RELATÓRIO DE GESTÃO SIMPLIFICADO 2016
2016

DIRETORIA
ORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
O Relatório de Gestão Simplificado referente ao Exercício de 2016
201 apresenta as ações desenvolvidas
pelo Campus
mpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
Busca-se
se através do presente relatório, demonstrar a comunidade interna do Campus Rio Verde ou a
quem possa interessar, os resultados alcançados no exercício de 2016,, além das principais ações
desenvolvidas pela Instituição,, com base nos programas de governo pré-estabelecidos,
pré estabelecidos, bem como o
desenvolvimento das atividades realizadas e a execução dos recursos da Instituição que levaram a
concretização de grande parte dos objetivos alcançados.
a

1 – Programas Executados pelo Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano no exercício de
2016.
1.1 – Orçamentário

12.363.2031.20RL.0052 – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica no Estado de Goiás
Descrição: Gestão administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento de ações visando o
funcionamento dos cursos das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, manutenção dos
serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal
pessoal ativo, manutenção de infraestrutura física
por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição
de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente,
vigente
aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, capacitação de recursos
humanos, prestação de serviços à comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos,
pesquisas e publicações científicas, bem como
como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas
atividades.

Finalidade: Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

12.363.2031.2994.0052 – Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica no Estado
de Goiás.
Descrição: Fornecimento de alimentação, atendimento médico odontológico, alojamento e transporte,
dentre outras iniciativas típicas dee assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto
legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.
Finalidade: Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua
permanência e melhor desempenho
penho na escola.

12.363.2031.4572.0052 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica
no Estado de Goiás.
Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos
eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de
inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas
vi
à melhoria continuada
dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento
profissional.

12.363.2031.20RG.0052 – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás
Descrição: Construção, ampliação e reforma de imóveis; aquisição e locação de imóveis, veículos,
máquinas, equipamentos, mobiliários, laboratórios pelas Instituições vinculadas à Rede Federal de Educação
Profissional, Científica
ífica e Tecnológica, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.892/08 e o
Termo de Acordo de Compromissos e Metas.
Finalidade: Ampliar, reorganizar, modernizar e integrar as unidades vinculadas à Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica,
ógica, com vistas a expandir a oferta de vaga.

1.2 - Extra-Orçamentário

12.363.2031.20RG.5615 - Expansão e Reestruturação de

Instituições Federais de Educação

Profissional e Tecnológica no Município de Rio Verde – Emenda Parlamentar
Descrição: Descrição:
scrição: Construção, ampliação e reforma de imóveis; aquisição e locação de imóveis,
veículos, máquinas, equipamentos, mobiliários, laboratórios pelas Instituições vinculadas à Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei nº
11.892/08 e o Termo de Acordo de Compromissos e Metas.
Finalidade: Ampliar, reorganizar, modernizar e integrar as unidades vinculadas à Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a expandir a oferta
ofer de vaga.

12.364.2032.0487.0001 – Concessão de Bolsas de Estudos – CAPES
Descrição: Concessão de bolsa de estudo no ensino - Nacional.
Finalidade: Concessão de bolsas de estudo no ensino superior - Nacional.
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- Execução Financeira das Ações
O orçamento do Instituto Federal Goiano destinado ao Campus Rio Verde previsto na Lei

Orçamentária Anual (PLOA), originário do Orçamento Geral da União para o exercício de 2016,
201 inicialmente
estava previsto na matriz orçamentária em R$16.193.617,06 (dezesseiss milhões, cento e noventa e três mil,
seiscentos e dezessete reais e seis centavos).
centavos) O mesmo sofreu um corte na matriz orçamentária de 55,37%
passando a R$8.966.284,77 (oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
setenta e sete centavos). Durante o exercício de 2016, o orçamento de investimento sofreu novo
contingenciamento, sendo liberado apenas 60,51% do orçamento previsto,
previsto sendo liberado apenas
R$1.341.119,02 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, cento e dezenove
dezenove reais e dois centavos). Tal fato
prejudicou demasiadamente a programação de execução de investimento para o Campus, quanto às aquisições
de mobiliários e equipamentos para as novas obras concluídas e a continuidade de execução das obras
inacabadas.

Ainda, o corte no orçamento de custeio, inviabilizou o funcionamento dos novos prédios durante o
segundo semestre letivo de 2016, diante da liberação do orçamento que somente ocorreu na segunda quinzena
do mês de outubro. Tal fato impossibilitou a contratação
contratação dos serviços essenciais para a manutenção dos novos
ambientes, levando ao atraso daa liberação dos novos blocos de aulas e laboratórios.
Para o exercício de 2016,, estavam previstos a construção de diversas obras tais como: remanescente de
obras da biblioteca,
lioteca, laboratórios diversos, auditório e bloco de informática; infraestrutura dos novos blocos
com pavimentação e calçamento; nova estrutura para o Setor de Bovinocultura; projetos de acessibilidade e
iluminação; levantamento arquitetônico do novo pavilhão
pavilhão administrativo; aquisição de mobiliário e
equipamentos para o funcionamento dos novos blocos e atendimento de demandas já existentes de diversos
cursos.
Com o contingenciamento sofrido no orçamento, foi necessária a readequação do planejamento com
prioridades de execução,, de modo que a administração optou pela conclusão da pavimentação dos novos
blocos e da nova guarita, do atendimento a necessidade de aditivos para a continuidade das obras já em
andamento e a aquisição de alguns equipamentos e mobiliários
mobiliários indicados pelas demais diretorias como
prioridade para funcionamento de alguns ambientes.
Diante do exposto, não foi possível intensificar as ações programadas para a melhoria da segurança e
infraestrutura necessária ao atendimento das demandas dos servidores e alunos da Instituição.
Os valores recebidos com a respectiva execução pelo Campus Rio Verde em 2016 estão demonstrados
abaixo:
ORÇAMENTÁRIO
4572

Custeio

Investimento

(=) Provisão Recebida

110.200,00

110.200,00

(-) Empenhos Emitidos

95.734,10

95.734,10

% Empenhos Emitidos
20RL

86,87%

(=) Provisão Recebida

6.361.917,05

1.341.119,62

7.703.036,67

(-) Empenhos Emitidos

6.361.894,98

1.340.699,08

7.702.594,06

99,99%

99,97
99,97%

% Empenhos Emitidos
2994

Total

(=) Provisão Recebida

2.336.258,35

2.336.258,35

(-) Empenhos Emitidos

2.336.219,90

2.336.219,90

% Empenhos Emitidos

99.99%

0487

(=) Provisão Recebida

89.318,95

89.318,95

(-) Empenhos Emitidos

89.318,95

89.318,95

% Empenhos Emitidos
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

20RG

100,0%

(=) Provisão Recebida

3.025.057,37

3.025.057,37

(-) Empenhos Emitidos

3.014.413,23

3.014.413,23

% Empenhos Emitidos

99,65%

TOTAL PROVISÃO RECEBIDA

8.897.694,35

4.366.176,99

13.263.871,34

TOTAL EMPENHOS EMITIDOS

8.883.167,93

4.355.112,31

13.238.280,24

TOTAL EMPENHOS LIQUIDADOS

8.602.093,84

Fonte: SIAFI 2016

Com
om um corte significativo no orçamento originário da União, o Campus Rio Verde complementou o
orçamento com recursos extra-orçamentários,
orçamentários, o qual possibilitou a licitação do remanescente de obras do
auditório, através de recursos oriundos da Reitoria e a aquisição de equipamentos através de emenda
parlamentar de autoria doo Deputado Heuler Cruvinel destinada ao Campus Rio Verde.

2.1 – Das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Administração e Planejamento
Na Diretoria de Administração e Planejamento,
Planejamento a equipe composta pelos
pel servidores lotados na
Gerência
ência de Administração e Finanças, Gerência de Tecnologia da Informação e Gerência de Recursos
Humanos dedicaram-se a desenvolver as atividades relacionadas à coordenação e execução da gestão
orçamentária, financeira e de pessoal, além de atividades relativas à administração de materiais, bens móveis e
imóveis e serviços gerais (transporte e jardinagem) do Campus Rio Verde.
Para que se chegasse a uma elevada execução do orçamento de 2016,, foi necessário um minucioso
trabalho da equipe lotada na Diretoria de Administração e Planejamento.
Planejamento A partir do
d levantamento das
demandas de materiais e serviços
erviços gerenciados pela Coordenação de Apoio Administrativo e Setor de
Almoxarifado, inúmeros atividades foram desenvolvidas para que fosse possível uma execução de
R$13.238.280,24 (treze milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais e vinte
v
e quatro
centavos)

Além dos processos de aquisições e serviços gerenciados por outros Campus e Reitoria,
Reitoria a equipe da
Coordenação de Licitação e Compras executou 93
9 processos de dispensas de licitação, 11
1 pregões e 02
concorrências, além de diversas caronas
aronas em Atas de Registro de Preços.
Ressalta-se
se que nessa demanda, também foram gerenciadas aquisições para outros Campus e Reitoria.
Reitoria
Após a conclusão dos processos licitatórios, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
desenvolveu as atividades
ades relacionadas ao controle orçamentário e financeiro, de forma transparente e
responsável, como a emissão de empenhos, liquidação de notas fiscais e pagamento das
da mesmas.
As aquisições efetuadas impactaram
impact
diretamente o gerenciamento de 27 contratos, entre novos e
vigentes,, além de processos de repactuação,
repactuação, sendo gerenciados pelo Núcleo de Contratos e Convênios e
Contabilidade. Ainda, é necessário a execução dos procedimentos inerentes a fiscalização dos contratos, onde
os servidores, além de desempenharem
nharem suas atividades de rotina, foram nomeados para atuarem como fiscais
responsáveis pelo bom andamento e cumprimento das
d cláusulas contratuais.
A entrega de mercadorias oriundas das aquisições foram devidamente registradas no Setor de
Almoxarifado, bem
m como toda sua movimentação. Em se tratando de materiais de uso permanente, os
mesmos foram devidamente registrados no Setor de Patrimônio, para a execução dos procedimentos de
inventário e controle de movimentação e responsabilidade.

2.2. Execução física
ca da ação de manutenção e funcionamento (20RL)

Dentre as atividades desenvolvidas, mereceu
mer
destaque a ação 20RL, tendo em vista ser a ação que
concentra a maior parte do orçamento destinado às despesas com custeio e investimentos do Campus Rio
Verde, sendo aplicado nas seguintes elementos de despesa:

NATUREZA
DESPESA

DA

EMPENHOS
EMITIDOS

339008

OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR

17.270,47

339014

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

65.508,59

339030

MATERIAL DE CONSUMO

1.162.723,28

339031

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS

339033

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

15.205,55

339036

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33.247,19

339037

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
MAO

1.543.976,10

339039

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA
TERCEIROS
JURIDICA

3.406.001,79

339047

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

339048

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

16.120,17

339093

INDENIZACOES E RESTITUICOES

41.734,13

339139

OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.
SERV.TERCEIROS

40.000,00

339147

OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
CONTRIB

10.700,00

449039

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

7.140,00

449051

OBRAS E INSTALAÇÕES

921.494,25

449052

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

412.064,83

TOTAL

3.300,00

6.107,71

7.702.594,06

Fonte: SIAFI 2016

Para o atendimento direto as viagens técnicas de docentes e discentes e viagens administrativas, foram
realizadas 44 viagens destinadas à atividades de pesquisa, 47 viagens técnicas, 06 viagens destinadas à
participação de discentes em Congressos e 317 viagens diversas destinadas ao atendimento de serviços
administrativos das diversas Diretorias Sistêmicas e Direção Geral.
Além dos gastos com combustíveis e lubrificantes
lubrificantes e manutenção da frota de veículos oficial, foram
efetuados gastos com máquinas agrícolas, colheitadeiras e equipamentos, os quais foram utilizados no
atendimento de projetos pedagógicos nos laboratórios de produção e na limpeza, conservação e manutenção e
jardinagem das diversas áreas da instituição. Os gastos com combustíveis e lubrificantes, juntamente com a
manutenção efetuada nesses veículos, máquinas agrícolas e equipamentos mantidos
mantid pelo Campus Rio Verde,
mantidos a restrição orçamentária do exercício,
ex
alcançaram o montante de R$156.754,72
156.754,72 (cento e cinquenta e
seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).
centavos
Para o atendimento de toda essa demanda,
demanda, o Setor de Transporte conta com a estrutura de pessoal de
apenas 3 (três) servidores efetivos, sendo que 2 (dois) deles atuam diretamente no controle da frota e outro

servidor que desempenha as atividades de motorista. Para
ara o atendimento das demandas de viagens, é
necessário a contratação de serviços terceirizados de motoristas,
mot
, o qual teve o quadro reduzido de 07 para 06,
objetivando a redução de custos. Em termos percentuais, a redução do posto de trabalho representa 15% do
quantitativo contratado.

A área interna construída da instituição até 2015 era o equivalente a 22.516 m² e a quantidade
licitada de área interna destinada a contratação dos serviços de limpeza é de apenas 15.000 m², quantidade
abaixo da necessidade de contratação. Há longa data é adotado o rodízio de limpeza nos ambientes, em função
dos cortes de gastos dessa natureza de despesa.
Com a conclusão de grande parcela das obras no segundo semestre de 2016, foi necessário o
planejamento do funcionamento das mesmas. Diante da situação de liberação do orçamento em parcelas de
1/18, somente foi
oi possível a liberação dos prédios para uso, após a liberação do orçamento, ocorrida em
meados de outubro de 2016, o qual possibilitou a efetivação de um aditivo de acréscimo de 25% na área de
prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação diária,
diária, junto à empresa SC – Comercial e Serviços
Ltda.
É salutar acrescentar que apenas a área interna dos novos prédios em funcionamento, foi acrescida
em 7.673,17 m², sendo que a área externa corresponde a 15.655 m². No entanto, foi acrescido apenas 25% ao
atual contrato, o que corresponde a 3.750 m² de área interna, menos da metade da necessidade para uma
prestação de serviços de forma completa e eficiente.

Quadro 1 – Áreas dos novos ambientes em funcionamento que necessitam de limpeza:
Ambientes
Unidade de Preparo de Amostras de Solos
e Plantas
Laboratórios de Forragicultura e Pastagens
e Plantas Daninhas
Unidade de Crescimento de Plantas
Garagem
Galpão de Engenharias
Laboratório de Física e Engenharia Civil
Fábrica De Ração Experimental
Laboratório Pós-Colheita
Colheita de Grãos e
Depósito de Combustíveis
Unidade de Digestibilidade Animal
Laboratório de Agroquímica
Banheiros e Vivência da Pós Graduação
Laboratório de Cultura de Tecidos
Laboratório de Hidráulica e Irrigação
Nova Guarita e Acesso ao Campus
Laboratório de Microbiologia
Biblioteca
Total áreas internas
Construção de Pavimentação (Bloco de
Engenharias e Nova Guarita)
Construção de Passeio/Calçadas
Total áreas externas

Espaço total (m²)
183,12
244,13
149,00
556,67
1.150,00
1.134,52
212,23
375,55
272,84
1.146,85
71,71
216,09
573,58
75,45
313,43
998,00
7.673,17
14.362,66
1.292,98
15.655,64

Em virtude da falta de vigilantes do quadro efetivo do Campus Rio Verde e do vasto espaço físico,
composto
osto por 2.133.788 m², localizado entre os Bairros Gameleira I e II, Jardim das Margarinas e Bairro
Renovação, além da separação da área por uma rodovia, há uma grande incidência de furtos nos setores e área
administrativa da instituição, sendo necessário a manutenção dos serviços de vigilância.
vigilância O Campus conta
atualmente com apenas 2 postos em escala de 12x36 de vigilância motorizada noturna armada e 1 posto em
escala de 12x36 de vigilância motorizada diurna armada,
armada quadro insuficiente para cobrir de modo satisfatório
a área do Campus.

A situação se torna agravada com a inauguração da nova portaria, onde não há efetivo suficiente
de servidores para suprir a necessidade de demanda, necessitando de novas contratações.
contrataç
No entanto, em
função das restrições orçamentárias impostas, não foi possível aumentar o efetivo de servidores..
servidores.
Os serviços em manutenção de parques, jardins, áreas verdes em geral e outros serviços de suporte
a área de produção rural e manejo de animais, para a execução dos serviços, consta
cons a alocação de 02 (dois)
postos de trabalho de vaqueiros, 13 (treze) postos de trabalhadores rurais e 01 (um) encarregado. Foram
acrescidos mais de 9.000 m² de grama plantada, onde não foi acrescido nenhum servidor para a execução dos
serviços.
Quanto aos serviços continuados de apoio administrativo e operacional, para as atividades
auxiliares de recepção, portaria, atendimento telefônico e copeiragem, Campus Rio Verde objetivando a
contenção de gastos, suprimiu do atual contrato, dois postos de trabalhoo da categoria “porteiro”,
correspondente a 40,52% do valor contratado. Atualmente são mantidos no atual contrato apenas 2 (duas)
recepcionistas, 2 (duas) atendentes de telefone e 2 (duas) copeiras, quadro insuficiente para uma instituição
que funciona durante os três turnos.
Todo o trabalho de manutenção de bens imóveis e grande parte da fiscalização dos serviços
continuados de limpeza, vigilância e jardinagem, é desenvolvido pela Coordenação de Serviços de Apoio,
juntamente com o Setor de Jardinagem, contanto
contanto para tanto, com um efetivo reduzido de servidores, o qual
não é suficiente para atender a toda demanda da Instituição.
Manutenção - Equipe do Setor de Jardinagem

Manutenção Geral – Coordenação de Serviços de Apoio

Obras em andamento/Concluídas em 2016
Mesmo diante do contingenciamento sofrido novamente
no
no orçamento de 2016, o qual inviabilizou a
execução de diversas demandas, impactando mais uma vez diretamente na execução de obras, o crescimento
do Campus mesmo de modo lento, continuou.
continuou
Mesmo diante de todas as dificuldades de liberação de recursos, tanto orçamentários quanto
financeiros, as obras de pavimentação e calçamento foram parcialmente concluídas.
As obras do Auditório Multifuncional e Centro de
de Convivência continuam em andamento, e todos os
esforços continuam para manter o pagamento das empresas.

Auditório multifuncional

Centro de Convivência

Todos os esforços foram concentrados para a conclusão das obras que se encontravam em andamento,
andamento
a exemplo da Unidade de Preparo de Amostras de Solos
Solo e Plantas, Laboratórios de Forragicultura e Pastagens
e Plantas Daninhas, Garagem, Galpão de Engenharias,
Engenharias Laboratório de Física e Engenharia Civil,
Civil Fábrica de
Ração Experimental, Laboratório Pós-Colheita
Pós Colheita de Grãos e Depósito de Combustíveis,
Combustíveis Laboratório de
Agroquímica, Banheiros e Vivência da Pós-Graduação,
Pós
Laboratório de Cultura de Tecidos,
Tecidos Laboratório de
Hidráulica e Irrigação, Guarita, Laboratório de Microbiologia,
Microbiologia Biblioteca e pavimentação dos novos blocos
e acesso ao Campus.

Garagem para veículos oficiais - Área construída: 556,67m²

Laboratório de Hidráulica e Irrigação - Área construída: 573,58

Nova Guarita e acesso ao Campus
Cam
- Área construída: 75,45m²

Fábrica de Ração - Área construída: 212,23m²

Laboratório de Pós-colheita
colheita e depósito de combustível - Área Construída 375,55m²

2.3. – Capacitação Profissional de Servidores
Servido
Na área de gestão de pessoas, além da capacitação necessária para o aprimoramento das atividades
desenvolvidas, foi incentivada a qualificação profissional dos servidores para a participação em programas de
mestrado e doutorado. Desse modo, apesar da retenção de recursos no orçamento, foram mantidas todas as
bolsas oferecidas no ano de 2015, objetivando atingir um padrão de excelência de qualificação profissional. A
liberação do orçamento apenas na segunda quinzena de outubro prejudicou a participação de servidores em
outros eventos de capacitação e a respectiva execução da ação 0487, fazendo com que a mesma não fosse
executada em sua totalidade.

O crescimento do Campus é contínuo, assim como as demandas existentes, porém, a equipe da
Diretoria de Administração e Planejamento têm envidado todos os esforços para o atendimento das demandas,
com um corpo de servidores que dedicam todos os esforços para a melhoria contínua no desenvolvimento de
suas atividades, para o atendimento dos objetivos institucionais.
instituci

Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora de Administração e Planejamento

Lenildo de Oliveira Gouveia
Gerente de Administração e Finanças

Eli Medeiros Sousa
Gerente de Tecnologia da Informação

Viviane Purcena de Souza
Gerente Geral de Recursos Humanos

