RELATÓRIO DE GESTÃO SIMPLIFICADO 2017
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
O Relatório de Gestão Simplificado referente ao Exercício de 2017 apresenta as ações desenvolvidas
pelo Campus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
Busca-se através do presente relatório, demonstrar a comunidade interna do Campus Rio Verde ou a
quem possa interessar, os resultados alcançados no exercício de 2017, além das principais ações desenvolvidas
pela Instituição, com base nos programas de governo 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. Não houve alteração dos programas executados no exercício anterior, permanecendo a
execução dos seguintes programas:
1 – Programas e Ações Executados pelo Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano no
exercício de 2017.
1.1 – Orçamentário
2031.20RL – 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 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, 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 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.
2031.2994 – 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 de 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 na escola.
2031.4572 – 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 à melhoria continuada dos
processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento
profissional.
2031.20RG – 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 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 de vaga.

2032.0487 – 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.
2080.00PI.– Apoio a Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
Descrição: Oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de
todas as etapas da educação básica pública.
Finalidade: Atender os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades
comunitárias (conveniadas com o poder público)
2021.2095 – Fomento a Projetos de implantação, recuperação e modernização da infraestrutura de
pesquisa das instituições públicas (CT-INFRA)
Descrição: Criado para viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de apoio
à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior e de pesquisas brasileiras.
Finalidade: Criação e reforma de laboratórios e compra de equipamentos, por exemplo, entre outras
ações.
2 - 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 2017, inicialmente estava previsto
na matriz orçamentária em R$13.905.745,53 (treze milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e quarenta e
cinco reais, cinquenta e três centavos.
Durante o exercício de 2017, o orçamento de investimento inicialmente previsto em R$2.100.000,00
não foi liberado na sua totalidade. Embora não tenha havido o anúncio efetivo de contingenciamento, foi
liberado no final do exercício, em torno de 88% do valor previsto. 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 atendimento de outras demandas já existentes.
Com a falta de liberação do orçamento em sua totalidade e a liberação da maior parte apenas no final
do exercício, foi necessário readequar o planejamento e elencar prioridades de execução. Desse modo, optouse pela continuidade das ações para a conclusão das obras do auditório, do centro de convivência, da
infraestrutura dos novos blocos com pavimentação e calçamento.
O Campus Rio Verde recebeu recursos extra orçamentários, os quais foram conseguidos através de
descentralização de créditos oriundos de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Federal Heuler Cruvinel,
na totalidade de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), a qual possibilitou a aquisição de equipamentos que foram
aplicados para os cursos de engenharias e zootecnias, onde o último, teve a finalidade de fortalecer as ações da
instituição para a criação do curso de veterinária.
Ainda, foi recebido através de negociação com a SETEC, mediada pelo Reitor, a pedido dos Diretor
Geral e de Administração, o montante de R$2.680.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta mil reais), o qual
possibilitou a complementação dos valores para que fosse possível concluir as obras do Auditório e licitar o
bloco que abrigará os cursos da área de Informática (Bloco de Informática), além da aquisição do mobiliário do
auditório.
Para a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de apoio à pesquisa, foram recebidos
através da aprovação de projetos (CT-INFRA) encaminhados através da Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa
e Inovação o montante de R$1.063.799,85 (hum milhão, sessenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais
e oitenta e cinco centavos), os quais foram aplicados na aquisição de equipamentos diversos.
Ainda, com a liberação de parte do orçamento de investimento, foi possível licitar o remanescente de
obras onde irá funcionar as aulas do curso de informática (Bloco de Informática).
Destaca-se ainda a dificuldade na liberação de recursos financeiros, os quais dificultaram a execução,
provocando atrasos nos pagamentos dos serviços já prestados e na continuidade dos mesmos, diante da grande
insatisfação nos fornecedores em virtude dos atrasos sofridos.
Os valores recebidos com a respectiva execução pelo Campus Rio Verde em 2017 estão demonstrados
abaixo:
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2.1 – Das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Administração e Planejamento

Na Diretoria de Administração e Planejamento, a equipe composta pelos servidores lotados na Gerência
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 e
financeira, de pessoal, de tecnologia da informação, 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 2017, foi necessário um minucioso
trabalho da equipe lotada na Diretoria de Administração e Planejamento. A partir do levantamento das
demandas de materiais e serviços e da pesquisa de mercado, pelo Setor de Almoxarifado e pela Coordenação
de Apoio Administrativo, que possibilitaram a realização das aquisições de bens e serviços pela Coordenação
de Licitação e Compras, inúmeras atividades foram desenvolvidas para que fosse possível chegar a uma
execução de R$17.735.558,46 (Dezessete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito
reais e quarenta e seis centavos) registradas no SIAFI pela Coordenação de Execução Orçamentária e
Financeira.
Além dos processos de aquisições e serviços gerenciados por outros Campus e Reitoria, a equipe da
Coordenação de Licitação e Compras executou 77 (setenta e sete) processos de dispensas de licitação, 13 (treze)
pregões, 01 (uma) concorrência, 01 (um) processo de Chamada Pública para utilização dos recursos do PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar) além de diversas caronas em Atas de Registro de Preços. Ressaltase que nessa demanda, também foram gerenciadas aquisições para outros Campus e Reitoria.
Após a conclusão dos processos licitatórios, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
desenvolveu as atividades relacionadas ao controle orçamentário e financeiro, de forma transparente e
responsável, como a emissão de empenhos, liquidação de notas fiscais e pagamento das mesmas.
As aquisições efetuadas impactaram diretamente no gerenciamento de 15 (quinze) contratos, entre novos
e vigentes, além de processos de repactuação, sendo gerenciados pelo Núcleo de Contratos e Convênios e
Contabilidade. Ainda, é necessária a execução dos procedimentos inerentes a fiscalização dos contratos, onde
os servidores, além de desempenharem suas atividades de rotina, foram nomeados para atuarem como fiscais,
sendo responsáveis pelo bom andamento e cumprimento das cláusulas contratuais.

A entrega de mercadorias oriundas das aquisições foram devidamente registradas no Setor de
Almoxarifado, bem 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 da ação de manutenção e funcionamento (20RL)
Dentre as atividades desenvolvidas, mereceu 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 aplicados nos seguintes elementos de despesa:
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1.024.933,50
10.211.898,25

Para o atendimento direto de viagens técnicas de docentes e discentes e viagens administrativas, foram
realizadas inúmeras deslocamentos destinadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, das quais destacamse viagens técnicas, viagens destinadas à participação de discentes em Congressos, além de viagens diversas
destinadas ao atendimento de serviços administrativos das diversas Diretorias Sistêmicas e Direção Geral.
Além dos gastos com combustíveis e 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, na limpeza, conservação, 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 pelo Campus Rio Verde,
alcançaram o montante de R$368.545,97 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais,
noventa e sete centavos).
Para o atendimento de toda a demanda, o Setor de Transporte continua com o mesmo efetivo de pessoal,
sendo apenas de 3 (três) servidores efetivos, dois quais 2 (dois) atuam diretamente no controle da frota e um
nas atividades de motorista. Para o atendimento da grande demanda de viagens, contamos com o quadro de
prestação de serviços de condução veicular, o qual teve o quadro reduzido de 07 (sete) para 06 (seis) motoristas,
objetivando a redução de custos.
Mesmo com a vasta área interna construída e a conclusão de novas obras, o quantitativo efetivo de
pessoas que prestam os serviços de limpeza foi mantido, continuando abaixo da necessidade de contratação.
Dessa forma, continuou sendo mantido o rodízio de limpeza nos ambientes.
O mesmo ocorreu com os serviços de vigilância, que mesmo diante do vasto espaço físico, composto
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 e da grande incidência de furtos nos setores e área administrativa da
instituição, foi mantido com o mesmo efetivo de prestadores de serviço.
Com a inauguração da nova portaria, foram contratados 2 (dois) novos postos de trabalho de porteiros.
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, teve o seu efetivo também mantido, sendo de 02 (dois) postos de
trabalho de vaqueiros, 13 (treze) postos de trabalhadores rurais e 01 (um) de encarregado.

Ainda, no final do exercício, com a liberação de parte do orçamento que se encontrava retido, foi possível
a contratação de uma empresa para a prestação dos serviços de manutenção de bens imóveis. No entanto, a
execução dos serviços está prevista para o início do ano de 2018. O acompanhamento dos trabalhos de
manutenção de bens imóveis, dos serviços de limpeza e conservação e de jardinagem foi desenvolvido pela
Coordenação de Serviços de Apoio, juntamente com o Setor de Jardinagem.
Obras Concluídas
Mesmo diante de todas as dificuldades de liberação de recursos, tanto orçamentários quanto financeiros,
as obras de pavimentação e calçamento e do Centro de Convivência foram totalmente concluídas.
Para o Centro de Convivência, a maior parte do mobiliário necessário ao funcionamento do ambiente
foi adquirido no final do exercício.

Obras em Andamento
As obras do Auditório Multifuncional estão em fase final de conclusão, sendo que a sua entrega está
prevista para março de 2018. Ainda, foi possível a aquisição de todo o mobiliário para viabilizar o
funcionamento do mesmo, o qual tem entrega prevista para março de 2018.
Auditório multifuncional

Bloco de Informática
A licitação do Bloco de Informática foi uma grande conquista para o Campus, considerando que se
tratava de uma obra inacabada. Assim, as ações para a continuidade de conclusão de espaços que se encontravam
inacabados se fortaleceu, restando poucos espaços para serem concluídos.

2.3. Execução da ação de assistência estudantil (2994)
A previsão orçamentária para o ano de 2017 da ação de assistência estudantil incialmente foi de
R$3.426.436,99. Desse valor, o montante de 10% foi retido na Reitoria, para o atendimento de ações do IF
Goiano. No entanto, o valor efetivamente liberado para o Campus Rio Verde foi de R$2.933.715,11 (dois
milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e quinze reais e setenta e sete centavos).
Assim, o valor efetivamente empenhado foi de R$2.873.641,77 (dois milhões, oitocentos e setenta e três
mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).
A ação de assistência estudantil foi distribuída entre as Diretorias de Ensino, Pesquisa e Extensão para
atender as demandas de Editais para monitorias de ensino e de laboratórios, PROEJA, realização de eventos,
programas de extensão, pagamento de seguros de alunos, Editais PIPECT, auxílios permanência e alimentação,
além de complementar os valores do PNAE, os quais são insuficientes para atender as demandas.
2.4. – Capacitação Profissional de Servidores
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 2016, objetivando atingir um padrão de excelência de qualificação profissional.
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.
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