, elaborou-se intensa 
agenda de produção de pesquisas, eventos, publicações e ações, que extrapolaram também para o 
ano de 2010, de forma a cumprir as orientações emanadas da Secretaria de Assuntos Estratégicos – 
SAE/PR voltadas à elaboração do Plano Brasil 2022, onde de forma participativa com a Sociedade 
foram abordados diversos temas afetos ao desenvolvimento nacional, fixando metas para o ano de 
2022, quando o Brasil comemora o bicentenário de sua independência.  

Esforço de tal magnitude determinou o incremento do orçamento desta Fundação, 
particularmente de custeio, o qual viabilizou a significativa expansão da produção científica no 
período, o acréscimo de concessão de bolsas e pesquisas e a conseqüentemente a ampliação da 
disseminação de informações econômico-sociais e de políticas públicas, com a produção científica 
de abrangência nacional, gerando conhecimento que subsidia o debate nacional sobre temas 
candentes do desenvolvimento e da soberania, tanto entre os agentes públicos quanto na assim 
chamada sociedade civil. 

Contudo, a manutenção da trajetória no sentido de propiciar o fortalecimento estratégico do 
IPEA no Governo Federal, foi impactada pela redução do limite de empenho de R$ 5.485.000,00, 
em custeio (NL 135), ocorrido em junho/2010. 

O referido corte de limite de empenho, em pleno andamento da execução anual, prejudicou 
o desenvolvimento de atividades programadas, muitas em fase de fechamento contratual. Os 
empenhos realizados eram insuficientes para viabilizar os gastos de manutenção anual da 
Instituição, impossibilitando honrar despesas contratuais, bem como a manutenção de 249 bolsistas 
em atividade de produção científica neste Instituto. A liberação do quantitativo necessário só foi 
realizada no final do ano, gerando muito desgaste e prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

Cabe destacar, ainda, que o IPEA, mesmo havendo realizado concurso em 2009, possui 
deficiências de pessoal, principalmente com algumas habilidades específicas que não foram 
abrangidas na seleção realizada e que se fazem necessárias para atender projetos relevantes para a 
instituição, como o de Construção da Nova Sede e o de Planejamento, Gestão Estratégica, 
comunicação e apoio a pesquisa.  

2.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

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

XII - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação Valores em R$ 1,00 

Despesa Liquidada Despesa paga 
Modalidade de Contratação  

2009 2010 2009 2010 
Licitação  52.500 1.013.958 52.500 1.013.957 
Convite      
Tomada de Preços      
Concorrência      
Pregão   52.500 1.013.958 52.500 1.013.957 
Concurso      
Consulta      
Contratações Diretas   8.401  425 
Dispensa   8.401  425 
Inexigibilidade         
Regime de Execução 
Especial         
Suprimento de Fundos         
Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha     
Diárias     
Outras 1.787.200 1.811.795 1.787.200 1.573.127 
Total 1.839.700 2.834.154 1.839.700 2.587.509 

2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por 
Movimentação 

XIII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 
recebidos por movimentação Valores em R$ 1,00 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 
RP não 

processados 
Valores Pagos 

Grupos de Despesa 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas de 
Pessoal  

 
 

 
 

  
 

         
2 – Juros e Encargos 
da Dívida  

  
  

  
 

         
3- Outras Despesas 
Correntes 

1.787.200 2.899.486 1.621.600 2.834.154 165.600 65.331 1.621.600 2.587.509 

3390.18 121.600 1.816.924 121.600 1.759.569  57.355 121.600 1.512.924 
3390.39 165.600 896.178  896.178 165.600   896.178 
3390.33  117.780  117.780    117.780 
Demais elementos 
do grupo 1.500.000 68.604 1.500.000 60.627 

 
7.976 1.500.000 60.627 

Fonte:SIAFI 
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2.4.2.2.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por 
Movimentação 

XIV - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 
recebidos por movimentação Valores em R$ 1,00 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

RP não 
processados 

Valores Pagos 
Grupos de Despesa 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
4 - Investimentos 52.500    52.500    
4490.52  52.500    52.500    
         
5 - Inversões Financeiras         
6 - Amortização da 
Dívida  

  
  

  
 

Fonte: SIAFI 

Como comentado no item de movimentação orçamentária, os recursos descentralizados 
foram decorrentes da realização de termos de cooperação, visando à produção e apoio à realização 
de estudos e pesquisas. Assim, grande parte dos recursos foi empregada na concessão de bolsas de 
pesquisa. 

2.4.3 Indicadores Institucionais 

A Portaria SAE/PR nº 47, de 8 de abril de 2010, da SAE/PR, publicada no Diário Oficial da 
União de 9 de abril de 2010, institui o Ciclo de Planejamento Estratégico do IPEA para o biênio 
2010-2011, consubstanciado em metas associadas ao cumprimento de sua missão institucional 
referentes ao ano de 2010. 

Tal como ocorrera no ano anterior, em 2010 o IPEA estruturou suas ações com vistas à 
superação dos desafios que foram estabelecidos como resultado do processo de Planejamento 
Estratégico da Instituição. Assim, os mais de 300 projetos que compunham originalmente o 
Programa de Trabalho 2010 do Instituto, estabeleciam como focos de ação: 

• A realização de estudos e pesquisas sobre as dimensões e estratégias do desenvolvimento 
brasileiro, em conformidade com os Eixos Temáticos do Desenvolvimento, seja 
isoladamente, seja em articulação com outras instituições nacionais e internacionais; 

• O acompanhamento, avaliação e oferta de subsídios à formulação de políticas públicas, bem 
como as participações em conselhos, comissões, comitês, grupos de trabalho e em atividades 
de assessoria direta ao governo; 

• A oferta de oportunidades de capacitação em questões relacionadas ao desenvolvimento 
brasileiro e à formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas; 

• A organização de eventos sobre estratégias e perspectivas para o desenvolvimento nacional 
com a participação de setores sociais; 

• As iniciativas para o fortalecimento do IPEA com vistas ao melhor cumprimento de sua 
missão institucional. 

A mensuração dos resultados alcançados indicou o cumprimento de aproximadamente 80% 
das metas institucionais propostas para 2010. O Índice de execução física: mede a quantidade de 
estudos e pesquisas realizados ou apoiados, além da quantidade de eventos e publicações realizadas, 
em relação às metas estabelecidas para o período: 

Fórmula de cálculo e método de medição 
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    EF      *  100,    onde:  EF: resultado da execução física. 
   MF       MF: meta física 

 

 

 

 

 

 

Indicador do Programa 

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

 

O índice apurado em 2010 foi de 1,548 sendo inferior ao projetado, Entretanto, se 
observarmos no início do PPA 2008 em relação a 2010 podemos afirmar que praticamente atingiu a 
sua meta alcançando o valor de 2,905. 

3. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/20 10. 

3.1 Informações sobre o Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Este item não se aplica a essa Fundação. 

4. PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/20 10. 

4.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

O Quadro 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 31/12/2010, 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. 

 

Σ 
NV  N  
 
NV N-1 
 

- 1 
 

 
n 

 
onde: 
NVN: número de visitas ao site no ano considerado pelo relatório. 
NVN-1: número de visitas no ano anterior. 
n: número de sites considerados  

* 100 
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XV - 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 
31/12/2010 

2010 638.563 - - 638.563 
2009 12.817 - 12.817 - 
2008 144.784 144.784 - - 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de 

Inscrição 
Montante Inscrito 

Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2010 

2010 5.782.093 - - 5.782.093 
2009 4.278.371 312.414 3.592.055 373.902 
2008 4.396.157 751.778 3.395.538 248.841 

Observações: 
Fonte: SIAFI 

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 grande 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 no intuito de adequar a nova estrutura organizacional, bem como as 
dificuldades acerca do cumprimento dos procedimentos legais de execução da despesa pública em 
virtude de alterações das competências e atribuições para cada órgão ou entidade.  

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 este instituto no sistema SIAFI e remanescentes de 2008 e 2009 
estão amparados pelo Decreto nº 7.418, art.2º de 31 de dezembro de 2010, 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 Nº 107/20 10. 

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 A composição do quadro de servidores ativos da UJ deverá ser demonstrada por intermédio 
de três (3) demonstrativos: o primeiro compreenderá a lotação efetiva e autorizada do quadro de 
recursos humanos da UJ, bem assim os ingressos e egressos de servidores no exercício de 2010; o 
segundo, a composição do quadro de pessoal por faixa etária dos servidores; e o terceiro a 
composição do quadro de pessoal por nível de escolaridade. 

O quadro abaixo, correspondente ao primeiro demonstrativo citado, compreende uma 
planilha onde na primeira coluna são discriminadas algumas tipologias de cargos da Administração 
Pública, enquanto as quatro (4) colunas restantes informam sobre a Lotação Autorizada, a Lotação 
Efetiva, o número de Ingressos em 2010 e o número de Egressos em 2010, para cada tipologia 
discriminada na primeira coluna. Situação apurada em 31/12/2010 
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XVI - Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Lotação 
Tipologias dos Cargos 

Autorizada Efetiva 
Ingressos em 

2010 
Egressos 
em 2010 

1 Provimento de cargo efetivo 1020 608 11 4 
1.1 Membros de poder e agentes políticos     
1.2 Servidores de Carreira      
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 1020 608 11 4 
1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado  
15  1 

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório     
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas  18 1 1 
1.3 Servidores com Contratos Temporários     
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença  171   
1.4.1 Cedidos  148   
1.4.2 Removidos     
1.4.3 Licença remunerada     
1.4.4 Licença não remunerada  23   
2 Provimento de cargo em comissão     
2.1 Cargos Natureza Especial     
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 109 109   
2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão  72   
2.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado  
3   

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas  17   
2.2.4 Sem vínculo  12   
2.2.5 Aposentado  1   
2.3 Funções gratificadas 20 20   
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 20 20   
2.3.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado  
   

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas     
3 Total 1149 898 12 6 
Fonte: SIAPE 

 O quadro abaixo, correspondente ao segundo demonstrativo, contempla a composição do 
quadro de recursos humanos por faixa etária, sendo composto de dois (2) grupamentos de 
informação. O primeiro corresponde aos grupos de tipologias do cargo discriminados no quadro 
anterior, enquanto o segundo compreende um conjunto de cinco (5) colunas discriminando cinco 
(5) faixas etárias sucessivas e complementares. Situação apurada em 31/12/2010. 

XVII - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária 
Faixa Etária (anos) 

Tipologias do Cargo 
Até 30  De 31 a 40  De 41 a 50  De 51 a 60  

Acima 
de 60  

1. Provimento de cargo efetivo      
1.1. Membros de poder e agentes políticos      
1.2. Servidores de Carreira  38 87 114 157 31 
1.3. Servidores com Contratos Temporários      
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença  21 56 85 19 

2. Provimento de cargo em comissão      
2.1. Cargos de Natureza Especial      
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 2 19 39 34 14 
2.3. Funções gratificadas 1  6 12  

Fonte: SIAPE 

 O quadro abaixo, correspondente ao terceiro demonstrativo, que contempla a composição do 
quadro de recursos humanos por nível de escolaridade, sendo composto de dois (2) grupamentos de 
informação. O primeiro corresponde aos grupos de tipologias do cargo discriminados no quadro 
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anterior, enquanto o segundo compreende um conjunto de nove (9) colunas discriminando nove (9) 
níveis de escolaridade distintos. Situação apurada em 31/12/2010. 

XVIII - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade 
Nível de Escolaridade 

Tipologias do Cargo 
1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo          
1.1. Membros de poder e agentes políticos          
1.2. Servidores de Carreira      145 151  91 42 
1.3. Servidores com Contratos Temporários          
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença     86 82 5 4 2 

2. Provimento de cargo em comissão          
2.1. Cargos de Natureza Especial          
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior          
2.3. Funções gratificadas          

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

Fonte: SIAPE 

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 pelas UJ que detenham entre as suas unidades administrativas aquela responsável pela 
gestão do cadastro de servidores inativos e pensionistas. Esta composição deverá ser demonstrada 
por intermédio de dois (2) demonstrativos: o primeiro compreenderá a composição do quadro de 
servidores inativos; o segundo a composição do quadro dos instituidores de pensão.  

 O quadro 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 2010, de 
acordo com os regimes de proventos e de aposentadoria. Situação apurada em 31/12/2010. 

XIX - Composição do Quadro de Servidores Inativos 

Regime de proventos / Regime de 
aposentadoria 

Quantitativo de 
Servidores 

Aposentadorias em 
2010 

1 Integral  16 
1.1 Voluntária 215  
1.2 Compulsório   
1.3 Invalidez Permanente 2  
1.4 Outras   
2 Proporcional   
2.1 Voluntária 321  
2.2 Compulsório   
2.3 Invalidez Permanente  1 
2.4 Outras   
Fonte: SIAPE 
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XX - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão 

Regime de proventos originário do 
servidor 

Quantitativo de 
Beneficiários 

Pensões concedidas em 
2010 

1. Integral 19 1 
2. Proporcional 50 1 
Fonte: SIAPE 

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. Esta composição deverá ser demonstrada por intermédio de um (1) demonstrativo 
contemplando os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes pelo nível de 
escolaridade exigido, distinguindo-se a alocação na área fim e na área meio, conforme apresentado 
no quadro abaixo. 

XXI - Composição do Quadro de Estagiários 

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

Custo do exercício 
(Valores em R$ 1,00) 

Nível superior 41 44 43 39  
•Área Fim 39 42 41 36  
•Área Meio 2 2 2 3  

Nível Médio 5 9 9 5  
•Área Fim 2 3 3 1  
•Área Meio 3 6 6 4 346.459 

Fonte: 03019.000120/2006-08 SIAPE 

5.4 Quadro de Custos de Recursos Humanos 

 A composição do quadro de custos de recursos humanos da UJ deverá ser demonstrada no 
quadro a seguir, que discriminará, para sete (7) tipologias de servidores, as despesas realizadas nos 
exercícios de 2008, 2009 e 2010 a título de sete (7) diferentes naturezas de despesa com pessoal, 
conforme apresentado no quadro abaixo.  

XXII - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. Valores em R$ 1,00 
Despesas Variáveis 

Tipologias / 
Exercícios 

Vencimento 
e vantagens 

fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Total 

Membros de poder e agentes políticos 
2008         
2009         
2010         

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 
2008 61.959.372 3.119.536 5.743.010 1.796.622 581.051 2.643.386 80.069 75.923.046 

2009 73.940.434 3.514.529 6.978.113 2.069.578 847.882 3.158.196 87.034 90.595.766 

2010 88.549.531 3.626.708 7.950.816 2.701.582 1.623.127 3.604.892 103.615 108.160.271 

Servidores com Contratos Temporários 
2008         
2009         
2010         

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença (*) 
2008         
2009         
2010         

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 
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2008         
2009         
2010         

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 
2008 3.063.127       3.063.127 

2009 3.455.812       3.455.812 

2010 3.571.899       3.571.899 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
2008 56.409       56.409 
2009 58.717       58.717 
2010 54.809       54.809 

Fonte: Fonte: SIAPE 
Impossível apuração - (*) 

 

5.5 Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra serão demonstrados por 
intermédio de três (3) demonstrativos: Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene 
ostensiva; Contratos de prestação de serviço com locação de mão de obra; Distribuição de pessoal 
contratado mediante contrato de prestação de serviços com locação de mão de obra.  

O quadro abaixo compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e 
vigilância ostensiva que tiveram em vigência no exercício de 2010, mesmo que já encerrados, assim 
como os novos contratos celebrados no exercício de 2010, mesmo que não efetivados no exercício. 

XXIII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
Unidade Contratante 

Nome: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
UG/Gestão: 113601/11302 CNPJ: 33.892.175/0001-00 

Informações sobre os contratos 
Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalhadores 
contratados 

Período contratual 
de execução das 

atividades 
contratadas F M S 

Sit. Ano do 
contrato 

Área Nat 
Identifi- 
cação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Início Fim P C P C P C  
2009 L O 25/2009 01.032.835/0001-96 03/08/09 02/08/10 - - 21 21 - - E 
2010 L O 25/2010 04.271.959/0001-12 02/08/10 01/08/11 - - 22 22 - - A 

 
Unidade Contratante 

UG/Gestão: 113602/11302 CNPJ: 33.892.175/0002-90 
Informações sobre os contratos 

Nível de Escolaridade 
exigido dos trabalhadores 

contratados 

Período contratual 
de execução das 

atividades 
contratadas F M S 

Sit. Ano do 
contrato 

Área Nat 
Identifi- 
cação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Início Fim P C P C P C  
2007 L O 07/2007 01.407.134/0001-94 01/07/07 30/06/11 8 8 21 21 - - P 
2010 L O 05/2010 02.717.460/0002-41 05/04/10 04/04/11 8 8 22 22 - - A 

Observação: 
LEGENDA  
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
Fonte: Processos Administrativos  

O quadro abaixo compreende os contratos de prestação de serviços com locação de mão de 
obra que tiveram em vigência no exercício de 2010, mesmo que já encerrados, assim como os 
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novos contratos celebrados no exercício de 2010, 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 anterior. 

XXIV - 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 
Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalhadores 
contratados 

Período contratual 
de execução das 

atividades 
contratadas F M S 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identifi-
cação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
Início Fim P C P C P C 

Sit. 

2009 3 O 12/2009 01.032.835/0001-96 06/04/09 14/10/10 - - 16 16 - - E 
2010 3 O 38/2010 08.594.305/0001-80 05/10/10 04/10/11 - - 16 16 - - A 
2006 4 O 19/2005 00.332.833/0008-26 11/10/05 10/10/10 - - 08 08 - - E 
2010 4 O 39/2010 03.591.509/0001-44 11/10/10 10/10/11 - - 11 11 - - A 
2009 1 O 42/2009 00.491.542/0001-04 10/12/09 09/12/11 - - 42 42 50 50 P 
2008 7 O 14/2008 02.660.447/0001-12 01/08/08 31/07/11 - - 06 06 19 16 P 

 

Unidade Contratante 
Nome: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
UG/Gestão: 113602/11302 CNPJ: 33.892.175/0002-90 

Informações sobre os contratos 
Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalhadores 
contratados 

Período contratual 
de execução das 

atividades 
contratadas F M S 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identifi-
cação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
Início Fim P C P C P C 

Sit. 

2010 1 O 04/2010 07.258.147/0001-25 01/04/10 31/03/11   37 36   A 
2006 2 O 02/2006 02.566.106/0001-82 06/01/06 05/01/11 2 2 2 2   P 
2010 3 O 06/2010 07.981.691/0001-09 01/11/10 30/10/11 3 3     A 
2006 7 O 03/2006 03.345.277/0001-44 06/01/06 05/01/11 2 2     P 

                           
Observação: 
LEGENDA  
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. 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: Processos Administrativos 

O quadro abaixo compreende a situação em 31/12/2010 da distribuição de trabalhadores 
contratados mediante os contratos de locação de mão de obra relacionados nos quadros anteriores 
pelas unidades administrativas associadas à UJ. 
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XXV - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação 
de mão de obra 

Identificação 
do Contrato 

Área Qtd. Unidade Administrativa  

42/2009 1 92 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – BSB 
38/2010 3 16 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – BSB 
39/2010 4 11 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – BSB 
25/2010 7 22 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – BSB 
14/2008 9 25 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – BSB 
04/2010 1 36 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – RIO 
02/2006 2 04 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – RIO 
06/2010 3 03 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – RIO 
07/2007 7 08 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – RIO 
05/2010 8 08 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – RIO 
03/2006 9 02 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – RIO 

LEGENDA 
Área: 
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Higiene e Limpeza; 
8. Vigilância Ostensiva; 
9. Outras. 

Fonte: Processos Administrativos 

5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

O IPEA ainda não dispõe de indicadores estruturados relativos à área de gestão de pessoas, 
contudo cogita-se elaborar proposta nesse sentido no decorrer da execução do plano de trabalho do 
ano de 2011 (Desenvolver Modelo de Gestão de Pessoas). 

No decorrer do ano de 2010 foram implementadas as ações abaixo tendo em vista a 
necessidade de incrementar a área de desenvolvimento de gestão de pessoas: 

Execução do primeiro Plano Anual de Capacitação no período de outubro a dezembro de 
2010, pela Resolução de nº 250, de 21 de outubro de 2010, do Comitê de Gestão de Pessoas, com 
a realização de 05 cursos, totalizando a participação de  40  servidores;  

Criação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - instituída pela Portaria do 
IPEA nº 477, de 15 de dezembro de 2010,  nomeados os representantes do empregador e promovido 
eleição para a escolha dos representantes dos empregados, para o período de 01 de janeiro de 2011 a 
31 de dezembro de 2011; 

Realização do primeiro ciclo de Avaliação de Desempenho Individual e Institucional da 
Gratificação de Desempenho de Atividades Específicas do IPEA - GDAIPEA, no período de 
novembro a dezembro de 2010, conforme Portaria do IPEA nº 413, de 22 de outubro de 2010. 

6. PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010. 

6.1 Transferências Efetuadas no Exercício 

6.1.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício de 2010 

 O quadro 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, 
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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.  

XXVI - 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  
Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 
Mod 

Nº do 
instru-
mento 

Beneficiário 
Global 

Contra-
partida  

No 
exercício 

Acumulado 
até exercício Início Fim 

Sit 

1  01/2008 CEPAL 12.000.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.175.000,00 01/01/08 31/12/11  1 
4 - SAE 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 27/08/10 27/02/11 4 
4 - UFMG 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 05/07/10 05/01/11 4 
4 - FIOCRUZ 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 04/12/09 04/12/10 4 
4 - MDIC 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 21/08/10 21/10/10 4 
4 - SEPPIR 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 14/04/10 14/07/10 4 
4 - SEPPIR 87.682,00 0,00 87.682,00 87.682,00 09/06/10 09/09/10 4 
4 - Imprensa Nacional 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 16/09/10 16/09/12 1 

LEGENDA  
Modalidade: 

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

 

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

6.1.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos três 
Últimos Exercícios 

 O quadro abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e 
os respectivos valores repassados nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.  

XXVII - 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 
Quantidade de 

instrumentos celebrados 
em cada exercício 

Valores repassados em cada exercício 
(Valores em R$ 1,00) Modalidade 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Convênio 2 2 1 930.000 1.800.000 1.100.000 
Contrato de Repasse 0 0 0 0 0 0 
Termo de Parceria 0 0 0 0 0 0 
Termo de Cooperação 3 2 7 2.060.744 649.728 437.682 
Termo de 
Compromisso 

0 0 0 0 0 0 

Totais 5 4 8 2.990.744 2.449.728 1.537.682 
Fonte: IPEA 

6.1.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que Vigerão no Exercício 
de 2011 e Seguintes 
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 O quadro 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 2011 e seguintes.  

XXVIII - 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 
Valores (R$ 1,00) 

Modalidade 

Qtd.  de 
instrumentos com 
vigência em 2011 e 

seguintes 
Contratados Repassados 

até 2010 
Previstos para 

2011 

% do Valor global 
repassado até o 

final do exercício 
de 2010 

Convênio 1 8.000.000 3.175.000 2.000.000  39,69 
Contrato de Repasse 0 0 0 0  0,00 
Termo de Parceria 0 0 0 0  0,00 
Termo de Cooperação 1 100.000 100.000 0  100,00 
Termo de 
Compromisso 0 0 0 0  0,00 

Totais 2 8.100.000 3.275.000 2.000.000  40,93 
Fonte: IPEA 

6.1.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse 

 O quadro abaixo visa a demonstrar a quantidade de instrumentos de convênio 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” 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.  

XXIX - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de 
convênio e de contratos de repasse. 

Unidade Concedente 
Nome: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601/11302 
Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 
Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montante repassados 

Convênios Contratos de Repasse 
Quantidade 1 0 Ainda no prazo de prestação de 

contas Montante Repassado 1.100.000,00 0 
Quantidade 0 0 Contas 

prestadas Montante Repassado (R$) 0 0 
Quantidade 0 0 

2010 Com prazo de 
prestação de 

contas vencido Contas NÃO 
prestadas Montante Repassado (R$) 0 0 

Quantidade 2 0 Contas prestadas 
Montante Repassado (R$) 710.000,00 0 
Quantidade 0 0 

2009 
Contas NÃO prestadas 

Montante Repassado (R$) 0 0 
Quantidade 11 0 Contas prestadas 
Montante Repassado (R$) 5.541.400,00 0 
Quantidade 0 0 

2008 
Contas NÃO prestadas 

Montante Repassado (R$) 0 0 
Quantidade 0 0 Anteriores a 

2008 
Contas NÃO prestadas 

Montante Repassado (R$) 0 0 
Fonte: IPEA 
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6.1.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 

 O quadro XXX 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 31/12/2010. 

XXX - Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

CNPJ: 33.892.175/0001-00 UG/GESTÃO: 113601/11302 

Instrumentos Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 
Quantidade de contas prestadas 1 0 

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

Quantidade Aprovada 0 0 
Quantidade Reprovada 0 0 

Contas 
analisadas 

Quantidade de TCE 0 0 
Quantidade 0 0 

2010 

Com prazo de 
análise vencido 

Contas NÃO 
analisada Montante repassado (R$) 0 0 

Quantidade de contas prestadas 2 0 
Quantidade Aprovada 2 0 
Quantidade Reprovada 0 0 

Contas 
analisadas 

Quantidade de TCE 0 0 
Quantidade 0 0 

2009 

Contas NÃO 
analisada Montante repassado (R$) 0 0 

Quantidade de contas prestadas 11 0 
Quantidade Aprovada 11 0 
Quantidade Reprovada 0 0 

Contas 
analisadas 

Quantidade de TCE 0 0 
Quantidade 0 0 

2008 

Contas NÃO 
analisada Montante repassado  0 0 

Quantidade 0 0 Exercícios 
anteriores a 

2008 

Contas NÃO 
analisada Montante repassado  0 0 

Fonte: IPEA 

6.2 Análise Crítica 

No tocante as transferências realizadas em 2010, não ocorreram inadimplências quanto à 
prestação de contas, nem despesas não liquidadas de recursos transferidos. Apesar de haver um 
aumento na quantidade de transferências houve diminuição do valor total aportado. Tais 
transferências permitiram a realização de pesquisas, eventos e publicação de livros, em sua maioria 
com órgãos da administração pública federal, com a consecução dos objetivos previstos. 

Devido ao reduzido fluxo de transferências, em geral de descentralizações, atualmente há 
acompanhamento direto das transferências em razão da participação direta da equipe técnica do 
IPEA juntamente com os parceiros na realização dos trabalhos. 
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7.  PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010.  

7.1 Declarações das Áreas de Convênios 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

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

 
Declaro que as informações referentes a contratos administrativos firmados por este 

instituto estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
- SIASG, conforme estabelece o art. 19 da lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 

 
Local Brasília Data 31/03/2011 

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

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

DECLARAÇÃO PLENA 

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

 

 
Declaro que as informações referentes a Convênios, Contratos de Repasse e Termos de 

Parceria firmados estão disponíveis e atualizadas, estão disponíveis e atualizadas no sistema de 
gestão de convênios, contratos de repasse e termos de parceria – SICONV, conforme estabelece o 
art. 19 da lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 

 
Local Brasília Data 31/03/2011 

Responsável Graziela Ferreira de Oliveira Cargo Assessora 

8.  PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010.  

8.1 Informações sobre o Cumprimento das Obrigações Relacionadas a Entrega e ao Tratamento 
das Declarações de Bens e Rendas. 

 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS  

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

 

 
Declaro que todos os ocupantes de cargos ou funções de confiança estão em dia com 

a exigência de apresentação da declaração de bens e renda, de que trata a Lei nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993.   

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local Brasília Data 31/03/2011 
Responsável Elaine Santos Bicalho RG nº 688.264 
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9.  PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010.  

9.1 Estrutura de Controles Internos da UJ 

A informação está estruturada conforme o Quadro 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.  

XXXI - 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     

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     X 
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para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
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: 
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. 

Com o objetivo de estabelecer diretrizes para a adoção de padrões de conduta e o 
aprimoramento ético das pessoas atuantes no âmbito do IPEA foi publicado pela Portaria IPEA nº 
458, em 6/12/2010, o Código de Ética do IPEA, em complementação aos dispositivos do Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. 

Como mecanismos de participação de servidores, houve a instituição de diversos grupos de 
trabalho e Comitês, dos quais podemos destacar: a) Comitê de Gestão de Pessoas– CGP, criado pela 
Portaria IPEA n° 151/2008; b) Comitê de Tecnologia da Informação – CTI, instituído pela Portaria 
IPEA n° 373/2010; c) Grupo de Trabalho (GT) para elaborar proposta de Política de Gestão do 
Conhecimento e Inovação, Portaria 330, de 04/08/2010, entre outros. 

No processo de realização do planejamento estratégico foi estabelecido o Ciclo de 
Planejamento Estratégico – CPE. Posteriormente houve a publicação das metas do IPEA pela 
Secretaria de Assuntos Estratégico, Ciclo 2009/2010 (Portaria SAE/PR nº 55/2009) e Ciclo 
2010/2011 pela Portaria SAE/PR nº 47/2010). 

10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

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 abaixo. 

XXXII - 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. 

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   X   
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fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 
limpeza biodegradáveis). 
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. 

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). X     
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

X     

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

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. 

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 Nº 107/2010 

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

O quadro 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. 
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XXXIII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 
UF – DF – 2 2 2 

Brasília – 2   2 2 BRASIL 
     

Subtotal Brasil 2 2 
PAÍS 1   

EXTERIOR 
   

Subtotal Exterior   
Total (Brasil + Exterior) 2 2 

Fonte: SIAFI 

O quadro 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 2009 e 2010, 
contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior. 

XXXIV - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS 
DE TERCEIROS PELA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 
    UF – DF - 1 2 2 

Brasília 1 1 1 
    UF – RJ - 1   

Rio de Janeiro 1 1 1 
BRASIL 

   
Subtotal Brasil Σ Σ 

PAÍS 1   
   EXTERIOR 
   

Subtotal Exterior Σ Σ 
Total (Brasil + Exterior) 2 2 

Fonte: SIAFI 

O quadro 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 estão relacionados todos 
os imóveis que, em 31/12/2010, estavam sob a responsabilidade desta UJ. 

XXXV - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 

Valor do Imóvel 
Despesa com 

Manutenção no 
exercício UG RIP Regime 

Estado 
de 

Conser-
vação 

Valor 
Histórico  

Cr$ 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

R$ 
Imóvel Instalações 

113601 9701.16825.500-8 23 1 1.800.000,00 31/12/2009 6.551.884,05 0,00 0,00 

113601 9701.16828.500-4 23 1 1.940.000,00 31/12/2009 6.949.967,97 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 
Fonte: SIAFI - SPIUnet 

11.2 Análise Crítica 

Os bens imóveis do quadro XXXV relativo as projeções da 116 e 212 Sul, foram adquiridos 
pelo IPEA, conforme escritura publica de compra e venda do 3º Oficio de Notas, Brasília/DF, mas por 
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se tratar de terrenos com destinação residencial, conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal, tornam-se, inservíveis ao cumprimento da finalidade do IPEA. 

Através de uma minuta de Projeto de Lei, o IPEA solicitou autorização legislativa para 
alienar os terrenos de forma Legal. 

Cabe destacar que o IPEA ainda não dispõe de sede própria, o que compromete seu 
desempenho institucional. Em face disto, a instituição compromete parte significativa do seu 
orçamento com o gasto na locação de imóveis de terceiros. Esses recursos podem ser melhores 
aproveitados nas atividades fins de pesquisa, avaliação e formulação de políticas públicas.  

Como alternativa de solução, o IPEA conseguiu, junto a TERRACAP, a doação de  
projeção para a União, localizado no Lote 02, Pólo 08, Projeto Orla, Trecho 03, SCE/S, 
Brasília/DF, com vistas à construção de sua nova sede. Essa construção englobará o conceito 
de sustentabilidade ambiental, incluindo uso eficiente de recursos, dentre ele água e energia, 
consoante previsto no art. 225 da Constituição da República. 

A construção da nova sede está contemplada no Plano Plurianual 2008-2011, e poderá ser 
complementado pelos valores obtidos com a alienação dos terrenos citados. 

12. PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 

XXXVI - Gestão de TI da UJ 
Avaliação 

Quesitos a serem avaliados 
1 2 3 4 5 

Planejamento           
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  
Recursos Humanos de TI           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 
Servidores com formação específica na área de TI (unidades de Brasília e Rio de Janeiro); 21 
Servidores sem formação em TI (auxiliar técnico lotado na área de TI); 11 
Terceirizados (unidade de Brasília e Rio de Janeiro); 18 
Servidores requisitados; 2 Total de 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  
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. 47% 
12. 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  
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 
gestão de contratos de bens e serviços de TI.       x    
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14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos 
e serviços de TI terceirizados?       x    
Considerações Gerais: 

• Apesar de o IPEA ter feito concurso em 2008 para o cargo de Analista de Sistemas, conseguiu reter apenas 
50 % dos aprovados. O impacto foi bastante expressivo na área de desenvolvimento de sistemas onde apenas 
1/3 dos técnicos aprovados permaneceram na instituição. Diante dos números apresentados no item 4 e da 
expectativa de aposentadoria dos servidores com formação em TI (em torno de 20% dos analistas de 
sistemas nos próximos dois anos), torna-se necessário a recomposição do quadro a curto prazo.  

• Não é feito acordo de nível de serviço internamente, mas sim uma pesquisa de avaliação da qualidade do 
serviço prestado pela área de TI nos processos de atendimento de primeiro nível. 

• Adotamos como metodologia de cálculo,  para responder ao item 12  o percentual entre o número de 
terceirizados x número de servidores de TI do IPEA, uma vez que não obtivemos maiores esclarecimentos 
sobre esta questão.  

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 107/2010 

13.1 Informações Sobre a Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal, Observando-
se as Disposições dos Decretos 5.355/2005 e 6.370/2008. 

O cartão de pagamento do governo federal é utilizado no IPEA apenas para aquisições de 
pronto pagamento, atendendo ao disposto nos decretos 5.355/2005 e 6.370/2008, conforme 
movimentação orçamentária e financeira acumulada - exercício de 2010 conforme quadro abaixo: 

XXXVII - Disponibilidade Financeira do CPGF 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Em R$ 1,00 

DESCRIÇÃO POR UNIDADE  UG/113601 UG/113602 ACUMULADO  
Limite do Cartão Empresarial VISA-BB 15.817 6.000 21.817 

Disponibilizado ao Portador/Suprido 24.000 4.300 28.300 

Utilizado - Saque 3.250 250 3.500 

Utilizado - Compras 5.198 2.954 8.152 

Gastos - Saque 2.993 241 3.234 

Gastos - Compras 5.198 2.954 8.152 

Saque não Utilizado 11.552 1.096 12.648 

Saldo Recolhido ao IPEA - GRU 257 9 266 
Equação: Gastos (saque + compras) + Saque não utilizado + Saldo recolhido (GRU) = Disponibilizado ao Portador. 
Computado o valor de R$ 4.000 da concessão de suprimento indevido conforme 2010NE900047 e 2010NE 900048, na linha 
“disponibilizado ao portador” e “Acumulado” da UG/113601.  Fonte: SIAFI 

14. PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

14.1 Informações sobre Renúncia Tributária 

Este item não se aplica a essa Fundação. 
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15. PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

15.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

O quadro 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. 

XXXVIII - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 
Unidade Jurisdicionada 

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

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 TC-017.132/2006-4 
4463/2009 1ª 

Câmara 
1.1   

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 000007 

Descrição da Deliberação: 
1.5.1.1 Implementar o Regimento Interno atualizado do IPEA 
Essa providência também consta do item 1.1 do Acórdão 542/2007 – 1° Câmara (Proc. TC 
010.577/2005-8) 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SAE/PR 000007 
Síntese da providência adotada: 
Foi editada pelo Ministro Chefe da SAE/PR, a Portaria nº 112, de 3/12/2010, dispondo sobre o 
regimento interno do IPEA 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

15.2  Recomendações do OCI atendidas no Exercício 

O quadro 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. 

 

 



 

49 
 

XXXIX - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
Unidade Jurisdicionada 

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

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

01 Relatório Auditoria Gestão 23/2008 Página 59 
Ofício nº 

380/ASSES/CISET-CC-PR 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 000007 
Descrição da Recomendação: 
Criar condições operacionais para estruturação definitiva da Auditoria Interna no âmbito do IPEA. 
Essa recomendação também é citada no item 9.1 do Acórdão 1074/2009 TCU - Plenário. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
IPEA - Presidência 000007 
Síntese da providência adotada:  
Publicação do Decreto nº 7.142, de 29/03/2010, cujo art. 8, descreve as principais competências da 
unidade de Auditoria Interna. 
Síntese dos resultados obtidos 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 Diligência 016/2010-COAVA  
Ofício 201/2010/COAVA-

CISET-CC.PR 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
DIDES 000007 
Descrição da Recomendação: 
Solicita regularização de saldos na conta contábil 19972.02.00 - Contratos de Serviços, em diversas 
contas correntes 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Setorial Contábil  
Síntese da providência adotada:  
Diligência atendida mediante Ofício nº 50/DIDES, de 29/04/2010, encaminhado à CISET/PR.    
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Diligência 077/2010-COAUD  
Ofício 873/2010/COAUD-

CISET-CC.PR 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
DIDES 000007 
Descrição da Recomendação: 
Solicita encaminhamento de portarias que delegam competências a servidores do IPEA para 
atuarem como ordenadores de despesa. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DIDES 000007 
Síntese da providência adotada:  
Foram encaminhadas cópias das portarias à CISET/PR por meio do Ofício nº 158/DIDES/IPEA, de 
23/12/2010.    
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 Diligência 7394/2010  
Ofício 1490/2010-TCU 

SECEX 6 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
DIDES 000007 
Descrição da Recomendação: 
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; 
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 000007 
Síntese da providência adotada:  
Diligência atendida mediante Ofício nº 80/PRESI, de 09/03/2011, encaminhado ao TCU.    
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 Nº 107/2010 

16.1 Informações Sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle 
Interno 

Não houve recomendações para essa Fundação. 
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17. PARTE A, ITEM 17, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

17.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela Unidade para Demonstrar a 
Conformidade e o Desempenho da Gestão no Exercício. 

Em 2010 houve incremento das atividades de pesquisa e de seus focos de análise, que visam 
o suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de 
políticas públicas, cujos projetos se estenderão para 2011. 

Os trabalhos realizados pelas sete diretorias, além das assessorias do Instituto, foram 
definidos em um conjunto de metas destrinchadas em quase 300 projetos que abrangem os mais 
variados temas da vida econômica e social do país. O resultado é a participação do IPEA em uma 
quantidade maior de redes de pesquisa e a produção de estudos mais abrangentes sobre o país, 
garantindo uma grande incidência sobre as principais decisões públicas e privadas para o 
desenvolvimento do Brasil. 

Um dos principais projetos, Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, envolveu mais de 
230 pesquisadores - metade deles técnicos de seis diretorias do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e os demais de 50 instituições, como universidades, centros de pesquisa, órgãos de 
governo e agências internacionais - numa maratona de seminários, debates e produção de estudos 
que teve por objetivo recolocar no centro do debate nacional a questão da necessidade de se planejar 
o desenvolvimento. 

Para se reconectar com os pesquisadores que se dedicam a pensar o desenvolvimento no 
Brasil e no mundo, o IPEA firmou 149 (cento e quarenta e nove) acordos de cooperação com órgãos 
de governo, universidades e centros de pesquisa, três deles do exterior. Além disso, ampliou sua 
capacidade de captar e interagir com a diversidade ao realizar missões de pesquisa no Brasil: João 
Pessoa (PB) e em Belém (PA); e no exterior: África, em Angola, e América Latina, na Venezuela. 

Com o objetivo de qualificar o debate sobre desenvolvimento no país e envolver o leque 
mais amplo possível de setores sociais, o IPEA vem promovendo, além dos seminários, uma série 
de cursos, com diferentes perfis e níveis de profundidade. Destaca-se a realização da 1ª Conferência 
do Desenvolvimento (Code), com o objetivo de criar um espaço nacional de debates no momento 
em que o país volta a discutir planejamento e estratégias de desenvolvimento. As exposições foram 
norteadas pelos sete eixos temáticos do desenvolvimento previstos no planejamento estratégico: 
inserção internacional soberana; macroeconomia para o desenvolvimento; fortalecimento do Estado, 
das instituições e da democracia; estrutura tecnoprodutiva integrada e regionalmente articulada; 
infraestrutura econômica, social e urbana; proteção social garantia de direitos e geração de 
oportunidades; e sustentabilidade ambiental. 

Foram produzidos indicadores que anteciparam o comportamento do setor produtivo. Entre 
eles, cabe destacar o Sensor Econômico - que tem por objetivo captar as expectativas empresariais 
acerca do comportamento da economia brasileira -, o Indicador de Produção Industrial - que 
antecipa a produção industrial do mês analisado -, o Índice de Qualidade do Desenvolvimento 
(IQD) - procura captar a qualidade do desenvolvimento econômico e social, a sustentabilidade do 
crescimento, a evolução do nível de bem-estar e o tipo de inserção externa que o Brasil vivencia em 
relação ao resto do mundo -, e um novo índice, lançado em agosto, o Índice de Expectativas das 
Famílias (IEF) - que aborda os temas: situação econômica nacional; condição financeira passada e 
futura; decisões de consumo; endividamento e condições de quitação de dívidas e contas atrasadas; 
e mercado de trabalho, especialmente nos quesitos segurança na ocupação e sentimento futuro de 
melhoria profissional. 

Novas soluções e instrumentos de apoio às pesquisas foram implantados por meio da 
instituição de quatro programas que compõem o Sistema de Apoio à Pesquisa (SAP/IPEA).  



 

52 
 

Dessa forma, foram atendidos quase quatrocentos 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; além das bolsas de pesquisa que 
culminaram em 129 projetos envolvendo vários temas de relevância nacional. 

Em relação à produção editorial do Instituto, houve crescimento considerável nos anos de 
2009 e 2010. Para 2010, foram impressas mais de 200 publicações, entre elas ao menos 33 livros. 
Alguns novos produtos, como a Revista Tempo do Mundo e o Boletim de Economia e Política 
Internacional, vieram a completar o leque de tratamento sistemático de temas relevantes ao 
desenvolvimento nacional. 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. 

Na área de gestão, podemos destacar a aprovação do Estatuto implementando uma nova 
estrutura, por meio do Decreto 7.142/2010, onde trouxe: novas atribuições ao IPEA; incorporação 
da Auditoria Interna e da Ouvidoria; criação de nova diretoria voltada para as questões do estudo de 
estados e democracia; atribuição a uma diretoria para cumprir a missão de inserção internacional 
soberana e transformação da diretoria de administração tradicional para uma diretoria de 
desenvolvimento institucional. 

Cabe destacar, ainda, a implantação de comitês de governança, onde define papeis e 
responsabilidade em diversas áreas tais como: ciclo operacional de gestão do conhecimento; gestão 
da tecnologia da informação; gestão de pessoas; gestão de capacitação, gestão de acordos, contratos 
e convênios e outros. 

Inserção na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de texto voltado ao não 
contingenciamento do orçamento de bolsas de estudos e pesquisas, permitindo maior sustentação 
jurídica dos instrumentos de pesquisa existentes e futuros, indispensáveis para a efetividade das 
ações vinculadas aos objetivos estratégicos do IPEA. 

Por último cabe ressaltar o projeto nova sede que, por meio da elaboração do plano de 
gerenciamento de projeto, identifica as atividades a serem executadas, os recursos necessários e os 
riscos pertinentes ao desenvolvimento do projeto da construção da sede própria do IPEA que tem 
previsão de conclusão em 2013 de uma obra de certificação LEED que garantirá uma construção 
ambientalmente sustentável.   

 

  PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 – INFOR MAÇÕES 
CONTÁBEIS DA GESTÃO 

18.  PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

18.1 Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa 
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DECLARAÇÃO PLENA 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), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 
Local Brasília Data 31/03/2011 

Contador Responsável Evandro Sousa de Andrade CRC nº 9047/DF 

 PARTE C DO ANEXO II DA DN 107/2010 – CONTEÚDO ESPE CÍFICO  
POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFI NS 

19. PARTE C, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

19.1 Contratação de Consultores na Modalidade “Produto”, no Âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 As informações sobre a contratação de consultores (pessoas físicas) na modalidade 
“produto” no âmbito dos projetos de cooperação técnica com organismos internacionais devem ser 
demonstradas no relatório de gestão por intermédio de demonstrativo específico contendo 
informações sobre os organismos cooperantes, os múltiplos projetos de cooperação técnica 
realizados com tais organismos e os diversos contratos celebrados com consultores na modalidade 
“produto” associados a cada projeto, conforme os quadros de XL a XLIII abaixo. 

XL – Consultor 01. Contratados na modalidade “produto” no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica com organismos internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento 
do Brasil - IPEA Pesquisa 

1841/OC-BR 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 001/2009 
Objetivo da consultoria: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de 
consultoria individual, para reestruturação do IPEADATA com vistas a atualizar sua plataforma 
de software, agregar novas funcionalidades, melhorar seu desempenho e garantir a sua 
sustentabilidade pela equipe interna do IPEA. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no contrato 
Total previsto 
no exercício 

Total pago 
no exercício 

Total pago até 
o final do 
exercício 

15/12/2009 12/04/2010 80.000 80.000 80.000 80.000 
Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega 

Valor 

Elaboração do Plano de trabalho 04/01/2010 10.000 
Módulo de Gerência 15/02/2010 25.000 
Módulo de Consultas 13/03/2010 20.000 
Documentação e Transferência de Tecnologia 12/04/2010 25.000 

Consultor contratado 
Nome do consultor: EDUARDO SOARES OGASWARA CPF: 037.412.527-94 
Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Contrato encerrado. 

A ausência de colaboradores no quadro do IPEA com proficiência técnica para executar o 
trabalho de conversão da antiga plataforma do IPEAdata para uma tecnologia mais moderna 
motivou o processo de contratação da consultoria – pessoa física.  

Apesar dos atrasos de cronograma, os produtos foram entregues com qualidade e atendendo 
às especificações funcionais do termo de referência. Como se tratava de trabalho de elevada 
complexidade técnica, o aporte de consultoria especializada foi fundamental para seu êxito, pois 
permitiu, em curto espaço de tempo, disponibilizar nova versão do aplicativo.  

Isto se deu por meio de sistemático acompanhamento da equipe do IPEA em todas as fases 
da consultoria, mas, principalmente, durante os trabalhos de testes e homologação do sistema, e, 
notadamente, na produção dos artefatos documentais, permitindo assim que o processo de 
transferência e internalizarão do conhecimento acontecesse de maneira efetiva.  

XLI – Consultor 02. Contratados na modalidade “produto” no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica com organismos internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento do 
Brasil - IPEA Pesquisa 

1841/OC-BR 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 004/2009 
Objetivo da consultoria: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de 
consultoria individual, para elaboração, execução, monitoramento e avaliação de Programas e 
Projetos financiados por organismos internacionais para apoiar tecnicamente a DIRAF na 
implementação das ações previstas no “Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o 
Desenvolvimento Brasileiro” – IPEA Pesquisa. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no contrato 
Total previsto 
no exercício 

Total pago no 
exercício 

Total pago 
até o final 

do exercício 
15/12/2009 16/08/2010 43.500 43.500 24.000 24.000 

Insumos Externos 



 

55 
 

 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega 

Valor 

Elaboração dos Termos de Referência 14/01/2010 9.000 
Elaboração dos Termos de Referência 18/02/2010 9.000 
Revisão da Estrutura de Governança 22/03/2010 6.000 
Redesenho dos procedimentos 26/05/2010 10.500 
Redesenho dos procedimentos 16/08/2010 9.000 

Consultor contratado 
Nome do consultor: HAROLDO DOS SANTOS VIEIRA CPF: 917.422.261-91 
Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos 4 e 5 (Redesenho dos 
Procedimentos) não foram entregues, tendo em vista a rescisão do contrato por parte do consultor 
em 20/04/2010. 

O mecanismo de aquisição do conhecimento especializado foi parcialmente eficaz porque o 
consultor contratado contribuiu para o início do processo de estruturação da Unidade de 
Coordenação de Programas (UCP) do IPEA, assim como para elaborar os documentos dos projetos 
a serem submetidos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O trabalho só não foi totalmente eficaz porque o consultor, por motivos pessoais, rescindiu 
seu contrato não tendo entregado os dois últimos produtos do contrato (redesenho dos 
procedimentos). Especificam-se, a seguir, os produtos entregues pelo consultor: 

Produto 1: Elaboração dos termos de referência (TR´s) dos projetos do Programa de 
Fortalecimento Institucional: i) Sistema de Gestão do Conhecimento – GC; ii) Sistema de Gestão da 
Estratégia; iii) Plano de Gerenciamento do Programa de Fortalecimento Institucional; iv) Sistema 
de Gestão da Qualidade – SGQ; Plano Estratégico de TI – PETI; e consultor individual; 

Produto 2: Elaboração dos termos de referência dos projetos do Programa de Fortalecimento 
Institucional: i) Escritório de Projetos; ii) Sistema de Gestão de Recursos Humanos; iii) Estrutura 
do IPEA; e iv) consultor individual. 

Produto 3: Revisão da Estrutura de Governança da Unidade de Coordenação de Programas – 
UCP: i) Identificar a estrutura organizacional atual e proposta do IPEA; ii) Levantar as 
competências necessárias para o gerenciamento da UCP;  iii) Elaboração da matriz de 
responsabilidades da UCP; e iv) desenho da estrutura de governança da UCP. 

XLII – Consultor 03. Contratados na modalidade “produto” no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica com organismos internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento 
do Brasil - IPEA Pesquisa 

1841/OC-BR 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 003/2010 
O presente Contrato tem por objeto o apoio à execução do XXII Fórum Nacional e do Fórum 
Especial, promovidos pelo Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE com vistas a promover 
um amplo debate entre as lideranças nacionais, sobre algumas das principais questões 
econômicosociais e político-institucionais do desenvolvimento brasileiro na atualidade. 
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Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no contrato 
Total previsto 
no exercício 

Total pago no 
exercício 

Total pago 
até o final do 

exercício 
30/04/2010 31/12/2010 378.000 378.000 378.000 378.000 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega 

Valor 

Apoio ao XX\\ Fórum Nacional 14/07/2010 269.700 
Apoio ao XXII Fórum Especial (2010) 16/08/2010 108.300 

Consultor contratado 
Nome do consultor: INAE - INSTITUTO NACIONAL DE 
ALTOS ESTUDOS 

CNPJ: 40.250.847/0001-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Contrato encerrado conforme 
programado.  

O XXII Fórum Nacional e o Fórum Especial, promovidos pelo Instituto Nacional de Altos 
Estudos – INAE, em 2010, objetivaram promover um amplo debate entre as lideranças nacionais, 
sobre algumas das principais questões econômico-sociais e político-institucionais do 
desenvolvimento brasileiro na atualidade. Esse debate, fundamentado em estudos e pesquisas 
policy-oriented, buscou: 

a) Aprofundar e fortalecer convergências sobre os temas examinados;  

b) Contribuir para a melhoria, maior compatibilidade e eficácia das ações de desenvolvimento, 
públicas e privadas;  

c) Aperfeiçoar as políticas públicas em execução no País e formular outras, julgadas 
necessárias; e  

d) Difundir os resultados obtidos de modo a contribuir para a conscientização da sociedade 
sobre os objetivos, as políticas e as estratégias de modernização e desenvolvimento 
nacionais. 

O Fórum Nacional foi criado em 1988, com o objetivo de reunir lideranças nacionais – 
Ministros, lideranças políticas, empresariais, acadêmicas, sindicais e sociedade civil – para, através 
do debate pluralista, procurar convergências em torno de propostas concretas sobre grandes temas 
do desenvolvimento nacional.  Desenvolvimento em sentido global: econômico, social, político, 
cultural. Desde o início, o lema do Fórum foi “Idéias para a Modernização do Brasil”. Constitui, 
portanto, uma instituição única, no País, com uma agenda permanente de reformas, econômicas, 
sociais e institucionais.   

Tais características, baseadas na avaliação do desenvolvimento brasileiro, na identificação 
de perspectivas e tendências de médio e longo prazos, e na discussão de alternativas estratégicas 
para a construção do futuro nacional se coadunam com a missão institucional do IPEA de produzir, 
articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o 
planejamento do desenvolvimento brasileiro”. 

A relevância, a visibilidade e o caráter estratégico do Fórum Nacional e do Fórum Especial, 
além do perfeito alinhamento de seus propósitos à missão institucional do IPEA, foram 
determinantes para que o INAE recebesse apoio do IPEA para a realização desses eventos, ao longo 
dos últimos anos. 
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O XXII Fórum Nacional realizou-se no Rio de Janeiro, na sede do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, entre os dias de 17 e 20 de maio de 2010, tendo 
como tema básico Na Crise, Brasil, Desenvolvimento de uma Sociedade Ativa e Moderna 
(Sociedade do Diálogo, da Tolerância, da Negociação), “Programa Nacional de Direitos Humanos”. 
E Novos Temas. 

O Fórum Nacional propôs-se a realizar debate, com a participação de altas autoridades 
governamentais, membros do Congresso Nacional, lideranças empresariais e sindicais; especialistas 
e outros formadores de opinião, sobre agenda elaborada com a finalidade de discutir a consolidação, 
no País, de uma sociedade ativa e moderna: sociedade do diálogo, da tolerância, da negociação que 
respeite as minorias e avance no aproveitamento de oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento. 

Dentro desse contexto foram examinados: o fortalecimento das instituições políticas do País 
(Partidos, Congresso); a consolidação das bases econômicas; o aproveitamento de oportunidades, 
em especial às vinculadas às Olimpíadas de 2016; mais oportunidades para a grande empresa 
competitiva e a pequena empresa moderna; o desenvolvimento com inclusão; e oportunidade 
global: desenvolvimento e meio ambiente no País (considerados os principais ecossistemas). 

O Fórum Nacional contou com a participação do Vice-Presidente José Alencar, do Ministro 
Paulo de Tarso Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Welber Barral entre outras autoridades, dirigentes 
de instituições públicas e privadas e pesquisadores. 

Durante o evento, foram distribuídos ainda dois Cadernos Fórum Nacional (com formatos de 
livros): o de número 9, intitulado Projetos de Integração Social de Comunidades (contemplando 
nove comunidades pobres do Rio de Janeiro); e o de número 10, intitulado Estratégia de 
implantação do carro elétrico no Brasil. Os trabalhos apresentados no XXII Fórum Nacional estão 
publicados nos livros abaixo listados:  

Construindo sociedade ativa 
e moderna e consolidando o 
crescimento com inclusão 
social. João Paulo dos Reis 
Velloso (coordenador). J. 
Olympio, Rio de Janeiro, 
2010 [XXII Fórum 
Nacional, 2010]. 

Brasil, novas oportunidades: 
economia verde, pré-sal, carro 
elétrico, Copa e Olimpíadas. 
João Paulo dos Reis Velloso 
(coordenador). J. Olympio, 
Rio de Janeiro, 2010 [XXII 
Fórum Nacional, 2010]. 

O Fórum Especial corresponde a evento o duplo objetivo de (I) avaliar como o Brasil está 
evoluindo após os impactos da crise; e (II) apresentar e discutir oportunidades de crescimento com 
transformação econômica e de desenvolvimento com inclusão social não abordadas (ou examinadas 
preliminarmente) no XXII Fórum Nacional. Realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2010, teve 
como tema básico Como Tornar o Brasil um País Desenvolvido, Fazendo Acontecer as Revoluções 
e Oportunidades do “Plano Nacional de Desenvolvimento”. Seu principal resultado é a publicação: 
Plano Nacional de Desenvolvimento - a hora e a vez do Brasil. Seis revoluções para tornar o Brasil 
um país desenvolvido. 

 
Plano Nacional de Desenvolvimento - A hora e a vez do Brasil. Seis revoluções 
para tornar o Brasil um país desenvolvido. João Paulo dos Reis Velloso 
(coordenador). Cúpula Empresarial - Fórum Nacional, Rio de Janeiro, 2010 
[Fórum Especial - ago/2010 - Diálogo Nacional: Plano Nacional de 
Desenvolvimento – Proposta ao Próximo Governo]. 
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XLIII – Consultor 04. Contratados na modalidade “produto” no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica com organismos internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento 
do Brasil - IPEA Pesquisa 

1841/OC-BR 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 003/2010 
Objetivo da consultoria: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de 
consultoria individual, para colaboração na construção de metodologia de pesquisa e elaboração 
de relatórios, referenciamento dos estudos desenvolvidos ao longo do projeto Infra-estrutura e 
Planejamento Econômico do Brasil: Coordenação das decisões de Investimento sob a 
Coordenação da DIEST – Diretoria de Estudos e Políticas dos Estados, das instituições e da 
Democracia, na implementação das ações previstas no “Programa Diagnósticos, Perspectivas e 
Alternativas para o Desenvolvimento Brasileiro – IPEA Pesquisa, conforme especificação 
constante do Termo de Referência 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no contrato 
Total previsto 
no exercício 

Total pago no 
exercício 

Total pago até 
o final do 
exercício 

24/08/2010 20/04/2011 54.000 54.000 0 0 
Insumos Externos 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega 

Valor 

Estudo sobre os impactos do investimento público em 
Infra-estrutura 

24/11/2010 27.000 

Estudo sobre a coordenação de investimentos das 
empresas do setor de geração energia elétrica 

20/04/2011 27.000 

Consultor contratado 
Nome do consultor: LÍCIO DA COSTA RAIMUNDO CPF: 131.951.338-73 
Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: 1 – O primeiro produto foi 
entregue em 8/12/2010. 2 – Em 18/02/2011 foi feito aditivado o contrato, onde foi prorrogada a 
data de entrega do segundo produto por 60 dias. Contrato em execução. 

  

XLIV – Consultor 05. Contratados na modalidade “produto” no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica com organismos internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento 
do Brasil - IPEA Pesquisa 

1841/OC-BR 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 004/2010 
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Objetivo da consultoria: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de 
consultoria individual, para colaboração na construção de metodologia de pesquisa e elaboração 
de relatórios, referenciamento dos estudos desenvolvidos ao longo do projeto Infra-estrutura e 
Planejamento Econômico do Brasil: Coordenação das decisões de Investimento sob a 
Coordenação da DIEST, das instituições e da Democracia, na implementação das ações previstas 
no “Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o Desenvolvimento Brasileiro – 
IPEA Pesquisa. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no contrato 
Total previsto 
no exercício 

Total pago no 
exercício 

Total pago até 
o final do 
exercício 

24/08/2010 20/04/2011 54.000 27.000 0 0 
Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega 

Valor 

Estudo sobre o Tema Planejamento Econômico 23/11/2010 27.000 
Estudo sobre a estrutura de propriedade do setor de 
geração de energia elétrica 

19/02/2011 27.000 

Consultor contratado 
Nome do consultor: RODRIGO COELHO SABBATINI CPF: 188.166.198-99 
Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: 1 – Em 18/02/2011 foi feito 
aditivado o contrato, onde foi prorrogada a data de entrega dos produtos por 60 dias. Contrato em 
execução. 

  


