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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO OSORIO 
 

O encerramento do ano de 2018 representou mais uma etapa concluída pela Fundação Osorio na 
caminhada para a sua visão de futuro: "SER RECONHECIDA COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE 
REFERÊNCIA, PELA EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÂO ...". A incessante busca pelas melhores práticas de 
gestão e o esforço de toda a equipe de colaboradores na melhoria dos resultados dos trabalhos 
desenvolvidos foi uma marca registrada no ano que passou. Novas ações foram implementadas, outras 
concluídas e outras tantas pensadas e planejadas para serem colocadas em vigor na primeira oportunidade. 
O presente relatório destaca algumas dessas realizações e também aponta para as áreas onde a nossa 
atenção deve ser redobrada. 

Nos últimos anos, as ações de melhoria contínua têm permitido o desenvolvimento dos principais 
trabalhos com um crescente nível de satisfação dos clientes, ou seja, a parcela da sociedade, representada 
aqui pelos pais e responsáveis legais dos alunos que concluíram com aproveitamento os cursos e séries de 
ensino fundamental e médio. Essa vitória em 2018 foi, também, bem caracterizada pelos resultados obtidos 
no IDEB, saindo de 6,5 e alcançando o patamar de 7,7 e pela ótima pontuação obtida na Avaliação Anual de 
Alfabetização - ANA, onde nos posicionamos, majoritariamente, nos níveis "4" e "5". O reflexo desses 
resultados pode ser constatado na imensa procura por vagas para ingressar na escola, quando observamos 
que atingimos o surpreendente número de 8213 pretendentes por um espaço em nosso estabelecimento de 
ensino. 

Os objetivos estratégicos da escola também não foram alterados, vale relembrar que eles são: 
- OE 1 – CONSOLIDAR O PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
- OE 2 – AUMENTAR O INTERCÂMBIO COM AS PARTES INTERESSADAS 
- OE 3 – IMPLANTAR A EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ 2021 
- OE 4 – MELHORAR E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
- OE 5 – AUMENTAR O SUCESSO ESCOLAR 
- OE 6 – MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
- OE 7 – ADOTAR PRÁTICAS MAIS EFETIVAS DE COMUNICAÇÃO 
- OE 8 – AUMENTAR A DISPONIBILIDADE E A QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS 
- OE 9 – AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
- OE 10 – OTIMIZAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Cabe destacar que o OE 5 "AUMENTAR O SUCESSO ESCOLAR" continua sendo uma prioridade da gestão, embora, iremos perceber no 

mapa estratégico da escola que todos os objetivos se relacionam e interagem entre si no cumprimento da missão, sempre orientados para a nossa 
visão de futuro. 
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O presente Relatório de Gestão (RG) contém uma descrição sucinta das atividades realizadas e será divulgado à comunidade escolar. Foi 
submetido ao Conselho Deliberativo da FO, ao CORPO DOCENTE e colaboradores. Nele estão incluídas as principais realizações do ano passado, 
demonstrando a efetiva utilização dos recursos públicos provisionados na LOA/2018. 

O conteúdo deste relatório está grupado nos capítulos que se seguem:  
- Visão geral, organizacional e ambiente externo;  
- Planejamento estratégico e governança; 
- Gestão de riscos e controles internos; 
- Resultados da gestão; 
- Alocação de recursos e áreas especiais de gestão; 
- Demonstrações contábeis; e 
- Outras informações relevantes. 
Integram, ainda, este relatório os seguintes documentos: o Parecer da Auditoria Interna, o Parecer do Conselho Deliberativo, as Declarações 

de Integridade. 
Alguns itens previstos no modelo preconizado na DN TCU nº161/2017 não se aplicaram à Fundação, tais como: contas relacionadas 

diretamente à execução do Plano Plurianual (PPA); reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos; informações sobre 
renúncias de receita e locação de viaturas. Cabe ressaltar que a Fundação Osorio não remunera administradores e membros do Conselho Deliberativo. 
Também não contratou nenhuma empresa para realizar auditoria independente. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, todos os agentes da administração se empenharam decisivamente com os meios disponíveis para a 
consecução das atividades previstas no Plano de Gestão, Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano Geral de Ensino (PGE) 2018 e no Plano de 
Ação Anual (PAA) 2018, que orientam e traduzem as ações implementadas em proveito da atividade-fim desta escola, disseminando princípios, 
crenças e valores, contribuindo para o pleno exercício da cidadania, capacitando pessoas para prosseguirem nos seus estudos e ingressarem, 
futuramente, na cadeia produtiva do país. 

A Fundação Osorio tem como principal desafio de curto prazo o preenchimento dos claros no seu QCP. A falta de pessoal continua a 
prejudicar os trabalhos em curso. Ultimamente, as diversas alternativas de apoio, os acordos e parcerias estabelecidos com o EB, PMERJ e CBMERJ 
têm minimizado os problemas da falta de pessoal, permitindo o pleno funcionamento da Escola. Sem essa alternativa, o problema da falta de recursos 
humanos teria comprometido o cumprimento da nossa missão institucional. 

Apesar de todas essas dificuldades, a execução orçamentária se desenvolveu normalmente, sem qualquer restrição advinda de 
contingenciamento, liberação de créditos, limites de pagamento e/ou atrasos em repasses do financeiro, o que, conforme será demonstrado neste 
relatório concorreu, para que esta UPC tenha cumprido satisfatoriamente sua missão no exercício de 2018. Os integrantes da Fundação Osorio têm, 
incansavelmente, perseguido as boas práticas de gestão, conciliando os meios disponíveis com o trabalho a executar, sempre orientados pela 
legislação e pelas regras vigentes. 

 
 

LUIZ SERGIO MELUCCI SALGUEIRO 
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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 
 
1.1. Identificação da Fundação Osorio 

 
Quadro 1 - Identificação da unidade 

Poder e Órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de vinculação: Ministério da Defesa Código SIORG: 8406 

Identificação da Unidade  
Denominação completa: Fundação Osorio 
Denominação abreviada: FUSOR 

Código SIORG: 8406 Código LOA:52.222 

Código SIAFI 
UGO 52222 
UGR 164204 
UGE 164204 

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 34.143.842/0001-14 
Principal Atividade: Ensino Fundamental e Médio com Profissionalizante Código CNAE:8021-7 
Telefones/Fax de contato (21) 3293-7356 (21) 3293-7355 (21) 3293-7371 
Endereço Eletrônico: divadm@fosorio.g12.br 
Página da Internet: www.fosorio.g12.br 
Endereço Postal:Rua Paula Ramos nº 52, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.261-210 

Órgãos /Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade 
Código SIAFI Nome 

164204 Fundação Osorio 
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade  

Código SIAFI Nome 
164204 Executora /Orçamentária 52.222 

 
1.2. Missão e Visão 

A Missão da Fundação Osorio é “Ministrar a educação básica e a profissional aos dependentes legais de militares do Exército e das demais 
Forças Singulares, desenvolvendo competências para o trabalho e exercício da cidadania”. 

Com o foco na sua missão a Fundação tem como Visão de Futuro: Ser reconhecida, até 2021, como instituição de ensino de referência, pela 
excelência da educação que ministra de forma integral. 
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1.3. Estrutura Organizacional 
 

1.3.1. Alta Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUIZ SÉRGIO MELUCCI SALGUEIRO 
Presidente e Diretor de Ensino 

Militar do Exército Brasileiro na reserva 

Administrador de Empresas 

 

JOSEVALDO SOUZA OLIVEIRA 
Coordenador Técnico 

Militar do Exército Brasileiro na reserva 

Pós-graduado em Administração 
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1.3.2. Principais Instâncias Internas da Fundação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Missão da Divisão de Assuntos Especiais - Planejar, coordenar 
a execução das atividades relacionadas a projetos especiais e 

promover ações de cooperação técnica. Acompanhar o 
desenvolvimento das parcerias 

SAMUEL ROBERTO DA SILVA 
Chefe da Divisão de Assuntos Especiais 

Militar do Exército Brasileiro na reserva 

Pós-graduado em Gestão da Administração Pública 

Missão da Divisão Assistencial - Planejar, coordenar, controlar 
e avaliar a execução das atividades de apoio social e 

psicológico;Desenvolver os projetos voltados à orientação 
profissional e estágios de alunos. 

ANDREA MARCIA GONÇALVES CAMPOS 
Chefe da Divisão Assistencial 

Professora e fonoaudióloga 

Especialista em alfabetização 

Missão da Procuradoria Jurídica- representar a Fundação 
Osorio em juízo, ativa e passivamente e assistir à Presidência e 

demais gestores em assuntos relacionados à ordem jurídica. 

MELQUIADES SOARES DOS SANTOS 
Chefe da Procuradoria Jurídica 
Militar do Exército Brasileiro na reserva 

Bacharel em Ciências Jurídica e Sociais 

Missão da Divisão de Ensino- Planejar, coordenar e conduzir as 
atividades pedagógicas e culturais, por meio de suas seções 

estratégicas, ministra o ensino regular, bem como outros cursos 
e ações de educação continuada 

SUELI GUIMARÃES GOMES 
Chefe da Divisão de Ensino 

Professora 

Mestre em Educação 

Missão da Divisão de Auditoria- Acompanhar, orientar e 
fiscalizar a gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e 
de recursos humanos, emitindo parecer conclusivo sobre a 
propriedade e a regularidade dos atos e fatos administrativos 

MARCOS BISMARQUES CARRERA MAIA 
Chefe da Divisão de Auditoria 

Militar do Exército Brasileiro na reserva 

Pós-graduado em Administração 

Missão da Divisão de Administração - Planejar, coordenar, 
controlar e executar as atividades de gestão orçamentária e 

processamento da despesa. Fornecer o apoio logístico, executando 
a gestão patrimonial. Realizar, por meio do Serviço de Recursos 

Humanos, a Gestão de Pessoas 

JOÃO MEIRELLES FILHO 
Chefe da Divisão de Administração 

Militar do Exército Brasileiro na reserva 

Pós-graduado em Administração 
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1.4. Ambiente Externo 
 
A Fundação Osorio, geograficamente, está localizada numa área 

privilegiada da Cidade do Rio de Janeiro. Cercada de área verde 
preservada da Mata Atlântica, na rua Paula Ramos nos nº 52 e 165, no Rio 
Comprido, ao lado do túnel Rebouças - que liga a zona norte à zona sul da 
cidade - localiza-se perto do asfalto, mas bem longe do barulho 
característico dos grandes aglomerados urbanos. Ocupa uma área de 
aproximadamente 0,6 km², que se estende pela encosta nordeste em área 
de preservação ambiental até a Estrada do Sumaré, ao sopé do Maciço da 
Tijuca.  

Por se encontrar na região central da cidade do Rio de Janeiro 
tem facilidade de comunicação com todos os bairros da cidade. Isso 
permite atender, não apenas a alunos que residem em bairros adjacentes, 
mas também aos oriundos de bairros distantes e até de outros municípios, 
próximos à cidade. Essa localização central, aliada aos resultados que 
vêm alcançando estão se traduzindo num aumento na procura por vagas 
para matrícula, conforme pode ser observado no quadro abaixo. 

 
 

Quadro 2 – Quantidade de Solicitação de Vagas para Matrícula 

Nº Solicitações de Vaga p/ Matrícula Proporção de 
candidatos por vaga 

disponível No Ano Candidatos Disponibilidade de Vagas 

2015  3.770  135  29/1  

2016  4.256  149  32/1  

2017  5.781  120  48/1  

2018  6.699  140  48/1  

2019  8.219  172  48/1  

Fonte: Secretaria Escolar 

 
 

O clima de insegurança reinante em nossa cidade tem 
atrapalhado o trabalho da Escola, porém, até o momento, não inviabilizou 
o cumprimento da sua missão. O crescimento da violência e da 
insegurança no município do Rio de Janeiro são motivos de constantes 
preocupações da Direção e representam fatores de riscos importantes para 
o funcionamento pleno da Escola, pois as instalações escolares estão 
localizadas ao lado da comunidade da Paula Ramos, uma das entradas da 
Comunidade do morro do Turano, que é um complexo formado pelas 
comunidades do Turano, Prazeres, São Carlos, Querosene e a própria 
Paula Ramos – esta última, atendida por uma Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP), que fica em frente ao portão de entrada da Escola. 

Essa proximidade gera expectativas nos moradores que se 
traduzem em demanda por vagas para matrícula. No sentido de satisfazer 
parte do anseio de nossos vizinhos e mesmo não sendo uma atribuição 
estatutária, a direção da escola, anualmente, disponibiliza algumas vagas 
para atender a essas solicitações. Com isso, em 2018, estavam 
matriculados 23 (vinte e três) alunos residentes da Comunidade 
supracitada. 

Outro aspecto relevante que está relacionado às peculiaridades 
do município do Rio de Janeiro e que impacta diretamente o 
funcionamento da Fundação Osorio é a mobilidade urbana. Face a esse 
aspecto da cidade, a Escola procura mostrar para as empresas 
terceirizadas, que prestam serviços à Fundação, as vantagens da 
contratação de colaboradores que residam na comunidade ou próximo a 
ela, reduzindo as despesas com transporte, diminuindo o absenteísmo e os 
atrasos ao trabalho, além de integrar a todos. Ao final de 2018 tínhamos 
97 (noventa e sete) pessoas contratadas pelas empresas prestadoras de 
serviço à escola. 
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1.5. Modelo de Negócios 
A Fundação Osorio é uma instituição voltada para a educação. 

Possui 03 (três) macroprocessos finalísticos, que desenvolvem Atividades 
Pedagógicas, de Acompanhamento e Avaliação. 

 
 

Quadro 3 – Macroprocessos Finalísticos da Fundação Osorio 

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis 

Ensino – Ministrar A Educação Básica para o 1º segmento 
do Ensino Fundamental 

Aluno formado apto a ingressar no 
2º segmento do Ensino 

Fundamental 

Pais e responsáveis pelos 
alunos 

Sociedade 

Divisão de Ensino 
Divisão Assistencial 

Corpo de Alunos 

Ensino – Ministrar A Educação Básica para o 2º segmento 
do Ensino Fundamental 

Aluno formado apto a ingressar no 
Ensino Médio 

Pais e responsáveis pelos 
alunos 

Sociedade 

Divisão de Ensino 
Divisão Assistencial 

Corpo de Alunos 

Ensino – Ministrar A Educação Básica para o Ensino Médio 
– Ministrar o Ensino Técnico Profissionalizante (Tec 

Adm) 

Aluno formado apto a ingressar no 
Ensino Superior 

Aluno formado apto a ser Técnico 
em Administração 

Pais e responsáveis pelos 
alunos 

Sociedade 

Divisão de Ensino 
Divisão Assistencial 

Corpo de Alunos 

 

1.5.1. Principais atividades desenvolvidas no 1º Segmento 
Fundamental 
No 1º Segmento do EF,o aluno tem carga horária escolar de 

6.000 horas de atividades, nas quais são ministradas aulas de diferentes 
disciplinas, executadas provas de avaliação da aprendizagem, além de 
atividades de pesquisa e estudos, tais como: visitas externas, excursões, 
passeios, participação em competições desportivas, intercâmbios e 
atividades culturais e musicais. 

Os principais insumos utilizados na escola para apoiar as 
atividades de ensino são: energia elétrica; água; gás; meios de 
comunicações; itens de material de expediente (principalmente papel), de 
limpeza e higiene e de TI, tais como: cartuchos de toner, placas, 
periféricos e etc.; gêneros alimentícios; combustíveis; e ainda, livros 
didáticos distribuídos pelo MEC e as apostilas montadas pelo Corpo 
Docente.  

O desenvolvimento da Gestão Pedagógica é norteado pelo 
Projeto Político Institucional (PPI) e pelo Plano Geral de Ensino (PGE), 
elaborado a cada ano, estabelecendo as ações necessárias para dar 

cumprimento às políticas expressas no PPI. O processo de 
acompanhamento e avaliação, desdobramento da Gestão Pedagógica, 
consiste na análise e aprovação das propostas dos instrumentos de 
avaliação elaborados pelos docentes, com vistas à aferição do rendimento 
escolar dos alunos. 

O Acompanhamento e a Avaliação da aprendizagem é uma 
atividade intrínseca a todos os macroprocessos, é uma atividade contínua 
e realizada durante o ano letivo. O processo consiste em analisar e aprovar 
as propostas dos docentes para avaliação da produtividade da atividade-
fim e realizar a aplicação das avaliações propriamente ditas. 

Assim, a equipe de professores do 1º segmento do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) conduziu no ano de 2018 importantes projetos 
pedagógicos, destacando-se: “Um mergulho no mundo das letras”, 
“Conservando a natureza”, “Festa Junina”, “Show de talentos” e “Valores 
eternos”, dentre outros. 

Cabe, ainda, acrescentar as atividades escolares relacionadas às 
festas e tradições populares do Brasil, tais como: 

 Carnaval 
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 Páscoa 
 Dia da Criança 
 Festa de encerramento do 1º Segmento do Ensino Fundamental 
Buscando realizar um apoio pedagógico eficaz para os alunos do 

1º segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), foi desenvolvido um 
programa continuado de recuperação de conteúdos para os alunos com 
baixo rendimento escolar, com encontros semanais, rotineiros, que 
obtiveram excelentes resultados, pois em abril havia 15,4% de alunos 
abaixo da média e no final do ano apenas 1,1 % não conseguiram a nota 
mínima para aprovação. 

Os Serviços de Orientação Educacional (SOE) e de Supervisão 
Pedagógica (SOP) proporcionam apoio individualizado, atendendo e 
acompanhando 3,7% dos alunos do 1º Segmento Escolar que apresentam 
dificuldades específicas na aprendizagem, a saber: transtornos da 
matemática, da leitura, da escrita e suas variações. Atuando integrados, o 
SOE e o SOP orientaram e planejaram atividades que atenderam a todos 
os alunos em suas diferentes necessidades. 

 
1.5.2. Principais Atividades desenvolvidas pelo 2º segmento do Ensino 

Fundamental 
No 2º Segmento, o aluno tem carga horária escolar de 4.880 

horas de atividades, nas quais são ministradas aulas de diferentes 
disciplinas, executadas provas de avaliação da aprendizagem, além de 
atividades de pesquisa e estudos, tais como: visitas externas, excursões, 
passeios, participação em competições desportivas, intercâmbios e 
atividades culturais. 

A filosofia de “Educar para a formação crítica e autocrítica do 
jovem” alinhada ao Objetivo Estratégico (OE) 05 – Aumentar o Sucesso 
Escolar requereu um trabalho pedagógico intenso, para tanto, a equipe de 
professores do 2º segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
conduziu no ano de 2018 inúmeros projetos pedagógicos, destacando-se, 
entre outros, “Concurso Literário – Sapoti Centenário”, “Feira Científico-
Cultural”, “Espaço de Leitura e Interação”, “FO Notícias – o jornal do 
futuro”, “Literatura de Cordel” e “Aula de Apoio de Matemática”. 

Entre esses projetos, merece um destaque especial o “A Arte na 
Cidade”, em forma de maquetes de jardins, onde a presença da natureza 
se fez importante para a reflexão de um mundo melhor e mais belo. 

Os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental realizaram 
visitas a museus. 

Os alunos participaram, ainda, e obtiveram resultados relevantes: 
 da Feira de Ciências do Instituto Militar de Engenharia (IME), 

apresentando trabalhos de pesquisa; 
 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(OBNA), promovida pela UERJ; 
 da Olimpíada Brasileira de Matemática, ocasião em que 

receberam menções honrosas e medalha de bronze; 
 de atividades relacionadas com as festas e tradições da cultura 

brasileira: Carnaval, Páscoa, Dia da Criança, festa de conclusão do Ensino 
Fundamental. 

A Supervisão Pedagógica organizou e coordenou a Feira do 
Livro, cuja abertura foi “Café com Autor”, na biblioteca da escola, 
quando os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental puderam 
recepcionar e entrevistar o autor convidado para a abertura oficial do 
evento. 

 
1.5.3. Principais atividades desenvolvidas no Ensino Médio 

No Ensino Médio, com carga horária de 3520 horas, continua 
presente para o Corpo Docente a filosofia de “Educar para a formação 
crítica e autocrítica do jovem”. Em face disso, a preparação e condução 
das aulas exige criativo e detalhado planejamento. Dessa forma, a equipe 
de professores do Ensino Médio (1º ao 3º ano) conduziu no ano de 2018 
projetos pedagógicos que entusiasmaram os discentes, “Café Filosófico”, 
“Feira Cultural” e o “FOMUN” – Fundação Osorio Modelo Nações 
Unidas - fórum de debates conduzidos pelos próprios alunos da Escola 
sobre assuntos da atualidade, seguindo o modelo adotado pela ONU, que 
ocorreu na Fundação de 26 a 29 de novembro passado. 

Outra atividade no ano que passou que empolgou os alunos foi a 
participação da FO nos XII “Jogos da Amizade” do Sistema Colégio 
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Militar do Brasil, uma competição esportiva na qual estiveram presentes 
os 13 Colégios Militares do Brasil e alunos dos mais variados estados da 
Federação. Ela aconteceu em Campinas-SP, no período de 01 a 08 de 
julho de 2018. 
1.5.4. Ensino Técnico Profissionalizante 

O Ensino Médio inclui também o curso “Técnico Profissional em 
Administração”, com carga horária de 880 horas. Nesse curso destacam-
se, entre outras, as disciplinas de Administração e de Direito. 
 
2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E GOVERNANÇA 
 

 

2.1. Principais objetivos estratégicos e planos para implementar as 
prioridades estratégicas da gestão 

A Fundação realizou os trabalhos de revisão do seu Planejamento 
Estratégico no ano de 2017. Esses trabalhos resultaram na elaboração de 
um novo Plano de Gestão (PG) para o período de 2017/2019 e em um 
Mapa Estratégico. 

O OE 5 – AUMENTO DO SUCESSO ESCOLAR é o principal 
Objetivo Estratégico da Fundação. Entretanto, todos os objetivos 
estratégicos, exceto o OE3, foram buscados alcançar em 2018 os OE 1 e 
OE 5 tiveram por parte da Escola uma atenção maior, por se tratar de 
objetivos diretamente ligados à atividade-fim. O OE6 impacta fortemente 
o OE5. O OE3 não se trabalhou para sua consecução, haja vista que 
depende de recursos orçamentários que não foram alocados na Lei 
Orçamentária Anual. 

Além do Plano de Gestão, a Fundação Osorio elaborou o Plano 
de Ação Anual (PAA). Este documento “transportou” o PG para o nível 
tático estabelecendo para cada Ação, período de abrangência, um 
responsável por sua execução e metas para o ano em questão. O PG está 
disponível no link 
http://www.fosorio.g12.br/imagens/pdf/planogestao.pdf. 

O acompanhamento da execução do PAA (ferramenta importante 
de gestão da Fundação) permite que a Alta Administração possa intervir 
oportunamente, direcionando o esforço da Escola para alcançar os OE. 

O Mapa Estratégico da FO, ao lado, destaca os seus 10 Objetivos 
Estratégicos. A Direção da Fundação estabeleceu, para cada OE, 
estratégias que visam a permitir a consecução dos mesmos. 

  

Mapa Estratégico da Fundação Osorio 
 
 
 

 
 
 
 

Clientes (Pais e Responsáveis) 
 
 

 
 
 
 

Educação 
 
 
 
 
 

Infraestrutura           Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 

Finanças 

OE 03 
Implantar a Educação Infantil 

até 2021 

OE 04 
Melhorar e ampliar a 

Educação Profissionalizante 

OE 05 
Aumentar o sucesso escolar 

OE 02 
Aumentar o intercâmbio com 

as partes interessadas 

OE 01 
Consolidar o Projeto 

Pedagógico Institucional 

OE 06 
Modernizar a estrutura 

organizacional 

OE 07 
Adotar práticas mais efetivas 

de comunicação 

OE 08 
Aumentar a disponibilidade 

e a qualidade dos RH 

OE 10 
Otimizar o planejamento e 
a Execução orçamentária 

OE 09 
Aumentar a arrecadação de 

consignações 

VISÃO: Ser reconhecida, até 2021, como 
instituição de ensino de referência, pela 
excelência da educação que ministra de forma 
integral. 

MISSÃO: Ministrar a educação básica e a 
profissional aos dependentes legais de militares 
do Exército e das demais Forças Singulares, 
desenvolvendo competências para o trabalho e 
exercício da cidadania. 

Quadro 4 – Mapa Estratégico 
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OE 1 - Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 
 
Foi realizado durante todo o ano letivo o Estágio de Atualização 

Pedagógica (ESTAP). Foram realizados, também, encontros semanais 
com os professores de cada um dos segmentos, quando se discutiam a 
execução e o aprimoramento do projeto pedagógico institucional. 
 

OE 2 – Aumentar o intercâmbio com as partes interessadas 
 
Para alcançar o OE2 foram desenvolvidas atividades que tiveram 

a presença expressiva na escola de familiares dos discentes, além dos pais 
e responsáveis. Destacaram-se, dentre outras, o “Show de Talentos”, o 
“Chá dos Avós” e a Festa Junina. Outro evento que merece ser ressaltado 
é a parceria firmada com o Conselho Regional de Administração do 
Estado do Rio de Janeiro (CRA/RJ). 
 

OE 4 – Melhorar e ampliar a Educação Profissionalizante 
 
Com a finalidade de melhorar e ampliar o Ensino 

Profissionalizante a Fundação Osorio realizou uma Feira Profissional, 
composta por diversas oficinas, realizada nas dependências da escola e 
que envolveram 15 profissionais de diversas áreas (Engenharia, Direito, 
Medicina, Odontologia, Design, Forças Armadas, Veterinária, Letras, 
Comunicação Social, Marinha Mercante, Magistério, Psicologia, Dança, 
Relações Internacionais e Cinema). Outra ação importante foi a parceria 
com o CRA/RJ. 

Como estímulo à realização de um curso universitário, os alunos 
do 2º ano EM participaram da Feira Profissional da Universidade Veiga 
de Almeida. 

OE 5 – Aumentar o sucesso escolar 
 
Buscando aumentar o sucesso escolar, a Escola promoveu apoio 

pedagógico contínuo, recuperação de estudos e retificação da 
aprendizagem integrada ao projeto pedagógico, envolvendo os 

Supervisores Escolares dos três segmentos. Uma avaliação diagnóstica foi 
aplicada no início do ano letivo para identificar os alunos que 
necessitavam de aulas de apoio em Matemática. 

Além de ações ligadas às estratégias anteriormente mencionadas, 
outras ações merecem destaque, tais como: X Feira de Ciências e 
Tecnologia da Fundação, participação de grupos de alunos na Feira de 
Ciências no Instituto Militar de Engenharia (IME), Feira do Livro, visitas 
pedagógicas a diversas instituições históricas e culturais, e continuidade 
de atividades de Educação Inclusiva. 

 
OE 6 – Melhorar a estrutura organizacional 

 
Em 2018, dentro de uma prioridade estabelecida e de acordo com 

a disponibilidade orçamentária para alcançar o OE 6, foi implementada a 
estratégia de melhorar as condições das salas de aula e dos laboratórios. 
Foram realizadas reformas, recuperações e feitas melhorias em diversas 
salas de aula e instalações da Escola.  

As salas de aula do 1º ano foram climatizadas e receberam mesas 
e cadeiras novas; o laboratório de Matemática foi posto efetivamente em 
funcionamento; 01 (uma) VAN adaptada para transporte de crianças com 
necessidades especiais foi recebida como doação; o piso da quadra 
poliesportiva do ginásio foi todo recuperado e pintado. 

 
OE 7 – Adotar práticas mais efetivas de comunicação 
 
A Presidência manteve a estratégia de instituir novas rotinas de 

divulgação. Com isso, realizou visitas à AMAN e a algumas Escolas 
Militares do Exército sediadas no Rio de Janeiro; participou de reuniões 
com a Chefia do Departamento de Educação e Cultura do Exército e com 
a Direção da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial e com 
muitos outros parceiros e colaboradores. A página da escola, vale 
destacar, atingiu mais de 750.000 visitantes. 
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Foram realizados eventos de encerramento do ano letivo em cada 
um dos segmentos escolares com, a participação dos professores da 
Fundação e dos familiares dos alunos. 

Durante todo o ano letivo, a Divisão de Ensino e o Corpo de 
alunos promoveram reuniões periódicas com os pais e responsáveis, 
diferentes segmentos escolares e com os próprios alunos. 

 
OE 8 - Aumentar a disponibilidade e a qualidade dos Recursos 

Humanos 
 
Para a consecução do OE 8, foram adotadas duas estratégias: 

valorizar os colaboradores e buscar consolidar parcerias na área de 
pessoal. Como forma de valorização, os colaboradores, os docentes e 
servidores participaram de diversos eventos, dentro e fora do Rio de 
Janeiro, dentre os quais, destacam-se os seguintes: “II Encontro 
Internacional Neurosaber”, Congresso Bett Educar, XXXII Encontro 
Estadual de Supervisores do Magistério, 16º Simpósio de Educação 
Química, Congresso Inovação e Educação – O tempo dos Professores, 
Curso de Gestão do Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da 
União e Tesouro Gerencial.   

A Alta Administração perseguiu, incessantemente, a estratégia de 
buscar consolidar parcerias na área de pessoal. Como consequência, 
foram renovadas as parcerias com o Polícia Militar do Rio de Janeiro e 
estreitados os laços com a Diretoria de Educação Preparatória e 
Assistencial. 

 

 
 

OE 9 – Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 
 
A estratégia adotada para aumentar a arrecadação por meio de 

consignações e contribuições foi dar maior visibilidade à Fundação 
Osorio. Para tanto, foram intensificadas visitas e palestras realizadas aos 
diversos estabelecimentos de ensino e Organizações Militares, onde foram 
realizadas apresentações e exposições incentivando a consignação de 
contribuições voluntárias pelos militares, obtendo resultado significativo. 

 

OE 10 – Otimizar o Planejamento e a execução orçamentária 
 
Em 2018, a administração buscou mais uma vez aplicar 

integralmente os recursos, observando os requisitos legais como estratégia 
para atingir mais efetivamente o OE 10. 

A Seção de Material (almoxarifado) concentrou as atenções no 
controle dos estoques, bem como, em receber, conferir e controlar 
material adquirido. Com isso, aumentou a eficiência no controle do 
movimento do material de consumo. 

Para aumentar o acompanhamento sobre os serviços contínuos, 
alguns fiscais de contrato foram substituídos. Essas mudanças permitiram 
ao Fiscal Administrativo focar mais no acompanhamento da execução 
física e financeira comparando tudo o que foi planejado com o que foi 
executado. 
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2.2. Descrição das estruturas de Governança 
A Governança está estruturada nas áreas/subunidades constantes 

do Organograma Funcional da Fundação Osorio. Destacam-se como 

componentes da Gestão Tática e da Operacional 05 (cinco) Divisões, 01 

(uma) Procuradoria Jurídica, 03 (três) Coordenações, 03 (três) 

Supervisões, uma para cada segmento escolar, e diversas Seções. O 

quadro 6, ao lado, sintetiza o sistema de Governança. Cabe registrar a 

existência do Conselho Deliberativo da FO, organismo previsto no 

estatuto da FO e também o crescente trabalho da Auditoria Interna 

(PAINT). 

Na elaboração do seu Planejamento Estratégico, a Fundação 

seguiu-se a mesma metodologia que vem sendo utilizada pelo Exército 

Brasileiro e que preconiza a idéia de que as Instituições devem se adaptar 

à realidade aproveitando e explorando seus “Pontos Fortes” e 

minimizando seus “pontos fracos”. O diagnóstico estratégico (SWOT) 

considerou, ainda, as influências dos ambientes externo e interno. No 

próximo ano, 2019, novamente, uma adequação desse plano deverá 

acontecer. 

Todos têm envolvimento com todos os Objetivos Estratégicos da 

Escola. Entretanto, em face das peculiaridades da Fundação, cada divisão 

está mais focada em determinado OE. A Divisão de Ensino, por estar 

diretamente ligada à atividade finalística, é o órgão da instância interna 

que possui mais OE sob sua responsabilidade. O quadro 5 ilustra esse 

inter-relacionamento. 
Quadro 5– Relacionamento das Instâncias Internas com os OE 

Órgãos da Instância Interna Objetivo Estratégico 

Divisão de Ensino 

01 Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 

02 Aumentar o intercâmbio com as partes interessadas 

04 Melhorar e ampliar a educação profissional 

05 Aumentar o sucesso escolar 

Divisão de Administração 06 Modernizar a estrutura organizacional 

Seção de Comunicação Social 07 Adotar práticas mais efetivas de Comunicação 

Setor de Recurso Humano 08 
Aumentar a disponibilidade e a Qualidade dos Recursos 

Humanos 

Seção de Comunicação Social 09 Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 

Divisão de Administração 10 Otimizar o planejamento e a execução orçamentária 
Fonte: Plano de Gestão FO 2017/2019 

Para consecução dos seus Objetivos Estratégicos houve a 

necessidade de criar no nível Operacional, um instrumento que permitisse 

o acompanhamento anual do Plano de Gestão. O monitoramento da 

execução do PAA permite que a Alta Administração e os gestores no nível 

Tático, por intermédio de indicadores, verifiquem, acompanhem e 

gerenciem o andamento dos trabalhos. 

 

 

Conselho 
Deliberativo

Governança

Gestão

ALTA ADMINISTRAÇÃO
(Presidente e Coordenador Técnico)

Divisão de 
Auditoria

Comando do Exército

Ministério da Defesa

Presidência da República

Sociedade

TCUCCIEx

GESTÃO TÁTICA
(Chefes de Divisão)

GESTÃO OPERACIONAL
(Coordenadores de Segmento, Supervisores 

Escolares e Chefes de Seção)

Quadro 6- Governança 
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2.3. Principais canais de comunicação com a Sociedade e partes interessadas 
 

2.3.1. Canais de acesso do cidadão ao órgão 
A Fundação Osorio disponibiliza no seu “site” www.fosorio.g12.br um “link” para acesso direto ao “Fale Conosco”, no qual o cidadão poderá 

tirar dúvidas sobre a Escola, fazer sugestões e elogios ou, ainda, encaminhar críticas, denúncias e reclamações. 
As informações relativas aos assuntos de grande interesse tais como: os critérios para solicitação de vagas, os requisitos para a matrícula de novos 

alunos e as orientações sobre solicitações de documentos, são amplamente divulgadas na página da Escola. Esses procedimentos permitem agilizar o 
atendimento de todas as solicitações feitas à Escola. 

Em 2018, houve, em relação ao ano de 2017, um acréscimo de cerca de 50% no número de acessos à página eletrônica, totalizando, em dezembro 
de 2018, cerca de 750.000 acessos. 

Outro canal de comunicação que a Fundação tem buscado implementar é com os ex-alunos mais antigos. Para tanto, a Seção de Comunicação 
Social tem realizado um trabalho de aproximação com o público usuário da Instituição, criando um banco de dados com o contato dos ex-alunos. 

A reunião de Pais e Mestres, realizada bimestralmente, tem sido aproveitada para reforçar a aproximação com os familiares dos alunos. Nesse 
contexto que o Objetivo Estratégico Nº 2 – Aumentar o intercâmbio com as partes interessadas – tem sido buscado permanentemente. 

A Carta de Serviços ao Cidadão da Fundação Osorio está na página da Fundação na internet, por intermédio do link www.fosorio.g12.br. Nela 
estão detalhados todos os serviços que a Escola disponibiliza para os cidadãos, particularmente aos seus ex-alunos e funcionários. 

Na página na internet o cidadão tem acesso às informações relacionadas ao ensino, às atividades programadas e eventos de interesse geral. 
Também podem ser acessados os Processos de Prestação de Contas Anual (Relatório de Gestão) e também os resultados das avaliações e inspeções de 
auditoria. 

 
3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 
3.1. Principais riscos e sua vinculação aos objetivos estratégicos 
3.1.1. Risco Estratégico 

O risco “insucesso escolar dos alunos” afeta diretamente à consecução dos OE 4 e 5. Este último é o principal OE da Fundação. Por isso, a Escola 
o classifica a cada ano, como um risco estratégico, como um objetivo a buscar a diminuição das reprovações. 

 
3.1.2. Riscos Operacionais 

A análise de riscos feita identificou 06 (seis) grandes riscos operacionais, são eles: 
1) pedido do objeto da despesa não atende ao princípio da efetividade e não está satisfatoriamente justificado; 
2) enquadramento errado do sub-elemento de despesa; 
3) afastamento de professor que não tem um substituto pronto para ocupar seu claro na disciplina; 
4) claro(s) de professor(es) aberto(s) por motivo de aposentadoria; 
5) ocorrência de confrontos deflagrados pela guerra de facções criminosas de traficantes nas imediações da Fundação; 
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6) falta de autorização para realização de concurso público para completamento dos quadros. 
Os dois primeiros impactam o OE 10 e os outros impactam o OE 5. 
 

3.2. Medidas específicas de gerenciamento dos riscos significativos 
Os riscos acima identificados estão sintetizados no quadro abaixo. 

Quadro 7 – Gerenciamento de Riscos 

Risco Tipo 
OE 

Impactado 
Gerenciamento do Risco Repostas Adotadas 

Insucesso escolar dos alunos Estratégico OE 4 e 5 

Mitigar – a Seção Técnica de Ensino acompanha 
o rendimento escolar de todos os alunos e informa 
à Div Ensino aqueles que tiveram grau inferior a 
5,0 em cada disciplina 

A Div Ens realiza para as turmas, de cada segmento escolar, 
aulas de reforço no contra turno 

Pedido do objeto da despesa não 
atende ao princípio da efetividade e 
não está satisfatoriamente justificado 

Operacional 

OE 10 

Mitigar – o processo é avaliado por mais de um 
agente administrativo quanto a erros de conteúdo 

O processo é refeito  

Enquadramento errado do sub-
elemento de despesa 

Mitigar– o processo é submetido a conferência 
do responsável pela conformidade de gestão 

O enquadramento é retificado 

Afastamento de professor que não 
tem um substituto pronto para 
ocupar seu claro na disciplina 

OE 5 

Mitigar – a Coordenação de cada Segmento 
Escolar verifica a presença de cada professor 

A Coordenação Escolar faz o recobrimento da falta, 
redistribuindo no dia as aulas do professor ausente 

Mitigar – a Coordenação Escolar informa à Div 
Ens os professores que ficarão afastados da 
Escola por mais de 01 (um) dia 

A Div de Ens redistribui as aulas da turma do professor 
durante o período de sua ausência 

Claro(s) de professor(es) aberto(s) 
por motivo de aposentadoria 

Mitigar – o Setor de Recursos Humanos informa 
à Alta Administração e a Div Ensino os docentes 
que estão previsto se aposentar no ano seguinte 

A Direção da Fundação realiza tratativas como DECEx e 
outras OM, a fim de conseguir repor com um militar, que 
seja professor, o claro aberto até a realização do concurso 
público 

Ocorrência de confrontos 
deflagrados pela guerra de facções 
criminosas de traficantes nas 
imediações da Fundação 

Aceitar – o serviço de portaria informa 
imediatamente a Administração e ao Coordenador 
Técnico qualquer problema que afete o acesso à 
Escola 

A Div Ens planeja reposição em outro dia das aulas 
suspensas 

Falta de autorização para realização 
de concurso público para 
completamento dos quadros 

Mitigar – o Setor de Recursos Humanos informa 
à Alta Administração e a Div Ensino os claros de 
docentes existentes 

1) A Direção da Fundação realiza tratativas com o Cmdo Ex 
e o MD para que este solicite ao Min da Economia 
autorização para realização de concurso público 
2) A Direção da Fundação realiza tratativas com o DECEx e 
outras OM, a fim de conseguir repor com um militar, que 
seja professor, o claro aberto até a realização do concurso 
público  
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4.RESULTADOS DA GESTÃO 
4.1. Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às 
prioridades da gestão 
 
OE 1 - Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 

A realização do ESTAP e os encontros semanais com os 
professores de cada um dos segmentos levaram todo o corpo docente a 
conhecer o PPI, permitindo ainda que os professores trouxessem 
sugestões para o seu constante melhoramento. 
 
OE 2 – Aumentar o intercâmbio com as partes interessadas 

As atividades desenvolvidas aproximaram os pais e responsáveis 
da Fundação e aumentaram a presença deles em reuniões e eventos como 
pode ser observado nos índices alcançados no mapa de indicadores. No 
entanto, cabe ressaltar que a aproximação com relação aos pais dos alunos 
do 2º segmento ficou abaixo das expectativas, e não se efetivou com os 
pais no Ensino Médio, frustrando os esforços da Escola. 

Os Acordos de Cooperação com o Exército Brasileiro e com o 
Corpo de Bombeiros/RJ foram revisados e mantidos. 

Houve um acordo de parceria assinado com o Conselho Regional 
de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ). 
 
OE 3 – Implantar a Educação Infantil até 2021 

Como foi anteriormente explicado, esse OE não teve nenhuma 
ação objetivando sua consecução. 
 
OE 4 – Melhorar e ampliar a Educação Profissionalizante 

Foi replanejada a sala do “escritório modelo” e novo mobiliário 
foi adquirido. A apresentação de profissões na “feira profissional” foi 
ampliada. 

O CRA/RJ reconheceu o Curso Técnico de Administração da 
Fundação e facultou a entrada de nossos alunos do EM naquela 
organização de classe. 
OE 5 – Aumentar o sucesso escolar 

O sucesso escolar dos alunos da FO foi analisado tanto interna 
quanto externamente. Assim os índices do Índice de desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) da Fundação melhoraram, passou de 6,5 para 
7,7 no 1º segmento do Ensino Fundamental, posicionando a Fundação 
em 5º lugar no Estado do Rio de Janeiro, e de 5,6 para 6,6 no 2º 
segmento do Ensino Fundamental. 

Internamente os resultados escolares também melhoraram 
nesses segmentos, como mostra o gráfico abaixo. 

Quadro 8 – Sucesso Escolar 

 
Fonte: Div Ens 

 
OE 6 – Melhorar a estrutura organizacional 

A estrutura organizacional foi melhorada com as salas de aula 
do 1º ano climatizadas e a Vila Getúlio (1º segmento do Ensino 
Fundamental) com todas as suas salas, também, climatizadas e com 
mobiliário novo. 

No 2º segmento, o Laboratório de Matemática foi colocado 
efetivamente em funcionamento; a Sala de Artes foi dividida em duas e 
totalmente remodelada. 

O piso da quadra poliesportiva do ginásio foi todo recuperado e 
pintado e já permitiu que recebêssemos equipes do CMRJ e CEFET 
Petrópolis. 

Também a central telefônica analógica foi substituída por uma 
central digital, bem como, contratado o serviço de telefonia digital para 
colocá-la em operação. 

Foi feita a integração da Fundação à Rede Comunitária de 
Educação e Pesquisa do Rio de Janeiro (Redecomep-Rio). Isso permitiu 
que fosse aumentado em cerca de 20 vezes a velocidade de conexão com 
a Internet, passando de 55 MBps para 1 GBps.   

88,90%

98,90% 98,00%

87,50%

94,40% 95,70%

80,00%

90,00%

100,00%

2016 2017 2018

1º Seg EF

2º Seg EF
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OE 7 – Adotar práticas mais efetivas de comunicação
Práticas mais efetivas de comunicação forma adotadas com o 

incremento das visitas e apresentações em Escolas Militares 
aumentando a divulgação da Fundação. 

Além disso, houve uma aproximação maior da Direção da Escola 
com os órgãos de Ensino do Exército. 

As informações importantes passaram a ser colocadas na página 
da Fundação na Internet e o sistema de notas foi aperfeiçoado. Em 
consequência, houve um aumento do número de acessos ao site
página do Facebook teve um aumento expressivo de acessos em função 
do incentivo de professores, representando um aumento de 

Foi mantida a realização de reuniões periódicas 
os pais e responsáveis dos alunos, dos diferentes anos 
também, com os próprios alunos. A frequência a essas reuniões 
aumentado gradativamente. 

 
OE 8 - Aumentar a disponibilidade e a qualidade dos Recursos 
Humanos 

Os servidores da Escola participaram de diversas atividades de 
capacitação, tais como cursos, estágios, seminários
vistas a melhor qualificação dos mesmos. 

Ao final do ano, tinham participado dessas atividades 19 
(dezenove) docentes e 8 (oito) servidores da administração.
terceirizado teve um incremento de 12 (doze) funcionários 
fim de atender a demanda em pessoal para apoio administrativo

 
OE 9 – Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições

As ações adotadas permitiram um incremento da arrecadação da 
Z-40 (doações em folha realizada por militares do Exército)
ser observado no quadro abaixo. 
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Adotar práticas mais efetivas de comunicação 
ação forma adotadas com o 

Escolas Militares do Exército, 

ouve uma aproximação maior da Direção da Escola 

ntes passaram a ser colocadas na página 
da Fundação na Internet e o sistema de notas foi aperfeiçoado. Em 
consequência, houve um aumento do número de acessos ao site de 50%. A 

teve um aumento expressivo de acessos em função 
de professores, representando um aumento de 42%. 

Foi mantida a realização de reuniões periódicas bimestrais com 
ferentes anos escolares e, 

a essas reuniões tem 

Aumentar a disponibilidade e a qualidade dos Recursos 

Os servidores da Escola participaram de diversas atividades de 
estágios, seminários, entre outros, com 

tinham participado dessas atividades 19 
(dezenove) docentes e 8 (oito) servidores da administração. O serviço de 

de 12 (doze) funcionários contratados, a 
dministrativo 

Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 
s ações adotadas permitiram um incremento da arrecadação da 

(doações em folha realizada por militares do Exército), como pode 

Quadro 9 –

Obs: Cabe observar que esses recursos (doações) têm sido empregados pela Administração 
para realizar despesas, que demandem processamento, em curto prazo, uma vez que o 
numerário já se encontra na conta desta UPC, permitindo, assi
logo após a liquidação. Em virtude de não depender dos repasses do Tesouro, essa fonte 
de recursos é utilizada, prioritariamente, nas despesas com os contratos de prestação de 
serviços de execução indireta (terceirização) e com mi
por serem mais vulneráveis em termos de caixa.

 
OE 10 – Otimizar o Planejamento e a execução orçamentária

Em 2018, foi aplicado 98,5% dos
recebidos, como podemos observar no quadro seguinte.

Foi aperfeiçoado o controle de estoque
no controle do movimento do material de consumo.

Foram ministradas instruções para os Fiscais de Contrato
estabelecidas novas normas mais atualizadas sobre a atividade
fiscalização. 

Quadro 10 –

Fonte: Divisão de Administração

R$ 600.000,00 

R$ 700.000,00 

R$ 800.000,00 

2016

Arrecadação Z 

98,0%

98,5%

99,0%

2016

% Empenhado

......................................................................... Página 23) 

 
– Arrecadação da Z - 40 

 
Cabe observar que esses recursos (doações) têm sido empregados pela Administração 
para realizar despesas, que demandem processamento, em curto prazo, uma vez que o 
numerário já se encontra na conta desta UPC, permitindo, assim, a sua pronta quitação, 
logo após a liquidação. Em virtude de não depender dos repasses do Tesouro, essa fonte 
de recursos é utilizada, prioritariamente, nas despesas com os contratos de prestação de 
serviços de execução indireta (terceirização) e com microempresas e de pequeno porte, 
por serem mais vulneráveis em termos de caixa. 

Otimizar o Planejamento e a execução orçamentária 
m 2018, foi aplicado 98,5% dos recursos orçamentários 

recebidos, como podemos observar no quadro seguinte. 
içoado o controle de estoque, aumentando a eficiência 

no controle do movimento do material de consumo. 
Foram ministradas instruções para os Fiscais de Contrato e 

estabelecidas novas normas mais atualizadas sobre a atividade de 

– Percentual Empenhado 

 
: Divisão de Administração 

2017 2018

Arrecadação Z - 40

Z - 40

2017
2018

% Empenhado
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4.2. Principais programas e projetos/iniciativas 
4.2.1. Programas 
- 2108 – Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa 

Ação Orçamentária: 10.52222.05.331.2108.212B – Benefícios, Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes 
Ação Orçamentária:  10.52222.05.368.2108.20XS – Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osorio 

 
- 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União  
 
- 00PI - Programa do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

PT 12306208000PI001: Apoio à Alimentação Escolar na Educação    
 
4.2.2. Projetos 

Não é o caso desta UPC 
 
4.3. Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos 

Quadro 11 – Mapa de Indicadores 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Periodici-

dade 
Fórmula de Cálculo/Conceito 

OE 1 – Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 

Nº de reuniões para consolidar o PPI (1) - 100% 75% Trimestral 

ReuPPI = (RRlz x 100)/RPPIP, onde: 
ReuPPI = 75 - percentual de reuniões sobre o PPI 
ReuRlz = 3 - nº de reuniões sobre o PPI realizadas 
ReuPrev = 4 - nº reuniões sobre o PPI previstas 

OE 2 - Aumentar o intercâmbio com as partes interessadas 

Representações/visitas/ contatos (6) 100% 83% 100% Trimestral 

RVCEfet = (RVRlz x 100)/RVPrev, onde:      
RVCEfet = 100 -percentual de representações, visitas e contatos feitos  
RVRlz = 6 - nº de representações, visitas e contatos realizados 
RVPrev = 6 - nº representações, visitas e contatos previstos 

Revisões nos Acordos com Parceiros (7) 33% 100% 100% Trimestral 

PRA = (RAPP x 100)/RAP, onde: 
RRA = 100-percentual de revisões nos acordos  
RAPP = 2 -nº realizadas de revisões nos acordos  
RAP = 2 - nº revisões nos acordos previstos 

1º EF 62,5% 75% 90% Trimestral 
PPReu = (NPReu x 100)/NAM, onde:    
PPReu = percentual de pais na reunião 
=> 1º SE= 90     2º SE=80     EM=80 
NPReu = nº de pais presentes na reunião 
=> 1º SE= 263     2º SE=107     EM=0 
NAM = nº de alunos matriculados no SegEsc 
=> 1º SE= 292     2º SE=374     EM=268 

Participação Reu Pais 2ºEF 58,0% 50% 28,6% Trimestral 

(1)                 EM 6,2% 15% 0% Trimestral 

OE 3 - Implantar a Educação Infantil até 2021 
Educação Infantil Atualmente não há previsibilidade na LOA 
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OE 4 - Melhorar e ampliar a educação profissional 

Formados em Técnico em Administração(3) 66 68 71 Anual Número absoluto Alunos Formados em Técnico em Administração no ano 

Palestras Motivacionais p/os Alunos (3) 100% 100% 100% Semestral 

PPMot = (PMotRlz x 100)/PMotPrev, onde:  
PPMot = 100 - percentual de palestras motivacionais para os alunos 
PMotRlz = 2 - nº de palestras motivacionais realizadas 
PMotPrev = 2 - nº palestras motivacionais previstas 

OE 5 - Aumentar o sucesso escolar 
                                    1º EF 
 
 
Alunos Aprovados no 2º EF 
 
 
(1)                                  EM 

98,9% 92% 98,0% Anual 
PAAproSeg = (NAAproSeg x 100)/NAMS, onde: 
PAAproSeg = percentual de alunos aprovados por segmento 
=> 1º SE= 98,0    2º SE= 91,7     EM= 89,5 
NAAproSeg = nº de alunos aprovados por segmento no ano 
=> 1º SE= 286     2º SE= 356     EM=226 
NAMS = nº de alunos matriculados por segmento 
=> 1º SE= 292     2º SE=374     EM=268 

94,4% 92% 95,7% Anual 

91,2% 92% 84,3% Anual 

1º EF 
 
 
Alunos de recuperação no 2º EF 
 
 
(1)               EM 

16,4% 15% 9,4% Trimestral PARecup = (NARec x 100)/NAMST, onde: 
PARecup = percentual de alunos com grau inferior a 5,0 por segmento no trimestre 
=> 1º SE= 9,4     2º SE=39,9     EM=31,9 
NARec = nº total de alunos com grau inferior a 5,0 por segmento no trimestre 
=> 1º SE= 27     2º SE=49     EM=122 
NAMST = nº de alunos matriculados por segmento no trimestre 
=> 1º SE= 292     2º SE=374     EM=268 

35,1% 30% 16,8% Trimestral 

57,5% -- 45,6% Trimestral 

OE 6 - Modernizar a estrutura organizacional 

Recuperação da Sala de Artes (2) - 2 2 Semestral Quantidade de instalações ou espaço reformados 

OE 7 - Adotar práticas mais efetivas de comunicação 

Acessos Página Eletrônica FO (4) 3,9% 10% +26,8% 
Trimestral 
(Ref: Trim 

do ano Ant) 

IAPE = (APT x 100)/APTA, onde: 
IAPE = +26,8 % índice de incremento de acesso à página eletrônica  
APT = 94.574 -nº de acessos à página no trimestre  
APTA = 75.156 -nº de acessos à página no mesmo Trim do ano anterior 

Visitas ao facebook FO (4) +60,6% +10% +42% 

Trimestral 
(Ref: Trim 

do ano 
anterior) 

IAFB = (AFB x 100)/AFBTA, onde:  
IAFB = +42% - índice de acesso ao facebook da FO 
AFB = 9785 - nº acessos ao facebook da FO no Trim 
AFBTA = 6893 - nº de acessos ao facebook da FO no mesmo trimestre do ano anterior   

OE 8 - Aumentar a disponibilidade e a qualidade dos RH 

Professores com Especialização (5) 44,0% 40% 40,5% Semestral 

IPE = (PE x 100)/TP, onde: 
IPE = 46,1 - índice de Prof da FO com especialização 
PE = 35 - número de Prof da FO com Especialização 
TP = 76 - número total de professores da FO 

Professores com Mestrado (5) 22,6% 25% 25,0% Semestral 

IPM = (PE x 100)/TP, onde: 
IPM = 25 - índice de Prof da FO com mestrado 
PM = 19 -número de Prof da FO com mestrado  
TP = 76 - número total de professores na FO 

Professores com Doutorado (5) 8,3% 10% 8,3% Semestral 

IPD = (PD x 100)/TP 100, onde: 
IPD = 9,2 - índice de Prof da FO com doutorado 
PD = 7 - número de Prof da FO com doutorado 
TP = 76 - número total de professores na FO 

Docentes em Congressos/Seminários (5) 5 4 1 Trimestral Quantidade de docentes que participaram em Congressos e ou Seminários no trimestre 
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OE 9 - Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 
Consignatários (2) 2802 -- 2822 Trimestral Quantidade de consignatários da FO 
Arrecadação (Consignações) (2) R$ 766.229 R$ 192.000 R$ 780.806  Trimestral Valor arrecadado com as consignações 

OE 10 - Otimizar o planejamento e a execução orçamentária 

Percentual de Recursos Empenhados (2) 99% 99% 98,9% Anual 

IA = Índice de Aplicação 
CD = Crédito Disponível para execução 
DE = Despesa Executada 
CD = R$ 6.484408 
DE = R$ 6.413.079 
IA= DE x 100 
           CD 
Índice de Aplicação dos Recursos Orçamentários provisionados na LOA/2018 + pelo 
crédito do FNDE + pelo Fundo do Exército (-) Grupo 1 - pagamento de pessoal (-) os do 
Grupo 3 para prover benefícios de pessoal (-) o crédito concedido na Fonte 250 – 
Recursos Próprios no valor de R$ 107.856,00, que não poderia ser empenhado por ter sido 
concedido em uma fonte em que o financeiro para pagamento dependia de arrecadação 
proveniente de exploração econômica dos bens da Unidade Gestora 

Fonte - Legenda:  
(1) Divisão de Ensino 
(2) Divisão de Administração 
(3) Seção Técnica de Ensino 
(4) Seção de Tecnologia da Informação 
(5) Serviço de Recursos Humanos 
(6) Seção de Comunicação Social 
(7) Procuradoria Jurídica 

 
 
 
4.4. Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho 
em relação às metas 

 
Para alcançar os OE foram planejadas no PAA – 2018 32 (trinta e 

duas) Iniciativas Estratégicas divididas em 99 (noventa e nove) ações. 
Para cada uma das ações foi estabelecido uma meta. Os recursos 
financeiros recebidos foram aplicados para a consecução das Iniciativas 
Estratégicas e consequentemente para alcançar os seus respectivos OE. 

O PAA pode ser acessado no link: 
http://www.fosorio.g12.br/imagens/pdf/indicadores_4_tri_2018.pdf 

O gráfico ao lado mostra uma síntese global da execução das 
metas dessas ações no ano de 2018. 
 
 
 

Quadro 12 – Percentual executado das Metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gab Pres  
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O OE 1 foi totalmente atingido, posto que as 05 (cinco) metas 

foram alcançadas 100%, como mostra o gráfico abaixo.
Quadro 13 – Execução das Metas das Ações para o OE 1

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Gab Pres 

 
O OE 2 foi detalhado em 11 (onze) ações

sua consecução. Apesar de não ter sido atingido 100%
as duas Iniciativas estratégicas foram alcançadas com a consolidação e 
aumento das parcerias, e com uma aproximação mais ef
e responsáveis, caracterizando que o OE foi alcançado
ilustra essa situação. 

 
Quadro 14 – Execução das Metas das Ações para o OE 2

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fonte: Gab Pres 
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, posto que as 05 (cinco) metas 
o mostra o gráfico abaixo. 

para o OE 1 

ações objetivando facilitar 
100% de todas as metas, 

alcançadas com a consolidação e 
ximação mais efetiva com os pais 

, caracterizando que o OE foi alcançado. O quadro 14 

para o OE 2 

No OE 3 como já foi ressaltado anteriormente, não foi executada 
nenhuma ação, haja vista que para sua consecução são necessários 
recursos financeiros e recursos em pessoal. 

Os recursos financeiros não foram contemplados na LOA. Os 
recursos em pessoal são professores especializados na Educação Infantil. 
Para isso, é necessário que seja autorizad
para o preenchimento dessa demanda.

O OE 4 foi parcialmente alcançado. Esse OE possui 05 (cinco) 
Iniciativas Estratégicas, com 08 (oito) ações no total. Dessas iniciativas, 
duas foram totalmente atingidas
alcançou 50% da meta. O quadro 15 mostra qua
cada ação. 

Quadro 15 – Execução das 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Gab Pres 
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OE 3 como já foi ressaltado anteriormente, não foi executada 
ão, haja vista que para sua consecução são necessários 

recursos financeiros e recursos em pessoal.  
Os recursos financeiros não foram contemplados na LOA. Os 

recursos em pessoal são professores especializados na Educação Infantil. 
ssário que seja autorizada realização de concurso público 

para o preenchimento dessa demanda. 
O OE 4 foi parcialmente alcançado. Esse OE possui 05 (cinco) 

Iniciativas Estratégicas, com 08 (oito) ações no total. Dessas iniciativas, 
ngidas, duas apenas parcialmente e uma não 

alcançou 50% da meta. O quadro 15 mostra qual a situação das metas de 

 
Execução das Metas das Ações para o OE 4 

 

 

OE 4 - 4.1 a 4.5
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O OE 5 possui 08 (oito) Iniciativas Estratég
quatro) ações no total. Esse OE também não foi plen
como pode ser observado nos gráficos a seguir. 
 

 
Quadro 16 – Execução das Metas das Ações para o OE 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 

 
 

Quadro 17 – Execução das Metas das Ações para o OE 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 
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O OE 5 possui 08 (oito) Iniciativas Estratégicas com 24 (vinte e 
quatro) ações no total. Esse OE também não foi plenamente atingido 

para o OE 5.1 e 5.2 

para o OE 5.3 e 5.4 

 
Quadro 18 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 

 
O OE 6 para melhor consecução está dividido no PAA

05 (cinco) Iniciativas Estratégicas, com 2
As metas que não foram atingidas 10
OE fosse atingido, isso pode ser constato ao analisar os dois gráficos 
seguintes. 

 
Quadro 19 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 
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Execução das Metas das Ações para o OE 5.5 e 5.8 

para melhor consecução está dividido no PAA-2018 em 
05 (cinco) Iniciativas Estratégicas, com 21 (vinte e uma) ações no total. 

metas que não foram atingidas 100% não comprometeram que esse 
OE fosse atingido, isso pode ser constato ao analisar os dois gráficos 

Execução das Metas das Ações para o OE 6.1 e 6.2 
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Quadro 20 – Execução das Metas das Ações para o OE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 

 
O OE 7 possui 08 (oito) ações e foi plenamente atingido como 

pode ser observado no quadro abaixo. 
 

Quadro 21 – Execução das Metas das Ações para o OE 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 

 
O OE 8 com 05 (cinco) Iniciativas Estratégicas foi alcançado 

apesar de nem todas as nove ações terem atingido 100 % da meta. A 
análise do gráfico permite concluir que o OE 8 foi alcançado.
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Metas das Ações para o OE 6.3 a 6.6 

possui 08 (oito) ações e foi plenamente atingido como 

Metas das Ações para o OE 7. 

com 05 (cinco) Iniciativas Estratégicas foi alcançado 
nove ações terem atingido 100 % da meta. A 

análise do gráfico permite concluir que o OE 8 foi alcançado. 

Quadro 22 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 

 
O OE 9 composto por 02 (duas) Iniciativas Estratégicas foi 

amplamente atingido ao se obter um incremento de 10% nos valores 
arrecadados com consignações e contribuições. O quadro seguinte 
mostra o resultado das metas das 

 
Quadro 23 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 
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Execução das Metas das Ações para o OE 08. 

por 02 (duas) Iniciativas Estratégicas foi 
ao se obter um incremento de 10% nos valores 

arrecadados com consignações e contribuições. O quadro seguinte 
metas das ações desse objetivo. 

Execução das Metas das Ações para o OE 9. 

OE 8 - 8.1 a 8.5

9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.2.1

OE 9 - 9.1 e 9.2
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O OE 10 tem 02 (duas) Iniciativas Estratégicas com duas ações 
cada uma. Apenas uma das ações não alcançou 100% da meta. Isso não 
inviabilizou que este OE fosse alcançado. O gráfico a seguir mostra os 
resultados das ações. 

 
Quadro 24 – Execução das Metas das Ações para o OE 10.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gab Pres 

 
4.5. Monitoramento das metas não alcançadas 

 
As metas que não foram alcançadas con

acompanhadas e analisadas de modo que possamos descobrir as razões do 
insucesso e voltar a atacá-las em 2019. As respectivas ações dessas metas 
serão monitoradas por intermédio de novos indicadores.

 
4.6. Justificativas para os resultados 

 
Dois fatores impactaram diretamente o OE 

atingido plenamente. O primeiro foi o falecimento do professor e 
coordenador do Curso Técnico de Administração no final do ano de 2017 
e o outro fator que influenciou grandemente, foi a inexistên
de professor para cobrir esta falta. 
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O OE 10 tem 02 (duas) Iniciativas Estratégicas com duas ações 
ão alcançou 100% da meta. Isso não 

abilizou que este OE fosse alcançado. O gráfico a seguir mostra os 

Metas das Ações para o OE 10. 

As metas que não foram alcançadas continuarão a ser 
acompanhadas e analisadas de modo que possamos descobrir as razões do 

las em 2019. As respectivas ações dessas metas 
s por intermédio de novos indicadores. 

OE 4 para que não fosse 
atingido plenamente. O primeiro foi o falecimento do professor e 

no final do ano de 2017 
foi a inexistência, até agora, 

Quanto ao resultado do OE 5
escolar, ele foi influenciado pelo
Médio, particularmente em duas Disciplinas, Química e Matemática.

As dificuldades apresentadas pelos alunos em Matemática têm 
origem no 8º ano, época em que a Disciplina entra no campo abstrato.
Esse fato tem dificultado sobremaneira o desempenho do aluno.

A Química no Ensino Médio também é impactada pelos 
conhecimentos em Matemática que são necessários para o aluno entender 
as peculiaridades daquela Disciplina. 

Além dos fatores acima expostos há também o fator 
comprometimento do aluno com o estudo. Esse fator por mais que a 
Escola e, particularmente, os professor
depende única e exclusivamente da vontade dele.

A Escola, para mitigar o problema com a Matemática
investindo no incremento do Laboratório dessa Disciplina com meios 
didáticos de apoio às aulas e tem buscado obter junt
professores para essa Disciplina, além de envolver os familiares com as 
dificuldades de seus filhos. 
 
4.7. Perspectiva para o próximo exercício

 
O valor dos recursos do orçamento de 2019 é o mesmo que o de 

2018. Esse fato limita o investim
Consequentemente, as ações implementadas para a melhoria das 
instalações sofrerão restrições. 
função da situação do orçamento

As atividades escolares sofrerão impactos com os clar
pelos professores que se aposentarão em 2019. Para mitigar esse 
problema, a Direção da Escola tem buscado junto aos parceiros tentar 
completar as crescentes faltas que irão surgir e agravar o atual quadro de 
pessoal. 

 

10.2.2

......................................................................... Página 30) 

o resultado do OE 5 que é o de aumentar o sucesso 
escolar, ele foi influenciado pelo insucesso escolar dos alunos do Ensino 
Médio, particularmente em duas Disciplinas, Química e Matemática. 

ficuldades apresentadas pelos alunos em Matemática têm 
8º ano, época em que a Disciplina entra no campo abstrato. 

tem dificultado sobremaneira o desempenho do aluno. 
A Química no Ensino Médio também é impactada pelos 

temática que são necessários para o aluno entender 
as peculiaridades daquela Disciplina.  

Além dos fatores acima expostos há também o fator relativo ao 
comprometimento do aluno com o estudo. Esse fator por mais que a 

, particularmente, os professores procurem motivar o discente, 
única e exclusivamente da vontade dele. 

para mitigar o problema com a Matemática, está 
investindo no incremento do Laboratório dessa Disciplina com meios 
didáticos de apoio às aulas e tem buscado obter junto aos parceiros, 
professores para essa Disciplina, além de envolver os familiares com as 

4.7. Perspectiva para o próximo exercício 

O valor dos recursos do orçamento de 2019 é o mesmo que o de 
2018. Esse fato limita o investimento e a manutenção das instalações. 

ações implementadas para a melhoria das 
 O planejamento terá que ser refeito em 

função da situação do orçamento. 
As atividades escolares sofrerão impactos com os claros abertos 

pelos professores que se aposentarão em 2019. Para mitigar esse 
problema, a Direção da Escola tem buscado junto aos parceiros tentar 
completar as crescentes faltas que irão surgir e agravar o atual quadro de 
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA 
GESTÃO 
 
5.1. Estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos 
de alocação de recursos para implementar essa estratégia no 
exercício, assim como principais desafios e ações futuras

 
Quadro 25 – Estratégias adotadas para alcançar os Objetivos Estratégicos

Nº  
Objetivo Estratégico a ser 

Atingido  
Estratégias adotadas 

1  
Consolidar o Projeto 

Pedagógico Institucional  
Envolvimento da comunidade escolar com a 
implementação do PPI  

2  
Aumentar o intercâmbio com 

as partes interessadas  
Criação e manutenção de vínculos afetivos entre a 
família e a escola  

4  
Melhorar e ampliar a educação 

profissional  
Equilíbrio entre a educação profissional e a educação 
básica  

5  Aumentar o sucesso escolar  

Realizar avaliação diagnóstica com 
Planejamento contínuo do conteúdo do apoio 
pedagógico, recuperação e retificação da 
aprendizagem integradas ao projeto pedagógico

6  
Modernizar a estrutura 

organizacional  
Melhorar as condições das salas de aula e dos 
laboratórios  

7  
Adotar práticas mais efetivas 

de comunicação  
Instituição de novas rotinas de divulgação 

8  
Aumentar a disponibilidade e a 

qualidade dos Recursos 
Humanos  

Valorização dos colaboradores 
Busca e consolidação de parcerias na área de pessoal 

9  
Aumentar a arrecadação de 

consignações e contribuições  
Aumento da visibilidade à Fundação Osorio 

10  
Otimizar o planejamento e a 

execução orçamentária  
Aplicação dos recursos provisionados, observando os 
requisitos legais  

Fonte: Gab Pres 

A Fundação empregou seus recursos, tanto para custeio quanto 
para investimento, para executar as estratégias traçadas 
consecução dos seus Objetivos Estratégicos. O resultado 
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ÁREAS ESPECIAIS DA 

Estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos 
de alocação de recursos para implementar essa estratégia no 
exercício, assim como principais desafios e ações futuras 

Objetivos Estratégicos 

Estratégias adotadas  

Envolvimento da comunidade escolar com a 

Criação e manutenção de vínculos afetivos entre a 

educação profissional e a educação 

Realizar avaliação diagnóstica com os novos alunos 
Planejamento contínuo do conteúdo do apoio 
pedagógico, recuperação e retificação da 
aprendizagem integradas ao projeto pedagógico 

Melhorar as condições das salas de aula e dos 

Instituição de novas rotinas de divulgação  

Valorização dos colaboradores  
Busca e consolidação de parcerias na área de pessoal  

Aumento da visibilidade à Fundação Osorio  

Aplicação dos recursos provisionados, observando os 

ecursos, tanto para custeio quanto 
para executar as estratégias traçadas na busca da 

O resultado da aplicação 

das estratégias e o direcionamento de recursos financeiros para os OE 
ficou bem claro nos resultados apresentados anteriormente, e descritos 
no item 4.4. Os quadros abaixo
recursos para os diversos OE.  

Quadro 26 – Recursos para Custeio aplicados por OE

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: SALC 

 
Quadro 27 – Recursos para 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SALC 

1,15%

19,29%

2,63%

61,35%

Custeio = R$ 4.393.278

17.560 

118.852 

23,8%

Investimento  = R$ 499.831
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direcionamento de recursos financeiros para os OE 
ro nos resultados apresentados anteriormente, e descritos 

abaixo mostram o direcionamento desses 

Recursos para Custeio aplicados por OE 

 

Recursos para Investimento aplicados por OE 

 

0,51%

0,15%1,15%

61,35%

14,91%

Custeio = R$ 4.393.278
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5.2. Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o alcance dos resultados da UPC no 
exercício 
 
5.2.1. Gestão orçamentária e financeira 
 
5.2.1.1. Perfil do gasto 

A evolução da execução orçamentária da Fundação nos últimos três anos pode ser observada no quadro 28. 
 

Quadro 28 – Evolução da execução orçamentária da Fundação 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados  Valores Pagos  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 - Despesas de 
Pessoal  

12.057.857 14.173.714 15.349.306 12.057.857 14.173.714 15.349.306 0 0 0 12.057.857 14.173.714 14.152.101 

319007 0 11.361 27.662 0 11.361 27.662 0 0 0 7.047.340 11.361 24.719 

319011 7.047.340 8.069.059 8.503.620 7.047.340 8.069.059 8.503.620 0 0 0 2.833.427 8.069.059 7.648.213 

319012 0 7.662 5.528 0 7.662 5.528 0 0 0 0 7.662 5.281 

319001 2.833.427 3.746.892 4.407.599 2.833.427 3.746.892 4.407.599 0 0 0 0 3.746.892 4.111.052 

319113 1.450.305 1.660.998 1.744.588 1.450.305 1.660.998 1.744.588 0 0 0 0 1.660.998 1.744.588 

319092 0   907   0 907 0 0 0 0   907 

319192 0 17.736 0 0 17.736 0 0 0 0 1.450.305 17.736 0 

319000 726.785 660.006 659.402 726.785 660.006 659.402 0 0 0 726.785 660.006 617.341 

3 - Outras 
Despesas 
Correntes 

6.642.039 7.459.353 6.440.296 5.562.930 7.053.838 6.381.829 0 405.525 58.467 0 7.053.838 6.318.517 

339037 2.892.117 3.756.306 4.091.879 2.892.117 3.756.306 4.091.879 0 0 0 0 3.756.306 4.091.879 

339039 1.674.961 1.697.842 1.229.539 1.664.117 1.588.502 1.199.143 0 109.340 30.396 0 1.588.502 1.199.143 

339030 1.039.993 1.003.191 234.953 982.815 713.194 208.292 0 289.997 26.661 0 713.194 208.292 

339040 0 0 77.474 0 0 77.474 0 0 0 0 0 77.474 

339000 1.007.087 976.292 794.461 0 976.292 794.461 0 0 0 0 976.292 731.149 

339100 27.881 25.722 11.990 23.881 19.544 10.580 0 6.188 1.410 0 19.544 10.580 

4 - Investimentos 124.994 574.738 499.831 117.404 358.390 378.043 0 216.348 121.788 0 358.390 378.043 

449039 5.280 36.000 0 5.280 12.000 0 0 24.000 0 0 12.000 0 

449040 0 0 78.111 0 0 50.449 0 0 27.662 0 0 50.449 

449051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

449052 119.714 538.738 421.720 112.124 346.390 327.594 0 192.348 94.126 0 346.390 327.594 

TOTAL 18.824.890 22.207.805 22.226.460 17.738.191 21.585.942 22.046.205 0 621.873 180.255 12.057.857 21.585.942 20.848.661 
Fonte: Setor de Contabilidade e Finanças
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a) Discussão do Desempenho Atual 
A gestão transcorreu de forma satisfatória no cumprimento das 

metas estabelecidas pelo Plano Geral de Ensino e pelo Plano de Ação 
Anual. 

A Emenda Constitucional n.º 95, de 2016, que 
Regime Fiscal, estabeleceu, para cada exercício, limites individualizados 
para as despesas primárias. Assim, para o exercício de
a despesa paga, em 2016, incluídos os restos a pagar, corrigida em 7,2%. 
Quanto aos exercícios posteriores, ao valor do limite do exercício anterior 
seria aplicada a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), medida no período de doze meses, contados a partir do mês de 
junho do exercício anterior. Entretanto, o valor total autorizado pela 
LOA/2018 para o Grupo 3, que deveria ser 2,99% maior, sofreu redução 
de cerca de 7,74%. 

Apesar da redução no montante autorizado para o
intervenientes de vulto não ocorreram que se tornassem óbice à gestão 
orçamentária. 

O contingenciamento estabelecido até o mês de abril, com 
imposição de limites para a emissão de empenhos, também não 
interferiram nos processamentos das despesas. 

Quanto aos contratos de prestação de serviços em regime de 
terceirização, esses não há como prescindir, pelo fato que são 
responsáveis por atividades que são essenciais tais quais: portaria e 
vigilância, copa e cozinha, manutenção predial, transpo
conservação e higiene e apoio à gestão da documentação.

Os serviços de execução indireta (terceirização) são os que mais 
despenderam recursos. No exercício de 2018, esta UPC empenhou, 
aproximadamente, 64%, dos recursos destinados ao custeio.
o os elementos de despesa que mais exigiram gastos orçamentários são as
atividades de manutenção predial e as despesas com concessionárias de 
serviços públicos, particularmente, a energia elétrica.

Esta UPC priorizou, quanto ao emprego dos rec
4, a aquisição de material de tecnologia da informação, seguindo o Plano 
Diretor de Informática e as telecomunicações, com a implantação de um 
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forma satisfatória no cumprimento das 
pelo Plano Geral de Ensino e pelo Plano de Ação 

n.º 95, de 2016, que instituiu o Novo 
Regime Fiscal, estabeleceu, para cada exercício, limites individualizados 
para as despesas primárias. Assim, para o exercício de 2017, o limite seria 
a despesa paga, em 2016, incluídos os restos a pagar, corrigida em 7,2%. 
Quanto aos exercícios posteriores, ao valor do limite do exercício anterior 
seria aplicada a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

eríodo de doze meses, contados a partir do mês de 
junho do exercício anterior. Entretanto, o valor total autorizado pela 
LOA/2018 para o Grupo 3, que deveria ser 2,99% maior, sofreu redução 

pesar da redução no montante autorizado para o custeio, fatores 
intervenientes de vulto não ocorreram que se tornassem óbice à gestão 

estabelecido até o mês de abril, com 
imposição de limites para a emissão de empenhos, também não 

Quanto aos contratos de prestação de serviços em regime de 
terceirização, esses não há como prescindir, pelo fato que são 
responsáveis por atividades que são essenciais tais quais: portaria e 
vigilância, copa e cozinha, manutenção predial, transporte, recepção, 
conservação e higiene e apoio à gestão da documentação. 

serviços de execução indireta (terceirização) são os que mais 
m recursos. No exercício de 2018, esta UPC empenhou, 

aproximadamente, 64%, dos recursos destinados ao custeio. Em seguida, 
o os elementos de despesa que mais exigiram gastos orçamentários são as 
atividades de manutenção predial e as despesas com concessionárias de 
serviços públicos, particularmente, a energia elétrica. 

Esta UPC priorizou, quanto ao emprego dos recursos do Grupo 
4, a aquisição de material de tecnologia da informação, seguindo o Plano 
Diretor de Informática e as telecomunicações, com a implantação de um 

sistema moderno de telefonia digital, meio de comunicação esse que veio 
mitigar o risco da Fundação Osorio ficar sem ligação via telefone e 
impedida tecnicamente de selecionar a empresa mais vantajosa para a 
Administração contratar. 

 
  Quadro 29 – Detalhamento da Despesa por Grupo e Elemento de Despesa

Fonte: SALC  

 
b) Explicação sobre as Variações d
Financeiro: 

As iniciativas estratégicas estabelecidas no Plano de Gestão 
foram desenvolvidas mediante o emprego dos recursos orçamentários 
previstos no Grupo 3, aqueles destinados ao custeio, e no Grupo 4, 
investimentos, conforme o gráfico do 
Despesas Empenhadas em 2018, segundo os elementos de despesa que 
mais demandaram recursos para a sua execuç

A Portaria Interministerial
de R$ 367.711,00, dos recursos p
aplicados em Caderneta de Poupança, com a finalidade de custear as 
obrigações pecuniárias com pensionistas da União. Ocorre que o citado 
recurso proveniente da exploração econômica de bens, arrecadados em 
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sistema moderno de telefonia digital, meio de comunicação esse que veio 
o Osorio ficar sem ligação via telefone e 

impedida tecnicamente de selecionar a empresa mais vantajosa para a 

Detalhamento da Despesa por Grupo e Elemento de Despesa 

 

b) Explicação sobre as Variações do Resultado sobre o Desempenho 

As iniciativas estratégicas estabelecidas no Plano de Gestão 
foram desenvolvidas mediante o emprego dos recursos orçamentários 
previstos no Grupo 3, aqueles destinados ao custeio, e no Grupo 4, 

áfico do Quadro 29 que representa as 
Despesas Empenhadas em 2018, segundo os elementos de despesa que 
mais demandaram recursos para a sua execução.  

A Portaria Interministerial nº 9.420, de 17/07/2018, se apropriou 
de R$ 367.711,00, dos recursos próprios desta UPC, que se encontravam 
aplicados em Caderneta de Poupança, com a finalidade de custear as 
obrigações pecuniárias com pensionistas da União. Ocorre que o citado 
recurso proveniente da exploração econômica de bens, arrecadados em 
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exercícios anteriores estavam destinados à abertura de crédito 
suplementar para emprego em proveito desta própria UPC. 

Merece ressaltar o destaque de crédito recebido do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi destinado a 
complementar o montante dos recursos do Grupo 3, destinados à Merenda 
Escolar. O Quadro 30 expressa a variação do resultado do desempenho
financeiro no fornecimento da Merenda Escolar: 

 
Quadro 30 – Fornecimento de Merenda Escolar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Aprovisionamento 

 
As despesas com o insumo transporte público, que cresceram 

10%, na cidade do Rio de Janeiro, e os dissídios coletivos das convenções 
coletivas do trabalho, firmadas pelos sindicatos que sofreram, em média, 
reajustes de 7%, não chegaram a impactar a execuçã

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

36.899

98.676

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E

FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

2016 2017ANO

(Continuação do Relatório de Gestão 2018 ......................................................................... Página 
 

teriores estavam destinados à abertura de crédito 
suplementar para emprego em proveito desta própria UPC.  

Merece ressaltar o destaque de crédito recebido do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi destinado a 

ursos do Grupo 3, destinados à Merenda 
expressa a variação do resultado do desempenho 

Merenda Escolar 

espesas com o insumo transporte público, que cresceram 
10%, na cidade do Rio de Janeiro, e os dissídios coletivos das convenções 
coletivas do trabalho, firmadas pelos sindicatos que sofreram, em média, 
reajustes de 7%, não chegaram a impactar a execução das metas traçadas 

no Plano de Ação Anual (PPA), pelo fato de os agentes responsáveis pela 
execução orçamentária terem promovido uma racionalização de custos na 
utilização das máquinas e equipamentos elétricos e no consumo de 
material de expediente.  

A gestão financeira sofreu variações decorrentes da imposição de 
limites mensais de pagamento (LP) pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
os quais estavam condicionados às arrecadações tributárias. Nos meses de 
fevereiro, março, maio, agosto e novembro, os ingr
mantiveram aquém das necessidades de pagamento. Contudo, no final do 
exercício, o fluxo de financeiro compensou as variações negativas 
anteriores. O resultado do desempenho financeiro pode ser resumido no 
Quadro 31, abaixo: 

Quadro 31 – 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finanças 

 
Sinteticamente, o desempenho financeiro está expresso em 

valores monetários discriminados a seguir:
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no Plano de Ação Anual (PPA), pelo fato de os agentes responsáveis pela 
execução orçamentária terem promovido uma racionalização de custos na 
utilização das máquinas e equipamentos elétricos e no consumo de 

estão financeira sofreu variações decorrentes da imposição de 
limites mensais de pagamento (LP) pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
os quais estavam condicionados às arrecadações tributárias. Nos meses de 
fevereiro, março, maio, agosto e novembro, os ingressos de numerário se 
mantiveram aquém das necessidades de pagamento. Contudo, no final do 
exercício, o fluxo de financeiro compensou as variações negativas 

resultado do desempenho financeiro pode ser resumido no 

 Desempenho Financeiro 

 

Sinteticamente, o desempenho financeiro está expresso em 
valores monetários discriminados a seguir: 
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Quadro 32 – Desempenho Financeiro – Sintético (R$) 

DESEMPENHO FINANCEIRO - 2018 

GRUPO 3 E GRUPO 4 

Meses  Ingressos Dispêndios  Saldo Devolução 

JANEIRO 28.478,11 25.133,98 3.344,13 

FEVEREIRO 547.238,11 549.715,35 866,89 

MARÇO 480.157,00 481.023,89 0,00 

ABRIL 472.636,37 463.323,85 9.312,52 

MAIO 556.449,05 565.761,57 0,00 

JUNHO 600.562,20 594.313,87 6.248,33 

JULHO 511.663,03 498.744,70 19.166,66 

AGOSTO 462.287,44 481.183,90 270,20 

SETEMBRO 462.287,44 431.326,86 31.230,78 

OUTUBRO 462.287,44 458.938,12 34.580,10 

NOVEMBRO 499.151,02 530.371,10 3.360,02 

DEZEMBRO 640.653,89 627.947,02 16.066,89 16.066,89 
Fonte: Seção de Contabilidade e Finanças 

Observa-se que o saldo de R$ 16.066,89, em dezembro, é 
devolvido e zerado, por não poder mais ser empregado em face de não 
haver mais despesas liquidadas. Diante desse resultado, constata-se que as 
despesas inscritas em Restos a Pagar referem-se às empenhadas para 
fornecedores que não concluíram os serviços ou não entregaram o 
material. Por outro lado, a atuação da Setorial Contábil (Diretoria de 
Contabilidade do Exército) que se empenhou e atuou com presteza de 
modo a atender satisfatoriamente às solicitações de repasses de 
numerário. Por esse motivo, esta UPC se destacou em não atrasar 
pagamentos, o que resultou em angariar o respeito e a confiança dos 
diversos fornecedores, particularmente, aqueles enquadrados como 
microempresas e empresas individuais ou de pequeno porte.  

Por outro lado as dificuldades de gestão financeira decorrem em 
função da dificuldade de se pesquisar no mercado os preços dos itens de 
Informática que, por outro lado, redunda em fornecedores que se retraem 
frente aos desafios do mercado, quando se recusam apresentar 

orçamentos, devido aos preços estarem atrelados ao dólar, o que torna 
muito volátil a variação da precificação. 
d. Principais desafios e ações futuras 

Os limites orçamentários impostos pelo Novo Regime Fiscal 
para os próximos exercícios exigirão esforço redobrado para racionalizar 
cada vez mais o emprego dos recursos. No entanto, fatores exógenos são 
incontornáveis por não dependerem da Administração. Estão incluídos 
nesse rol o transporte público que só sofrem majorações, os crescentes 
aumentos dos combustíveis, as variações das tarifárias dos serviços 
públicos, além do custo com os correios e a imprensa oficial, que são 
relativamente muito dispendiosos. 

De todos os insumos o que mais se apresenta como um paradoxo 
é a energia elétrica. Tornou-se um desafio conciliar a necessidade de 
acompanhar a evolução tecnológico com o aumento da demanda por 
energia que se tornou essencial para fazer os macroprocessos 
funcionarem. Não se pode voltar ao tempo do carro de bois e nem 
abandonar a eletricidade, principalmente, em uma escola como é o caso 
desta UPC, sob o risco de não formar adequadamente as novas gerações 
para enfrentarem os desafios do futuro e deixar o país para trás no 
concerto das nações. 

Além desse cenário advindo, principalmente, da crise econômica 
por que passa o país com queda da atividade produtiva, o conceito 
arraigado nos empresários é de sempre indexarem seus custos a qualquer 
variação sazonal, o que reflete na “obrigatoriedade” de todo ano os preços 
serem reajustados para mais. Essa prática corriqueira de nossos agentes 
econômicos redunda nos aumentos anuais dos custos com as convenções 
coletivas dos sindicatos que precisam equilibrar o poder de compra dos 
trabalhadores. Por conseguinte, o custo com a terceirização acompanha a 
variação inflacionária sem que haja uma correção efetiva do orçamento 
autorizado na LOA. 

As ações futuras focarão na conscientização do público interno 
em cortar desperdícios, como em promover ações que reduzam o 
consumo de material de expediente, utilizar mais os arquivos virtuais e as 
ligações virtuais, o emprego de ambientes virtuais de aprendizagem e a 
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exploração econômica dos bens da União pelas Unidades Gestoras, no 
intuito de promover superávits orçamentários e que seja rapidamente 
processado as solicitações de créditos suplementares se houver o 
numerário correspondente já arrecadado.  

Atualmente, até para as doações de pessoas físicas e jurídicas 
para instituições públicas, as unidades gestoras não conseguem a abertura 
 
 
5.2.2. Gestão de pessoas 
5.2.2.1. Conformidade Legal 

A força de trabalho efetiva na Fundação é de 
servidores, sendo constituída por 47 (quarenta e sete) 
do Ensino Básico Técnico Tecnológico (EBTT), de 
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE
servidores de Direção e Assessoramento Superior (D
51 aposentados e 14 pensionistas, tudo em acordo com o estabelecido nas 
Leis nº 8.112/1990 e nº 12.772/2012. 

A força de trabalho complementar é constituída por 
oito) militares do Exército Brasileiro, 10 (dez) policiais militares e 08 
(oito) bombeiros militares, em função dos Acordo
Fundação Osorio firmados com o Exército Brasileiro, 
Militar do Estado do Rio de Janeiro e com o Corpo de Bombeiros do 
Estado do Rio de Janeiro, e também por 8 (oito) 
amparados pela Lei nº 9.608/1998. 

Quadro 33 – Proporção entre as Forças de Trabalho
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Fonte: SRH
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exploração econômica dos bens da União pelas Unidades Gestoras, no 
promover superávits orçamentários e que seja rapidamente 

processado as solicitações de créditos suplementares se houver o 

Atualmente, até para as doações de pessoas físicas e jurídicas 
cas, as unidades gestoras não conseguem a abertura 

de crédito para a realização da despesa. Tal procedimento se for adotado 
pelo Tesouro Nacional para encaminhar ao Congresso Nacional para 
autorização de suplementação, irá premiar os bons gestores.

 
 

de 74 (setenta e quatro) 
47 (quarenta e sete) docentes do Quadro 

de 12 (doze) servidores 
PGPE), de 15 (quinze) 

ireção e Assessoramento Superior (DAS). Os inativos são 
acordo com o estabelecido nas 

orça de trabalho complementar é constituída por 38 (trinta e 
policiais militares e 08 

Acordos de Cooperação da 
o Exército Brasileiro, com a Polícia 

Corpo de Bombeiros do 
8 (oito) voluntários, estes 

Forças de Trabalho 

 
Quadro 34- Composição do Quadro Efetivo

 
 
 
 

 
 

 

5.2.2.2. Peculiaridades da Força de Trabalho
A composição da Força de Trabalho da 

peculiaridades que se destacam. A começar
com deficiência. Quanto a situação funcional dos 
nove) servidores efetivos ressalta
cedido e nem anistiado. As peculiaridades p
gráficos a seguir. 
 Quadro 36–Idade da Força de Efetiva 
Complementar 
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de crédito para a realização da despesa. Tal procedimento se for adotado 
pelo Tesouro Nacional para encaminhar ao Congresso Nacional para 
autorização de suplementação, irá premiar os bons gestores. 

posição do Quadro Efetivo Quadro 35 - Composição da Força Complementar

 
 
 
 

da Força de Trabalho 
composição da Força de Trabalho da Fundação apresenta 

se destacam. A começar, não possui servidor efetivo 
com deficiência. Quanto a situação funcional dos 139 (cento e trinta e 

ressalta-se que não possui celetista, requisitado, 
As peculiaridades podem ser observadas nos 

      Quadro 37–Idade da Força 

: SRH
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Fonte: SRH         Fonte: SRH  
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Quadro 38– Situação Funcional da Força de Efetiva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH 

 
    Quadro 39 – Gênero da Força de Efetiva          Quadro 40–Gênero

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH    Fonte: SRH 

 
5.2.2.3. Estratégia de recrutamento e alocação de pessoal

As necessidades em pessoal para a atividade
atividade-meio não pioraram em 2018 devido à estratégia de manter e 
melhorar as condições dos “acordos de parceria” feitos com o Exército 
Brasileiro, com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) e com o
Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ).

Os militares prestadores de tarefas por tempo certo (PTTC)
colocados em reforço de pessoal à Fundação, preencheram
importante na área de gerenciamento e administração.
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da Força de Efetiva 

Gênero da Força Complementar 

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoal 
As necessidades em pessoal para a atividade-fim e para a 

meio não pioraram em 2018 devido à estratégia de manter e 
“acordos de parceria” feitos com o Exército 

Brasileiro, com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) e com o 
Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ). 

Os militares prestadores de tarefas por tempo certo (PTTC), 
, preencheram uma lacuna 

importante na área de gerenciamento e administração. 

Outra estratégia mantida para suprir a necessidade na área de 
administração foi a contratação de mão de obra especializada em regime 
de terceirização, embora os custo

Não menos importante, 
“Trabalho Voluntário”, reforçando significativamente o efetivo do Corpo 
de Alunos. 

As parcerias têm permitido a Escola manter sua atividade
 
5.2.2.4. Capacitação dos Quadros

No ano de 2018, o PAA
capacitação de seus quadros, a fim de buscar a melhoria da qualidade 
funcional dos mesmos, objetivando impactar positivamente na melhoria
final do ensino e por consequên
desse pensamento, a meta estabelecid
docentes e do pessoal da administração.
direcionado, e por entender a importância do investimento na qualificação 
de seu pessoal, a Escola conseguiu ultrapassar esse número
cerca de 7 (set) vezes a quantidade 
seguinte mostra o esforço da Escola.

Quadro 41–Efetivo que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH 
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Outra estratégia mantida para suprir a necessidade na área de 
administração foi a contratação de mão de obra especializada em regime 
de terceirização, embora os custos dessa iniciativa sejam bem maiores. 

 foi a prestação de serviço no regime de 
reforçando significativamente o efetivo do Corpo 

As parcerias têm permitido a Escola manter sua atividade-fim.  

Capacitação dos Quadros 
PAA da Fundação estabeleceu metas para a 

capacitação de seus quadros, a fim de buscar a melhoria da qualidade 
objetivando impactar positivamente na melhoria

ncia aumentando o sucesso escolar. Dentro 
estabelecida foi capacitar 3% do efetivo dos 

docentes e do pessoal da administração. Num esforço grande e 
e por entender a importância do investimento na qualificação 

a Escola conseguiu ultrapassar esse número e capacitar 
a quantidade estabelecida originalmente. O gráfico 

seguinte mostra o esforço da Escola. 
Efetivo que realizou capacitação em 2018 

20%
23%

ADMINISTRAÇÃO DOCENTE

Efetivo capacitado em 2018
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5.2.2.5. Principais desafios e ações futuras 
O grande desafio, tanto no presente quanto para o futuro para a 

Escola, é a demanda em pessoal face aos continuados encargos, tanto na 
atividade-fim quanto na atividade-meio, que implicam diretamente na 
necessidade de mão de obra. A Fundação preocupada com essa 
necessidade, que vem crescendo nos últimos anos em virtude do 
envelhecimento e da aposentadoria de seus quadros, pretende manter e 
ampliar os acordos de parceria existentes.  

Outra iniciativa será envidar esforços junto aos órgãos 
competentes, no sentido de conseguir autorização para realização de 
concursos públicos para completamento dos cargos vagos. 

 
5.2.2.5. Avaliação de Desempenho 

Os servidores efetivos da ativa da Fundação estão divididos em 
dois quadros, EBTT e PGPE, no total de 59 (cinquenta e nove). 
Atualmente, apenas um ocupa cargo gerencial, o que corresponde a 1,8% 
desse universo. 

Os servidores enquadrados no PGPE são 12 (doze), sendo 7 
(sete) no nível auxiliar ESP III e 05 (cinco) no nível intermediário ESP III 
e remunerou conforme o quadro seguinte. Cabe ressaltar, que a fonte de 
informação de todos os quadros apresentados a seguir é o SRH. 

Quadro 42– Evolução Anual das Faixas Salariais do PGPE (R$) 

ANO 
Faixas Salariais do PGPE 

Aux ESP III Inter ESP III 

2016 4.113 a 4.949  5.569 a 6.208  

2017 4.262 a 4.957  5.569 a 7.089  

2018 4.271 a 4.844  5.854 a 6.569  

OBS: A variação de valores dentro de cada faixa é em função de fatores individuais, tais 
como: auxilio creche, vale transporte, entre outros. 

 
A Escola conduziu estágio probatório nos últimos três anos para 

docentes, conforme o quadro abaixo. 
Quadro 43 – Quantidade de Docentes em Estágio Probatório 

Docente 

2016 2017 2018 

8 9 1 

Todos os docentes civis da Fundação são estatutários e pertencem 
ao quadro de EBTT, no total de 47 (quarenta e sete) professores. 

Quadro 44 – Faixas Salariais do EBTT (R$) 
Nivel Classe Quantitativo Remuneração- R$ 

Titular 1 3 20.838,97 até 21.496,59 

4 

D IV 

9 

7.360,68 até 19.125,09 
3 7 

2 1 

1 3 

4 

D III 

7 

7.646,28 até 14.870,52 
3 4 

2 1 

1 11 

4 
D II 

0 
5.745,00 até 7.890,35 

3 0 

2 
D I 

0 
5.245,78 até 7.478,25 

1 1 

Total  47 
OBS: A variação de valores dentro de cada faixa é em função de fatores individuais, tais como: 

auxilio creche, vale transporte, entre outros. 

 

A Escola possui 15 (quinze) cargos de Direção e Assessoramento 
Superior (DAS), distribuídos por faixa salarial conforme o quadro abaixo 

Quadro 45 – Faixas Salariais de DAS (R$) 
Código Quantitativo Salários - R$ 

DAS 1016 1 16.921,88 

DAS 1013 2 6.035,81 até 6.172,90 

DAS 1012 5 3.750,58 até 4.542,87 

DAS 1011 7 3.043,13 até 3.570,53 
OBS: A variação de valores dentro de cada faixa é em função de fatores individuais, tais como: 

auxilio creche, vale transporte, entre outros. 

 
A Fundação remunerou Função Gratificada (FG) alguns de seus 

servidores. O quadro a seguir mostra o quantitativo pago. 
Quadro 46 – Quantidade de Servidores que receberam Função Gratificada 

Docente 

FGR Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 

FGR 1 5 5 5 

FGR 2 6 6 6 

FGR 3 0 0 3 
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5.2.2.6. Distribuição dos cargos e evolução das despesas com o pessoal efetivo 

 

Quadro 47 – Situação dos Cargos em 2018 
 
 
 
 

Quadro 48 – Evolução das Despesas com Pessoal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH 
 
 
 

PESSOAL CIVIL 

Tipologias dos Cargos  
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

Cargo Comissionados 15 15 0 0 

1. Cargo Direção e Assessoramento Superior 
(DAS) 

15 15 0 0 

Sem vinculo 15 15 0 0 

2. Função Gratificada  47 28 0 0 

Servidor de carreira vinculada ao órgão 0 0 3 4 

Servidor de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 62 43 3 4 

Quantidade de Docentes na FO 

Docentes  67 47 0 0 

3. Índice de Retenção do Servidor em Estágio 
Probatório 

Docentes DAS/PGPE 

Ingressos 5 0 

Egressos 3 0 

Índice de Retenção 0 0 

Progressão Funcional 

Titulação Docente 

Graduação 0 

Especialização 5 

Mestrado  17 

Doutorado 25 

Total 47 

 

R$ 8.497.645 

R$ 2.833.427 

R$ 726.785 

R$ 12.057.857 

R$ 9.766.816 

R$ 3.746.892 

R$ 660.006 

R$ 14.173.714 

R$ 10.282.304 

R$ 4.407.599 

R$ 659.402 

R$ 15.349.305 

R$ -

R$ 2.000.000 

R$ 4.000.000 

R$ 6.000.000 

R$ 8.000.000 

R$ 10.000.000 

R$ 12.000.000 

R$ 14.000.000 

R$ 16.000.000 

R$ 18.000.000 

Ativos Aposentados Pensionistas Total

Gastos com o Pessoal

2016 2017 2018
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5.2.3. Gestão de Licitação e Contratos 

 
5.2.3.1. Detalhamento dos gastos das contratações 

Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 a Fundação realizou 
no ano de 2018 algumas contratações de serviço terceirizado, bem como 
encerrou contratos, com a finalidade de dar suporte as atividades 
finalísticas para alcançar o OE 5 – Aumento do Sucesso Escolar. 

Cabe observar que nenhuma das contratações/terceirizações 
tiveram a finalidade de completar claros existentes no Quadro de Cargos 
para funções finalísticas, por imposição legal. 

Nos quadros a seguir são apresentados resumos dessas 
contratações. 

Quadro 49 – Contratações 

Contratações Finalidade Tipo de Sv 
Valor 

mensal 
(R$) 

Situação 

Lapa Terceirização e 
Planejamento Ltda 

Serviço limpeza e 
higienização 

Limpeza 74.384 
Encerrado 
02/09/18 

Lokserv Serviços de 
Limpeza Eireli 

Serviço limpeza e 
higienização 

Limpeza 65.008 
Iniciado 
03/09/18 

Fenix Consultoria 
Administração e 
Serviços Eireli 

Serviços de apoio 
administrativo 

Apoio admi-
nistrativo 

18.133 
Encerrado 
30/11/18 

Star 5 Serviço Comércio 
Conservação e Limpeza 
Ltda 

Serviços de apoio 
administrativo 

Apoio admi-
nistrativo 

46.875 
Iniciado 
03/12/18 

Total Clean Comércio e 
Serviços Eireli 

Serviços de vigilância 
ostensiva 

Portaria e vigilância 
ostensiva 

70.607 
Renovado 
14/03/18 

Tecnisan Técnica de 
Serviços e Comércio 
Ltda 

Serviços de manutenção 
de bens imóveis, 

copeiragem, transporte, 
reprografia, recepção e 

telefonista 

Manutenção predial, 
copa e cozinha, 
atendimento ao 

público e de 
motoristas 

123.185 
Renovado 
01/04/18 

Planejar Terceirização e 
Serviços Eireli 

Serviços de Informática 
e de Apoio 

Administrativo 

Reprografia; 
suporte técnico de 

automação de 
biblioteca e apoio 

administrativo 

48.922 
Renovado- 
20/06/18 

Telemar Norte Leste S/A 
Serviços de Telefonia 

Fixa Comutada 
Telefonia fixa 980 

Iniciado - 
01/10/18 

Telefônica Brasil S/A 
Serviços de Telefonia 

Móvel 
Telefonia móvel 1.270 

Iniciado - 
01/06/18 

Fonte: SALC 

 
 
 
 

Quadro 50 – Contratações Relevantes 

Contratações 
Objetivo Estratégico 

diretamente associado 
Justificativa 

Lokserv Serviços de 
Limpeza Eireli 

OE 10 – Otimizar o 
planejamento e a execução 

orçamentária 

Necessidade de manter as instalações 
limpas 

Star 5 Serviço Comércio 
Conservação e Limpeza Ltda 

OE 8 – Aumentar a 
disponibilidade e a Qualidade 

dos Recursos Humanos 

Necessidade de apoio administrativo 
complementar, dando suporte às 
atividades finalísticas da Escola 

Total Clean Comércio e 
Serviços Eireli 

OE 10 – Otimizar o 
planejamento e a execução 

orçamentária 

Necessidade de porteiros nas entradas e 
vigias das instalações 

Tecnisan Técnica de Serviços 
e Comércio Ltda 

OE 8 – Aumentar a 
disponibilidade e a Qualidade 

dos Recursos Humanos 

Necessidade de serviço especializado em 
manutenção predial, copa e cozinha, 

atendimento ao público e de motoristas 

Planejar Terceirização e 
Serviços Eireli 

OE 8 – Aumentar a 
disponibilidade e a Qualidade 

dos Recursos Humanos 

Necessidade de serviço especializado em 
reprografia; suporte técnico de automação 

de biblioteca; operação de sistemas 
computacionais e apoio administrativo, 

dando suporte às atividades finalísticas da 
Escola 

Fonte: SALC 

 

Quadro 51 – Contratações Diretas 
Contratações Finalidade Tipo Justificativa 

Serviços de Eletricidade S/A 
– LIGHT 

Fornecer energia elétrica 
Dispensa de 

Licitação 

Único fornecedor 
habilitado na Cidade do 

Rio de Janeiro 

Companhia Estadual de Gás 
– CEG 

Fornecimento especifico 
de gás natural encanado 

Dispensa de 
Licitação 

Fornecedor único no 
município do Rio de 

Janeiro 

Companhia Estadual de 
Água e Esgoto – CEDAE 

Serviços de fornecimento 
de água potável e 

tratamento de esgoto 

Inexigibilidade de 
Licitação 

Concessionária 
exclusiva de 

fornecimento de água e 
tratamento de esgoto no 

município 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT 

Serviços de postagem e 
entrega de 

correspondência 

Inexigibilidade de 
Licitação 

Concessionária 
exclusiva no município 

do Rio de Janeiro 
Fonte: SALC 
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Quadro 52 – Evolução das Despesas por Modalidade de Contratação
Modalidade de 

Contratação 

Despesa executada 

2016 2017 2018 2016

1.Modalidade 
de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g
) 

5.211.152 6.663.562 5.574.732 4.441.738

a)Convite 0 0 0 

b)Tomada de 
Preços 

0 0 0 

c)Concorrência 0 0 0 

d)Pregão 5.211.152 6.663.562 5.574.732 4.441.738

e)Concurso 0 0 0 

2.  Contratações 
Diretas (h+i) 

695.796 508.109 766.238 673.257

h) Dispensa 530.393 413.202 676.305 520.118

i) Inexigibilidade 165.403 94.907 89.933 153.139

3. Regime de 
Execução 
Especial 

0 0 0 

4. Pagamento 
de Pessoal (k+l) 

10.475.496 14.182.477 15.372.740 10.475.496

k) Pagamento 
em Folha 

10.462.496 14.173.714 15.349.306 10.462.496

l) Diárias 13.000 8.763 23.434 13.000

5.Total das 
Despesas acima 
(1+2+3+4) 

16.382.444 21.354.148 21.713.710 15.590.491

Fonte: SALC 

 
As contratações realizadas por inexigibilidade foram 

apenas para as despesas com água e esgoto. 
Quanto às contratações via dispensa 

procedidas com gás, energia elétrica, correios, imprensa oficial
seguintes casos: em que o objeto era a aquisição de material de pequeno 
valor e de uso não contínuo; para a realização de cursos de especialização 
específicos para determinada área; para atender parcialmente a uma 
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Evolução das Despesas por Modalidade de Contratação 

Despesa paga 

2016 2017 2018 

4.441.738 6.063.154 5.444.982 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

4.441.738 6.063.154 5.444.982 

0 0 0 

673.257 486.643 715.733 

520.118 399.704 627.526 

153.139 86.939 88.207 

0 0 0 

10.475.496 14.182.477 14.175.535 

10.462.496 14.173.714 14.152.101 

13.000 8.763 23.434 

15.590.491 20.732.274 20.336.250 

As contratações realizadas por inexigibilidade foram efetuadas 

 de licitação, foram 
, correios, imprensa oficial e nos 

uintes casos: em que o objeto era a aquisição de material de pequeno 
valor e de uso não contínuo; para a realização de cursos de especialização 
específicos para determinada área; para atender parcialmente a uma 

necessidade premente ou inusi
licitação não seria compensatório para a seleção do fornecedor. Desta 
feita, em 2018, as inexigibilidades e dispensas de licitação representaram 
12,8%. 

O Decreto nº 9.412/2018
modalidades de licitação – convite, t
foram reajustados em 120 %, corresponde
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de maio de 1998 a 
março de 2018. Além da atualização de acor
visou a aprimorar a gestão pública. Para o ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, a altera
necessário. Segundo ele, “houve um
novos valores terão como resultado procedimentos de compras menos 
onerosos, considerando-se o custo indireto de uma licitação em relação 
aos valores dos bens e contratações que são objeto dessas mo
licitação”. 

Quadro 53 – Despesas por modalidade de Contratação

 
Fonte: SALC 
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necessidade premente ou inusitada, cujo custo do processamento da 
licitação não seria compensatório para a seleção do fornecedor. Desta 

inexigibilidades e dispensas de licitação representaram 

Decreto nº 9.412/2018, que atualizou os valores limite de três 
convite, tomada de preços e concorrência, que 

foram reajustados em 120 %, correspondente à metade do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de maio de 1998 a 

Além da atualização de acordo com a inflação, a medida 
aprimorar a gestão pública. Para o ministro do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, a alteração foi um ajuste 
ouve um descompasso de mais de 20 anos e os 

novos valores terão como resultado procedimentos de compras menos 
se o custo indireto de uma licitação em relação 

ações que são objeto dessas modalidades de 

Despesas por modalidade de Contratação 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2016

2017

2018
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5.2.3.2. Principais desafios e ações futuras 

 
Torna-se crucial, para a Administração, o preenchimento dos 

cargos do QLP tanto para o ensino quanto para o apoio à atividade-fim, 
nesse caso específico, dos setores que atuam diretamente com a gestão 
orçamentária e financeira, tendo em vista que se destinam a atividades 
que exigem profissionais bem formados e constantemente em processo de 
atualização da legislação e das inovações tecnológicas. Esta UPC lida 
com pessoas colocadas à disposição pelo Comando do Exército, que estão 
sujeitas a uma rotatividade inerente aos ditames legislação de 
movimentação do pessoal militar. Por outro lado, a utilização de serviços 
de execução indireta pelas empresas contratadas em regime de 
terceirização tem suas limitações por não poderem ser empregados no 
apoio aos certames licitatórios, como pregoeiros ou como agentes 
responsáveis por emissão de empenhos ou de notas de lançamento de 
despesas realizadas. 

 
A realização de concurso público para prover cargos não 

depende, diretamente, de ação futura desta UPC, pois está afeta ao 
Ministério que trata do planejamento. No âmbito tático as providências 
tomadas são a promoção de reciclagens constantes com os colaboradores 
que se encontram prestando serviços, mesmo que temporariamente. Além 
disso, a seleção do pessoal que presta serviço em regime de terceirização 
tem sido criteriosa. 

 
Mais um desafio que se apresenta é melhor selecionar os 

licitantes que participam dos certames licitatórios, pois muitos propõem a 
cotação mais vantajosa para a Administração e posteriormente tentam se 
valer de evasivas para não cumprirem o objeto licitado, em conformidade 
com o que foi homologado. Para isso, a providência que urge é averiguar 
criteriosamente o histórico, as referências e comparar melhor com as  

 

 
 

propostas dos demais, exigindo amostras dos produtos cotados e, se for o 
caso, evitar açodamentos na homologação. 

Outro desafio é a realização adequada da pesquisa de mercado 
em razão da dificuldade de encontrar fornecedores dispostos a apresentar 
propostas. Alguns se omitem de operar com instituições públicas, por 
receio de demora nos pagamentos e, até de receber “calote”, situação que 
ficou mais patente com a situação econômica caótica que se encontra o 
Estado do Rio de Janeiro. Esta situação se agrava quando o material é de 
tecnologia da informação pelo fato, ainda, de comercializar com os preços 
atrelados ao dólar. 

 
Nessa mesma linha de raciocínio o que se apresentam como 

providências a serem adotadas são intensificar a procura no site de 
compras do governo federal e ajustar as contratações de empresas para 
execução indireta de serviços às demandas por serviços bem definidos e 
de emprego amplo que permita melhor aproveitamento da mão-de-obra 
prestadora daqueles serviços contratados. 
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5.2.4. Gestão patrimonial e infraestrutura 
 
A constituição e utilização dos veículos são reguladas pela 

legislação da administração pública federal. A viatura de representação
registrada no quadro 48 abaixo corresponde ao veículo de transporte 
institucional, previsto no Inciso II, do Art. 5°, do Decreto n° 6403, de 
17/03/2008, que atende apenas o Dirigente Máximo desta Fund
 
5.2.4.1. Situação da Frota de veículos 

 
Quadro 54- Frota de Veículos da Fundação

Grupos 

Informações sobre a Frota

Qtde 
Média 

anual (Km) 
Idade Média

(anos)

Veículos de representação pessoal - - 

Veículos de representação 1 19.426 

Veículos de serviço 6 6.684 

Total 7  

Fonte: Seção de Patrimônio 

 
A Fundação Osorio não oferece serviço de transporte a seus 

funcionários. As demais viaturas se destinam às atividades de apoio 
administrativo, incluindo o transporte de pessoas em serviço e atividades 
escolares, de material e no caso de emergências para prestação de 
primeiros socorros, particularmente, quanto a alunos em horário escolar. 
O ônibus existente é voltado, exclusivamente, para apoio ao
atividades escolares externas; uma das kombis é empregada, 
exclusivamente, em transporte de carga. 

O serviço prestado pela frota da Fundação viabiliza de forma 
eficiente os deslocamentos de pessoas em serviço e de carga. 
realizado para visitas externas dos alunos se reveste de fator eficaz para o 
rendimento escolar indo ao encontro ao principal OE da Fundação que é o 
OE 5 – Aumento do Sucesso Escolar, uma vez que atividades variadas são 
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A constituição e utilização dos veículos são reguladas pela 
A viatura de representação 

abaixo corresponde ao veículo de transporte 
institucional, previsto no Inciso II, do Art. 5°, do Decreto n° 6403, de 
17/03/2008, que atende apenas o Dirigente Máximo desta Fundação. 

Veículos da Fundação 

Informações sobre a Frota 

Idade Média 
(anos) 

Custos de 
Manutenção 

- - 

3 - 

9 17.480 

 17.480 

rio não oferece serviço de transporte a seus 
As demais viaturas se destinam às atividades de apoio 

sporte de pessoas em serviço e atividades 
escolares, de material e no caso de emergências para prestação de 
primeiros socorros, particularmente, quanto a alunos em horário escolar. 

para apoio ao ensino em 
dades escolares externas; uma das kombis é empregada, 

serviço prestado pela frota da Fundação viabiliza de forma 
erviço e de carga. O transporte 

se reveste de fator eficaz para o 
ao principal OE da Fundação que é o 
, uma vez que atividades variadas são 

desenvolvidas em museus, parques, exposições e logradouros reve
de relevância histórica e cultural.
ano letivo, no período de aula, 
viatura para atender às necessidades de emergência médica para alunos.

Dito assim, o apoio de transporte à
cresceu mais de 50% em relação ao exercício anterior, onde os discentes 
desenvolveram trabalhos extraclasses, entre outros, nos seguintes locais: 
Aquário-Rio, Jardim Botânico, Base Naval da Ilha de Mocanguê, Colégio 
Militar do Rio de Janeiro, Centro Turístico do Riod e Janeiro, Palácio 
Laguna e Conde de Linhares, Guaratiba, Campos dos Afonsos e Teatro do 
Shopping da Gávea. Abaixo, o quadro representativo do desempenho 
anual:  

Quadro nº 55 – Atividades Escolares Externas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Seção de Transporte 

 
Outro serviço prestado 

aula, é a permanência de sobreavis
necessidades de emergência médica para alunos.

 
  

.......................................... Página 44) 

desenvolvidas em museus, parques, exposições e logradouros revestidos 
de relevância histórica e cultural. Outro serviço prestado durante todo o 

, é a permanência de sobreaviso de uma 
para atender às necessidades de emergência médica para alunos. 

Dito assim, o apoio de transporte às atividades escolares externas 
cresceu mais de 50% em relação ao exercício anterior, onde os discentes 
desenvolveram trabalhos extraclasses, entre outros, nos seguintes locais: 

Rio, Jardim Botânico, Base Naval da Ilha de Mocanguê, Colégio 
do Rio de Janeiro, Centro Turístico do Riod e Janeiro, Palácio 

Laguna e Conde de Linhares, Guaratiba, Campos dos Afonsos e Teatro do 
Shopping da Gávea. Abaixo, o quadro representativo do desempenho 

Atividades Escolares Externas 

 durante todo o ano letivo, no período de 
de sobreaviso de uma viatura para atender às 

necessidades de emergência médica para alunos. 
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5.2.4.2. Situação imobiliária 
A Fundação possui 04 (quatro) imóveis distribuídos conforme o 

quadro seguinte. 
Quadro 56 – Distribuição Geográfica dos Imóveis 

Localização geográfica 

Quantidade de Imóveis de 
Propriedade da União 

Exercício 2018 Exercício 2017 

Brasil Rio de Janeiro 4 4 

Exterior 
Não há patrimônio 

mobiliário no Exterior 
- - 

Total Brasil 4 4 
Fonte: Setor de Patrimônio 

 
5.2.4.3. Locações de imóveis e equipamentos 

A Fundação não realizou locação de veículos em virtude de 
possuir frota própria. 

No ano de 2018 foram locados 02 (dois) espaços, cantina e 
terreno para telefonia móvel. Os recursos com a locação foram utilizados 
na aquisição de material para atender necessidades de pagamento de 
contratos de empresa prestadora de serviço em regime de terceirização. 

UPC não possui imóveis locados de terceiros. O quadro a seguir 
mostra a situação atual da locação. 

Quadro 57 – Cessão de espaço físico em imóvel da União 

Natureza da Receita 
Finalidade do 
Uso do Espaço 

Cedido 

Qtde de 
Contratos 

Valores 
Recebidos 
2018 (R$) 

Participação 
na receita 

(%) 

Locação de Bens Imóveis Cantina 1 23.628 17% 

Arrendamentos - - - - 

Cessão de Uso de Bens 
Imóveis 

- - - - 

Área para 
Telefonia Móvel 

1 115.252 83% 

Concessão de Direito Real 
de Uso Resolúvel 

- - - - 

TOTAL 2 138.880 100% 
Fonte: Setor de Patrimônio 

 
5.2.4.4. Principais desafios e ações futuras 

 
Em 2018, cerca de 8,49% dos recursos orçamentários foram 

empregados na manutenção dos bens imóveis, o que representou 
aproximadamente R$ 373.007,00 (trezentos e setenta e três mil e sete 
reais). 

Para o ano de 2019, na área da gestão de patrimônio se 
vislumbram dois grandes desafios em função dos recursos orçamentários. 
O primeiro é manter a conservação das instalações e o segundo é manter 
os veículos da frota disponíveis. 

Para fazer frente ao primeiro desafio, a Escola está planejando 
nova sistemática para realizar a manutenção predial. Face ao segundo, 
realizar tratativas com a 1ª Região Militar, a fim de aproveitar a estrutura 
de serviço de manutenção existente na Companhia de Material Bélico 
para realização da manutenção de 2º escalão. 

 
5.2.5. Gestão de tecnologia da informação 
5.2.5.1. Conformidade legal 

A gestão dos recursos financeiros e dos recursos materiais da 
Tecnologia da Informação está em conformidade com o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), confeccionado e 
atualizado a cada três anos pela Seção de Tecnologia da Informação (STI) 
e com o Plano de Gestão desta Fundação. 
 
5.2.5.2. Modelo de Governança de TI 

A Governança de TI é baseada no Guia do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Governo 
Federal. Para fazer frente a suas atribuições a Seção possui 13 (treze) 
servidores e está estruturada em Chefia e com 03 (três) equipes: de 
suporte de rede, de manutenção de equipamento e de instalação e apoio ao 
usuário. 
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5.2.5.3. Montante de recursos aplicados em TI 
Em 2019, foram aplicados R$ 90.150 para aquisição de peças e 

equipamentos. 
 
5.2.5.4. Contratações mais relevantes de recursos de TI 

A empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços foi contratada para 
prestação de serviço de impressão e de fotocópia no valor de R$ 218.880 
por ano. 
 
5.2.5.5. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de 

TI por cadeia de valor 
Foi firmado Acordo de Cooperação técnica entre a Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP), a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ e a Fundação Osorio 
(FO), consolidando a integração da Escola com a Rederio Metropolitana 
(RedecomepRio). Este acordo possibilitou um aumento considerável na 
velocidade de acesso da FO a Internet, o que possibilitará a 
implementação de vários projetos 

Realizado o restabelecimento da ligação dos laboratórios de 
informática do 2º Segmento e do Ensino Médio com a Internet. 

Criação e aquisição do domínio “fosorio.g12.br” e criação do 
email corporativo. 

Foi construído um cabeamento estruturado até a coordenação de 
professores do 1º Segmento, o que permitiu a instalação de 01 (um) rack 
de rede. 

Na sala de professores do 2º Segmento foi construído um 
cabeamento estruturado até a mesma e a instalação de rack de rede, 
possibilitando a instalação de cinco computadores. 

Foi desenvolvido e disponibilizado um link na página inicial do 
site de Internet da FO para o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 
assim como também foi efetuado novo planejamento para hospedagem e 
administração do ambiente com total integração entre os técnicos da STI e 
os professores. 

Um dos projetos realizados voltados para a área finalística foi o 
“upgrade dos computadores” da Divisão de Ensino. O Projeto alcançou 
50% da sua meta. Em 2019 será concluído. 

Outro projeto realizado foi a implantação de “salas de aula 
multimídia”, que consistiu em equipar as salas de aula com projetor 
multimídia, aparelhagem de som e tela de projeção, e também colocando 
nessas salas acesso à Internet.  

Os sistemas desenvolvidos pela STI ou terceirizados estão nas 
situações mostradas no quadro abaixo. 

Quadro 58– Sistemas de Software em Operação 
SISTEMA FINALIDADE SITUAÇÃO 

Sistema de 
Arranchamento 

Permitir o controle, por parte do 
Aprovisionamento, do quantitativo de 
pessoa arranchadas. 

Sua manutenção foi descon-
tinuada 

Sistema de Gerencia 
Escolar 

Controlar o cadastramento das notas dos 
alunos, emissão de boletins escolares. 

70% já desenvolvido 

Sistema de Patrimônio 
Cadastrar todo o patrimônio da Fundação 
Osorio, gerando etiquetas patrimoniais. 

Sua manutenção foi descon-
tinuada 

Sistema de 
Almoxarifado 

Controlar a entrada e a saída de 
materiais. 

Sua manutenção foi descon-
tinuada 

Sistema de 
Aprovisionamento 

Controlar a entrada e a saída de produtos 
alimentícios utilizados pelo rancho, 
gerando RMA. 

A manutenção foi descon-
tinuada 

Sistema de controle 
eletrônico do Ponto 

Tornar mais prático, ágil e confiável o 
sistema de controle do ponto. 

Instalado e em 
funcionamento 

Sistema de pedido de 
material 

Agilizar os pedidos de material ao 
almoxarifado, que passará a ser online. 

O Sistema está em fase de 
levantamento de requisitos 
para futuro desenvolvimento 
pela STI 

Sistema de solicitação de 
manutenção de material 

de TI. 

Permitir que os usuários solicitem 
manutenção em computadores, 
impressoras, monitores, rede de forma 
online. 

Sistema concluído e em 
funcionamento 

Fonte: STI 

 
5.2.5.6. Segurança da informação 

A Fundação conta com um firewall onde são implementadas as 
regras de segurança de rede e conta também com antivírus instalado em 
todas as máquinas. 
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5.2.5.7. Principais desafios e ações futuras 
Melhorar os equipamentos de TI, aumentando a quantidade para 

atender a demanda das Seções, que ainda se encontram defasados de 
alguns equipamentos. 

Levar o acesso a rede wifi a toda área da Fundação de maneira 
que todo o corpo docente e discente tenha acesso. 

Substituir os computadores mais antigos por equipamentos mais 
modernos, particularmente, nos laboratórios de ensino de informática. 

Reestruturação do backbone para que seja possível a construção 
do cabeamento estruturado nas salas de aula e para que seja possível a 
construção do sistema de rede sem fio com acesso através de controladora 
central. 

 
 

5.2.6. Gestão de Custos 
A Fundação criou, em 2018, o Setor de Custos. Esse setor tem 

por finalidade realizar as estimativas de custos por área/setor da Escola.  
Em 2017 foram iniciados os estudos mais detalhados para 

desenvolver uma metodologia apropriada para levantar os custos 
respeitando as peculiaridades da Fundação Osorio. 

Cabe ressaltar que a metodologia não está validada, ainda 
necessita de mais análises das suas variantes e de seus componentes 
específicos. No entanto, não significa que os custos não tenham sido 
levantados, mas sim que precisam ser validados para que possa se 
confirmar com segurança a fidedignidade dos resultados encontrados. 

Seguindo o planejamento de implantação da sistemática de 
custos, nesta primeira fase, foram levantados os custos do ensino por 
estarem intimamente ligado as atividades finalísticas da Escola.  

Os resultados estão apresentados nos quadros a seguir. 
 

Quadro 59 – Custos do Ensino 
Custo Total Custo por Segmento Escolar 

Divisão de Ensino 1º Seg Ens Fund 2º Seg Ens Fund Ens Med 

10.461.676 2.635.333 4.097.140 3.729.203 

Fonte: Setor de Custos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quadro 60 – Custo do Ensino por Segmento Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Setor de Custos 

 
 
 
 
 

  

2.635.333; 
25%

4.097.140; 
39%

3.729.203; 
36%

Custo  do Ensino = RS 10.461.676

1º Seg Ens Fund 2º Seg Ens Fund Ens Med
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5.2.7. Sustentabilidade ambiental 
A Fundação possui um Plano de Logística Sustentável (PLS) que 

está em vigor para o biênio 2018-2019. 
Seguindo o previsto no PLS tem sido adotadas as seguintes ações 

para a redução do consumo de recursos naturais: 
- orientação para que se priorize o uso de mensagens eletrônicas 

em detrimento ao uso de papel; 
- fixação de cartazes e adesivos com mensagens de 

conscientização sobre a necessidade de se fazer uso racional de energia 
elétrica; 

- diversos projetos desenvolvidos pelo corpo docente e pelo 
corpo discente, englobando a conscientização sobre o uso sustentável de 
recursos naturais, bem como o consumo consciente. 

Baseado também no plano, as seguintes ações para a redução de 
resíduos poluentes têm sido adotadas: 

- compostagem do lixo orgânico oriundo da cozinha da Escola; 
- implementação da coleta seletiva de pilhas e baterias, com a 

colocação de caixas coletoras nos prédios do 1º segmento do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. 

 
 
6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
6.1. Declaração do contador geral 
 

Quadro 61 - Declaração de integridade das informações do Orçamento Federal Anual no SIAFI 
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6.2. Demonstrações contábeis 
 

Quadro 62 – Balanço Orçamentário Anual Fl 01/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 63 – Balanço Orçamentário Anual Fl 02/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 64 – Balanço Patrimonial Anual Fl 01/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 65– Balanço Orçamentário Anual Fl 02/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 66 – Demonstrações das Variações Patrimoniais - Fl 01/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 67 – Demonstrações das Variações Patrimoniais - Fl 02/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 68 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa Anual - Fl 01/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 69 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa Anual - Fl 02/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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Quadro 70 – Balanço Financeiro Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIAFI 
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6.3. Notas explicativas 

Não é o caso desta UPC. 
 

6.4. Outras informações contábeis relevantes 
Não é o caso desta UPC. 
 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
7.1. Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos limites do relato e de como o limite foi determinado 

Não é o caso desta UPC. 
 

7.2. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
Não é o caso desta UPC. 
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ANEXOS E APÊNDICES 
 

Anexo I - Declarações de integridade do relato integrado pelo responsável pela governança 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DO RELATO INTEGRADO 

Denominação completa da Unidade Código de UG 

Fundação Osorio 164204 

 
 
Declaro que os dados deste relatório aqui apresentados têm a integralidade das 

informações para compor o relato integrado da Fundação Osorio. Todos os chefes das áreas 
responsáveis pelas informações colocadas no Relatório de Gestão observaram integralmente os 
princípios que norteiam sua preparação e observaram a necessidade de aplicar o “pensamento 
coletivo” em todas as etapas da sua confecção. 

Ao ler sua forma final verifico que o Relatório de Gestão de 2018 da Fundação Osorio 
está de acordo com a estrutura do Relato Integrado. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local Rio de janeiro - RJ Data 02/04/2019 

Presidente 
da Fundação 

Osorio 
Luiz Sergio Melucci Salgueiro  CPF nº 378.628.047-91 
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Anexo II - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna 
 

EXERCÍCIO: 2018 
 

A Auditoria Interna da FUNDAÇAO OSORIO apresenta Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas Anual, em observância ao disposto do 
Artigo 13 inciso III da Instrução Normativa do TCU Nº. 63 de 01/09/2010 e em conformidade a Decisão Normativa - TCU nº 170, de 19 de setembro de 
2018 e  Decisão Normativa - TCU nº 172, de 12 de dezembro de 2018. 

A Divisão de Auditoria Interna atua exclusivamente no âmbito da Fundação Osorio. Submete-se à orientação e proposta de procedimentos emitidas 
pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), unidade setorial do respectivo sistema. Eventualmente pode receber instruções diretamente do órgão 
central (CGU) ou setorial (CISET/MD). Não há subunidades descentralizadas. Tem como estratégia realizar as ações estabelecidas no PAINT, por meio de 
sua equipe técnica, que tem objetivo de cumprir as normas e legislações em vigor, a fim de prevenir erros e fraudes, para que os objetivos estratégicos da 
Instituição sejam atingidos de forma eficiente e eficaz, no exercício. 

A programação do PAINT 2018, foi dividida em 12 ações, e executadas por 3 integrantes, foram apresentados através dos relatórios de auditoria 
mensais, os quais foram devidamente aprovados pelos Membros do Conselho Deliberativo e aos gestores responsáveis. Atualmente, são exercidas na 
Divisão de Auditoria, atividades da auditoria de fiscalização (gestão), de pessoal, atividades de planejamento, estudos e pareceres. Haja vista as dificuldades 
encontradas na composição da equipe, por motivos de reposição de pessoal. 

O presente parecer contempla a síntese das avaliações e resultados das ações de auditoria planejadas e realizadas no Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna do exercício de 2018. São abordados os seguintes aspectos: 

a) Avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem 
como de minimizarem riscos relacionados aos processos relevantes;  

b) Avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis;  
c) Descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UPC, das recomendações da auditoria interna; 
d) Informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria 

interna; 
e) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, 

destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade e informações quantitativas e 
qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão. 
 
a) Avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem 
como de minimizarem riscos relacionados aos processos relevantes. 

A Gestão dos Riscos e Controles tem a importância de salvaguardar e proteger os ativos de eventuais perdas, uso indiscriminado ou danos morais, 
o sistema de controle interno permite que a administração possa agir com maior rapidez e segurança possível nas tomadas de decisão, fornece a 
administração, em tempo hábil, informações que possibilitem o aproveitamento de todas as oportunidades de melhoria, redução de custos e aumento no 
nível de confiança da sociedade e dos servidores.  
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Os controles da Fundação Osorio compreendem assegurar a observância do conjunto de normas e regulamentos, com a finalidade de salvaguardar 
os bens, direitos e obrigações e a fidedignidade dos registros contábeis, financeiros e patrimoniais, utilizando os seguintes instrumentos: 

- Plano de Gestão;  
- Planejamento estratégico; 
- Planejamento tático; 
- Conformidade de documentos; 
- Controle Patrimonial; 
- Controle de Material; 
- Conformidade Contábil; 
- PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna; 
- Indicadores de Desempenho; 
- PDTI – Plano Diretor da Tecnologia da Informação; 
- PGE – Plano Geral de Ensino; 
- PPI – Plano Pedagógico Institucional. 

 
b) Avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis. 

Mensalmente elaborou-se Relatório sobre a prestação de contas mensal, encaminhado ao órgão superior após apreciado pela Presidência, e, 
posteriormente, submetido à aprovação do Conselho Deliberativo. Foram analisadas as prestações de contas até o mês de dezembro/2018. 

Destacaram-se análises documentais, observações processuais, verificações de pagamentos e organização de prestação de contas anual, além de 
atuações prévias e por amostragem, com aplicações de técnicas de auditoria, com vistas à exatidão dos dados obtidos e informados. 

 
c) Descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UPC, das recomendações da auditoria interna. 

As rotinas de acompanhamento são realizadas pela própria AI e comunicadas ao Dirigente Máximo. Baseiam-se nas Normas de Auditoria e 
Controladoria, submete-se à orientação e proposta de procedimentos emitidas pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), nas INs emitidas pela 
CGU/TCU/AGU. 

A estrutura do controle interno não está completa, devido à elevada carência de pessoal, ao longo do tempo constatou-se que ela vem funcionando 
satisfatoriamente. Esta afirmação se deve aos resultados atingidos e a observação direta da equipe de auditoria, a qual entende que algumas rotinas se 
tornem objeto de melhoria constante.  

O Chefe da Divisão da Auditoria é de parecer que a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores 
utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho desta Unidade é satisfatório. Tem observado durante o exercício de 2018, a busca por 
todos dos dirigentes e principalmente da área administrativa, por melhoria dos instrumentos de controle. Foram realizados planos de ações, conforme o 
Relatório de Auditoria Interna, do Centro de Controle Interno do Exercito (CCIEx), com a finalidade de atender todas as recomendações. Somente o CCIEx 
expediu recomendações para a Fundação, as quais estão sendo executadas.  
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d) Informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria 
interna. 

Nas análises dos processos, dos atos e fatos da administração, sempre que observamos condições de melhoria de processos, com o objetivo de 
dirimir os riscos, adotamos um plano de ação para os setores envolvidos, com a finalidade de correição e melhoria dos processos. 

Para que o trabalho seja mais eficiente, se faz necessária a utilização de softwares de auditoria. Foram feitas solicitações, junto ao CCIEx, com o 
intuito de ser fornecido acesso ao SISAUD, para que a Unidade passe a fazer uso de um sistema informatizado de auditoria.  

O uso do sistema trará excelência para os trabalhos por meio da padronização de planos das ações, da redução do fluxo de papéis, da agilização do 
processamento da informação, da guarda segura dos registros e da geração de relatórios gerenciais. Igualmente, o uso do sistema informatizado pode vir a 
trazer melhorias no relacionamento com os gestores, dadas as facilidades na comunicação interna, tais como: 

 Propiciar meios mais simples ao gestor de comunicar as ações planejadas e executadas para cumprimento das recomendações;  
 Compartilhar as não-conformidades recorrentes detectadas em exames anteriores e correntes de maneira tempestiva, contribuindo para a 

economia de recursos no âmbito da Fundação Osorio.  
 

e) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, 
destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade; e Informações 
quantitativas e qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão. 

Os trabalhos mais relevantes realizados em 2018 consistiram naqueles para os quais foram encontradas inconsistências, tendo gerado constatações 
a seu turno. Cabe destacar que todas as inconsistências e/ou deficiências encontradas durante a execução dos trabalhos foram comunicadas aos gestores 
responsáveis, os quais envidaram esforços no sentido de mitigá-las tempestivamente.  

Esta UPC recebeu a visita do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), no período de 23 a 27 de abril de 2018 em consequência, foi 
emitido um relatório de auditoria de conformidade por aquele Órgão, onde foram listadas recomendações relativas às atividades referentes ao exercício de 
2017. Para atender essas recomendações, foi criado um plano de ação por esta unidade com a finalidade de cumprir as demandas elencadas. Conforme o 
plano de ação traçado, visando cumprir as recomendações emitidas pelo CCIEx, foram atendidas todas as recomendações, pelas seções envolvidas. As 
demais recomendações foram acompanhadas pela Auditoria Interna com a finalidade de se fazer cumprir na sua totalidade as demandas prementes de 
atendimento, conforme quadro abaixo: 

Descrição Total 
Número Total de Recomendações 20 
Número de Recomendações Atendidas 20 
Indicador de Recomendações Atendidas 100% 
Indicador de Recomendações Não Atendidas 0% 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base no exposto, apresento parecer favorável ao Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018 da Fundação Osório, 
uma vez que este contém todas as peças e está em conformidade com as normas vigentes, em condições de ser submetido à apreciação do Conselho 
Deliberativo, do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) e do Tribunal de Contas da União. 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 03 de abril de 2019. 
 
 

__________________________________________ 
Marcos Bismarques Carrera Maia  

Chefe da Divisão de Auditoria 
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Anexo III - Parecer do Colegiado (parecer do conselho) 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018 
 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

(DN/ TCU / 170/18 e DN/ TCU / 172/18) 
 

1    – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA 
1.1 – NOME: FUNDAÇÃO OSORIO 
1.2 – ÓRGÃO:  52.222 
1.3 – UG: 164.204 – FUNDAÇÃO OSORIO 
1.4 – GESTÃO: 16.204 – FUNDAÇÃO OSORIO 
1.5 – VINCULAÇÃO: COMANDO DO EXÉRCITO 
1.6 – UF: RIO DE JANEIRO 

 
Em cumprimento ao estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no art 13 da Instrução Normativa nº63, de 01 de setembro de 

2010 e considerando dispositivo da DN/TCU n° 170/18 e DN/TCU n° 172/18, que trata de pareceres de instâncias obrigadas a se pronunciarem sobre a 
gestão, e dispositivos da Portaria nº 814/Cmt Ex, de 28 de setembro de 2012, que institui normas para organização e apresentação de processos de prestação 
de contas anual; bem como o contido no Art 30 do Estatuto da Fundação Osorio   (Decreto nº 1.944, de 27/06/96), o Conselho Deliberativo resolve: 
 

1. Emitir parecer favorável como ato conseqüente à apreciação, exame e análise dos documentos apresentados no decorrer do exercício 
de 2018, que refletem a situação financeira e patrimonial, na data de 31 de dezembro de 2018, decorrentes dos atos e/ou fatos administrativos 
consubstanciados na documentação que se segue:  

1.1 – Relatório de Gestão; 
1.2 – Parecer da Auditoria Interna. 

 
2. Aprovar a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018 da Fundação Osorio. 

 
3. Encaminhar o presente ao Presidente da Fundação Osorio, para publicação em Boletim Oficial, devendo constar em Ata lavrada em 

Livro Próprio do Conselho Deliberativo, que será assinada pelo Presidente e demais membros. 
 

 
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019. 
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Luiz Sérgio Melucci Salgueiro – Presidente 

 
Jomar Mendonça Costa – Membro 

 
Jorge Vasconcelos Branco – Membro 

 
Paulino Machado Bandeira – Membro 

 
Maria Tereza Santos Calzavara – Membro 

 
Paulo Sérgio Alves de Souza - Membro 

 
Katia Raquel D`Errico de Carvalho – Membro 

 
Sarita Léa Schaffel - Membro 
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Anexo IV - Relatório de Instância ou Área de Correição 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades de correição realizadas na Fundação Osorio no exercício 2018. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
 

No exercício de 2018, foi nomeada 1 (uma) Comissão Disciplinar. 
A Comissão Sindicância foi cria pela Portaria nº 24, de 9 de julho de 2018, em caráter temporário, com o objetivo de apurar os fatos relacionados 

no Memo Nr 31/2018-Div Ens , de 21 de junho de 2018 e o Memo Nr 02/2018-STE, de 19 de junho de 2018, versando sobre fatos que envolvem 
irregularidades cometidas pela Servidora Pública Maria Olivia de Faria e Silva, na qualidade de professora do EBTT.  

 
3. CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÃO(ÕES) 
 
3.1 Comissão da Portaria nº 24, de 9 de julho de 2018 
 

Nome Setor Cargo no Órgão Cargo na Comissão 

Lourdes Maria Coulomb 
Ramalho Alonso 

Ensino Médio  
Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico 
Presidente 

Antonio de Pádua Lino 
Mendes - 

Ensino Fundamental – 
Segundo Segmento 

Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico 

Membro 

Maria Clara da Gama C. 
Coutinho 

Ensino Fundamental – 
Primeiro Segmento 

Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico 

Membro 

 
4. FINALIDADE DA COMISSÃO 

 
4.1. Conduta de Servidor 
 

O Professor Paulo Sérgio Alves de Souza, Coordenador de Química do Ensino Médio, informou ao Supervisor do Ensino Médio, que a Professora 
Maria Olivia de Faria e Silva havia orientado os alunos a realizarem um abaixo-assinado, com o objetivo de afastar a Professora Aline Junqueira Maia da 
função de professora de Química do 1º ano do Ensino Médio.  
 



(Relatório de Gestão 2018 ............................................................................. Página 9) 
 

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
5.1. Fatos Ocorridos 

A Comissão de Sindicância entendeu que a Servidora Civil Maria Olivia de Faria e Silva, deixou de notar as normas legais e regulamentares na 
esfera de suas atribuições, que trata da manifestação, enquanto professora, em ambiente que expõe a privacidade e a confidencialidade de informações 
pessoais de outrem.   

A comissão encaminhou o parecer da sindicância ao Diretor de Ensino da Fundação Osorio para aplicação ou não de medida disciplinar.  
A Servidora Civil Maria Olivia de Faria e Silva foi sancionada com advertência por Escrito, conforme Portaria nº 046-FO, de 30 de outubro de 

2018, por ter infringido o disposto no Art.116, I e III, já considerando a natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida, os danos que dela 
provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais (Art. 128, Caput) todos da Lei nº 8.112/1990 

 
6. REGISTROS 
 

A penalidade da Servidora Civil Maria Olivia de Faria e Silva foi registrada no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), porém, não 
houve registro no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD.  

 
7. RESUMO DOS PROCESSOS 

 
7.1. Sindicâncias Concluídas e não Concluídas 

Quadro 1 - Quantitativo de Processos 

ANO 
Quantidades de 

Sindicâncias 

Concluídas Não Concluídas 

Quantidades Nº do Portarias de abertura Quantidades Nº do Portarias de abertura 

2013 - - - - - 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 1 1 Nº 20 - - 

2018 1 1 Nº 24 - - 

TOTAL 1 1 - - - 
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7.2. Penalidades Aplicadas 
 

Quadro 2 - Quantitativo de penalidades aplicadas 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Advertência - - - - - 1 1 

Suspensão - - - - 1  1 

Demissão - - - - -  - 

Destituição de cargo em comissão - - - - -  - 

Cassação de aposentadoria - - - - -  - 

Total - - - - 1 1 2 

 
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2018. 

 
 

SAMUEL ROBERTO DE SILVA 
Chefe do Serviço de Recursos Humanos 


