
 

DEMONSTRATIVO FO - 2015 

A Fundação Osório é uma pessoa de direito público interno, vinculada ao Ministério da Defesa por 

intermédio do Comando do Exército, cuja finalidade é instruir, profissionalizar e educar e, em especial, 

ministrar os dois segmentos do Ensino Fundamental, o Ensino Médio concomitante com o curso 

profissionalizante de Técnico de Administração aos órfãos de militares, aos dependentes legais de 

militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e civis. Este Estabelecimento de Ensino, cujas origens 

remontam ao início do século passado nasceu como uma instituição de caráter eminentemente 

filantrópico.  

Desde que foi transformada em Fundação Pública, a FO está impedida de cobrar a Quota Mensal 

Escolar/QME, portanto a sua fonte principal e maior de receita provém dos recursos orçamentários 

alocados na Lei Orçamentária Anual - LOA (Fonte 100). Ultimamente, em virtude de a respectiva 

provisão não acompanhar a escalada inflacionária, a administração escolar tem se empenhado em 

elaborar um rigoroso planejamento de emprego desses recursos públicos dentro dos princípios da 

racionalidade, da parcimônia e totalmente focada num objetivo estratégico levantado no seu Plano de 

Gestão (OE 10 - Otimizar o Planejamento e a Execução Orçamentária). 

Em 2014, as despesas com “contratação de bens e serviços” foram processadas, conforme o quadro 

abaixo: 

                                                                                QUADRO I 

ITEM DA DESPESA TOTAL 
EMPENHADO 

OBS 

Apoio Adm, Tec e Profissional R$ 1.896.966,64 Empresas terceirizadas 

Limpeza e Conservação  R$ 645.115, 39 

Concessionária de luz - LIGHT R$ 127.896,13 (1) 

Concessionária de água - CEDAE R$ 77.075,00 (1) 

Total empenhado  R$ 2.747.053,76 (2) 

Total empenhado com recursos 
orçamentários de fontes do 
Tesouro 

 
R$ 2.497.889,77  

Em conformidade com o 
Anexo I da Port 172/MPOG -
2015 

Diferença – coberta com 
recursos de outras fontes 

R$ 249.163,99 (3) 

(1) Somente a contratação de serviços de concessionárias de serviço público que tem os maiores 

dispêndios. 

(2) Não estão incluídas as despesas com as demais empresas prestadoras de serviços, tais quais: 

telecomunicações, manutenção de máquinas e equipamentos, reprodução e cópias, 

lavanderia e concessão de diárias e passagens e outras. 

(3) Somente para as despesas consideradas no quadro. 

 Observa-se que esta Unidade Orçamentária teve que se valer de outras fontes de receita para 

complementar suas necessidades de contratação de serviços. Verificamos, também, que nos itens 

referentes ao pagamento das empresas terceirizadas e concessionárias de energia elétrica e de água 

foi necessário um acréscimo de cerca de 10% advindos de outras fontes (doações e consignações) 

para que o planejamento administrativo da escola fosse cumprido satisfatoriamente. 



 

 Em 2015, as “contratações de bens e serviços” foram limitadas pelo estabelecido no Anexo I, da Port nº 

172/MPOG, de 27/05/2015, conforme se vê no quadro abaixo: 

                                                                          

                                                                           QUADRO II 

UO/UGR EMPENHADO 2014 LIMITES 2015 TOTAL DIFERENÇA 

Fundação Osorio R$ 2.497.889,77 (*) R$ 2.066.200,00 R$ 431.689,77 ↓(17,28)% 

           (*) Base de cálculo imposta em 2015, que resultou em uma redução de cerca de 17,28%. 

 

 No exercício atual, a situação foi agravada com a limitação imposta pela citada legislação do MPOG 

aliada à restrição da DGO que contingenciou, na Fonte 100 e 296, a dotação orçamentária desta 

Fundação em R$ 252.104,00. Para exemplificar e evidenciar esta complicada situação, encontram-se 

abaixo, valores demonstrativos de alguns itens de despesas, comparando o montante já gasto neste 

semestre de 2015 com o total do ano anterior.                                                                              

                                                                                       QUADRO III 

ITEM DA 

DESPESA 

DESPESA TOTAL EM 

2014 (1) 

DESPESA NO 1º 

SEMESTRE 2015 (2) 

% EMPENHADO ATÉ 

30 JUN 2015 

Concessionária 

da luz (LIGHT) 

 

R$ 127.896.13 

 

R$ 105.779,55 

     

       ↑82% (a) 

Concessionária 

da água (CEDAE) 

  

R$ 85.087,4 

 

R$ 25.797,23 

       

       ↑30% (b) 

Serv. Limpeza e 

Conservação 

R$ 645.115,39 R$ 330.633,90     ↔49,90%  

    (instável ) (c) 

Serv. de Apoio 

Adm, Técnico 

Op 

R$ 1.896.966,64 R$ 942.308,46      ↔49,67%  

    (instável) (d) 

 

(a) Os reajustes da tarifa da energia elétrica, no Rio de Janeiro, em novembro de 2014 e abril 

de 2015 representaram um aumento acumulado de 60,68%. Apenas 1/5 do aumento do 

consumo em relação ao exercício anterior foi decorrente da modernização e implantação 

de tecnologia de ponta na infraestrutura da escola, onde se destacam: a implantação de 

uma nova Biblioteca e sua climatização, a instalação de computadores para acesso 

virtual, a criação de uma sala específica com iluminação própria para trabalhos em 

grupo, além da instalação de um novo Laboratório de Informática e da implementação 

de um sistema informatizado de “Controle de Graus dos Alunos” na Seção Técnica de 

Ensino da Div de Ens e o novo “Cadastro de Alunos” em uso pela Secretaria Escolar. 



(b) Apesar de o consumo de água manter-se estável, os reajustes nas tarifas da CEDAE 

(Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro) acumularam do final de 2014 a abril do 

corrente exercício uma variação positiva de 11,55% que incide sobre o consumo da água 

e de igual valor no esgoto, o que fez o percentual dessa despesa dobrar.   

(c) No primeiro semestre a despesa com o “pessoal de conservação e limpeza” não sofreu 

variação em relação a 2014, porque não houve aumento do número de terceirizados e os 

reajustes promovidos a partir dos dissídios coletivos de abril/2015 só serão repassados 

aos salários a partir do mês de julho, incluídos aí os atrasados de maio e de junho. O 

reajuste dessa categoria funcional foi de 8,8%, percentual este que representará um 

acréscimo de R$ 56.770,15 em valores absolutos em relação ao total empenhado no 

exercício anterior.  

(d) O pessoal administrativo, particularmente, além dos 8,8% das outras categorias, teve um 

reajuste médio de 26%, no dissídio coletivo a contar de abril de 2015. Esses reajustes 

representarão um acréscimo de cerca de R$ 234.336,59 em relação ao total despendido 

em 2015.  

O contingenciamento orçamentário e o limite máximo das despesas recentemente impostos irão afetar 

o pagamento da contratação de Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional assim como o 

dos Serviços de Limpeza e Conservação, pois poderão comprometer a execução dos macroprocessos 

finalísticos que são a promoção da educação básica (ensino fundamental e ensino médio) com extensão 

à formação profissionalizante para quase mil alunos dependentes de militares das Forças Armadas, 

Forças Auxiliares e civis.  

Cabe lembrar, ainda, a todos os interessados que a contratação de empresas para prover os serviços de 

apoio técnico, administrativo e de conservação e limpeza (QUADRO III) se deve aos crescentes claros nos 

quadros de servidores estatutários. O quantitativo de servidores públicos trabalhando na Escola vem 

diminuindo dia-a-dia, com os vários pedidos de aposentadoria, além dos inúmeros afastamentos por 

doença e tratamento de saúde de um grupo já bem envelhecido. O número de contratados pelo 

processo de terceirização só não é maior porque o Comando do Exército, entendendo as nossas 

dificuldades em recomposição de pessoal, firmou com esta Fundação um “Acordo de Cooperação”, 

colocando militares à disposição da Escola em áreas de importância capital. 

Concluindo, a Fundação Osorio novamente reitera aos seus amigos e colaboradores, aos Senhores 

Pais e Responsáveis que os seus constantes pedidos de apoio (consignações e doações) têm por 

finalidade exclusiva enfatizar a importância das contribuições voluntárias na manutenção das 

tradições desta casa e no cumprimento de sua missão, evitando que as restrições impostas para este 

ano de 2015 possam vir a comprometer as atividades previstas e, consequentemente, o rendimento 

escolar de nossas crianças e adolescentes. 

                                                                                                     

                                                                                                     Luiz Sérgio M Salgueiro               

                                                                                                Presidente da Fundação Osorio 


