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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO OSORIO 
 

Em 2019, novas ações foram implementadas, outras concluídas e outras tantas pensadas e 
planejadas para serem colocadas em vigor na primeira oportunidade. Tudo desenvolvido tendo como 
referência na Fundação, a sua visão de futuro: "SER RECONHECIDA COMO INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO DE REFERÊNCIA, PELA EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÂO QUE MINISTRA DE FORMA 
INTEGRAL". Os resultados têm aparecido, cresce a satisfação de nossos clientes e a procura por matrículas 
na escola só tem aumentado, assim como as crescentes referências elogiosas ao trabalho desenvolvido pela 
equipe de profissionais que aqui trabalha. O lema: “Donare ad docendum”, além dos procedimentos éticos, 
da disciplina e sobretudo do respeito aos seres humanos e suas diversidades têm nos ajudado muito. 

As mudanças que todos queremos em nosso país passam pelas mudanças que podemos, 
gradativamente, implantar numa escola. Educar é também mudar comportamentos. "Mudar" significando 
passar de uma situação para outra, sempre para melhor. Esta transição caracteriza um ambiente dinâmico, 
que exige das organizações uma grande capacidade de adaptação, sem medos, com ousadia suficiente para 
controlar indicadores e bater metas. Oportunidades como essas não podem ser desperdiçadas. 

Depois de 6 (seis) anos, continuamos a enxergar melhorias e crescimentos futuros, mas é preciso 
contar com a participação de todos, com coragem para inovar e com muita vontade de fazer. Antes do final 
do último ano, nos três últimos meses de 2019, depois de criteriosa avaliação e da seleção das melhores 
oportunidades na presença de toda a força de trabalho da escola, foram ratificados conceitos importantes da 
Gestão da Qualidade. Os nossos objetivos estratégicos foram atualizados, os documentos e os principais 

tópicos do Plano de Gestão 2020/22 redesenhados. Um novo Plano de Gestão foi elaborado sintetizando os "programas de ação", as "iniciativas 
estratégicas", os "projetos de inovações e melhorias", além de "ações específicas", que poderão alavancar o trabalho da escola nessa caminhada para a 
"excelência gerencial". Cabe registrar que este novo documento, aprovado pelo Conselho Deliberativo da FO, é o farol orientador para a aplicação 
dos recursos públicos por nós recebidos e, também, peça fundamental na regular prestação de contas exigida pela Administração Pública. Vivemos 
momentos de amplo debate, uma verdadeira "oficina de planejamento participativo" onde foram apresentadas modificações, feitas retificações e 
ratificações de ideias e posições. 

O OE 5 "AUMENTAR O SUCESSO ESCOLAR" continua sendo a prioridade de todos nós, embora podemos perceber que no mapa 
estratégico da escola todos os objetivos se relacionam e interagem entre si no cumprimento da nossa missão. Cabe registrar que conseguir resultados 
nessa área é muito fácil, quando se seleciona o aluno que entra na escola. Não é o nosso caso, pois a prioridade para o aspecto assistencial nos coloca 
diante de um público carente, desassistido, às vezes sem base para acompanhar os programas escolares que são desenvolvidos normalmente. Ainda 
assim, o esforço na recuperação do alunado tem progredido bastante. O orgulho de ter conseguido sempre mais com menos nos enche de alegria. 
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Cabe ressaltar que os dados deste relatório têm a integralidade das informações relativas à Fundação Osorio. Todos os 
chefes/responsáveispelas áreas que produziram os dados e os números colocados no presente relatório observaram integralmente os princípios que 
norteiam a sua preparação e têm consciência da necessidade de aplicar o “pensamento coletivo” em todas as etapas da sua confecção. Com isso, temos 
a tranquilidade de afirmar que ele está de acordo com a estrutura do “Relato Integrado”, incluindo as principais realizações do ano passado 
demonstrando uma efetiva aplicação dos recursos públicos provisionados na LOA/2019. 

O seu conteúdo está grupado nos seguintes capítulos: 
- Visão geral organizacional e ambiente externo;  
- Governança, estratégia e alocação de recursos; 
- Riscos, oportunidades de perspectivas; 
- Resultados e desempenho da gestão; 
- Informações orçamentárias, financeiras e contábeis. 
A par das dificuldades enfrentadas, todos os agentes da administração se empenharam decisivamente para a realização das atividades 

previstas em proveito da atividade-fim desta escola. Em todos os momentos, os princípios, crenças e valores que acreditamos foram fielmente 
observados. Os objetivos estratégicos elencados para o triênio se constituíram nos principais suportes que orientaram toda essa caminhada. Eles nos 
permitiram estabelecer prioridades na aplicação de recursos recebidos e firmeza na busca de soluções, muitas vezes difíceis de serem encontradas. 
Trabalhar com pouco dinheiro e com recursos humanos escassos, quase sempre sem especialização, têm sido um desafio constante. A superação e a 
vontade de fazer bem feito têm produzido resultados surpreendentes. Vamos aos números. 

 
 
 
 
 

LUIZ SÉRGIO MELUCCI SALGUEIRO 
Presidente e Diretor de Ensino da Fundação Osorio 
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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 (FO) 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. 
 
1.3. Normas Direcionadoras 

O Decreto n° 1.944, de 27 de junho de 1996, aprovou o Estatuto da FO, onde constam entre outras, a sua finalidade, sua natureza, e sua sede. 
O ensino na Fundação é ministrado conforme os objetivos gerais definidos na Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) –, e em consonância com os regulamentos e diretrizes de ensino do Exército Brasileiro, nos aspectos que definem os Valores da 
Instituição, e com o disposto no Regulamento Interno da Fundação. 
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1.4. Estrutura Organizacional 
 

1.4.1. 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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1.4.2. 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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1.5. Modelo de Negócios 
 
A Fundação Osorio é uma Instituição voltada para a educação. Possui03 (três) macroprocessos finalísticos, que desenvolvem Atividades 

Pedagógicas, de Acompanhamento e Avaliação. 
 

Quadro 2 – 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 

 
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. 
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Quadro 3 – Modelo de Negócio da Fundação Osorio 
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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. A equipe de professores do 1º Segmento 
do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) conduziu no ano de 2019 
importantes projetos pedagógicos, destacando-se: "Carnaval ecológico", 
“Um mergulho no mundo das letras”, “Festa Junina”, “Chá dos Avós”, 
“Show de talentos”, dentre outros. 

Também foram atividades escolares relacionadas à Páscoa e ao 
Dia das Crianças. 

Prosseguindo na busca de um apoio pedagógico eficaz para os 
alunos do 1º Segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), foi mantido 
um programa continuado de recuperação de conteúdos para os alunos com 
baixo rendimento escolar, com encontros semanais, rotineiros, que 
obtiveram excelentes resultados. 

Os Serviços de Orientação Educacional (SOE) e de Supervisão 
Pedagógica (SOP) proporcionam apoio individualizado, que visou atender 
os alunos que apresentaram dificuldades específicas na aprendizagem, a 
saber: transtornos da matemática, da leitura, da escrita e suas variações. 

 
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 perseguição do Objetivo Estratégico (OE) 05 – Aumentar o 
Sucesso Escolar requereu um trabalho pedagógico intenso. A equipe de 
professores do 2º Segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
conduziu no ano de 2019 inúmeros projetos pedagógicos, destacando-se, 
entre outros, “II Concurso Literário”, “Feira Científico-Cultural”, “Espaço 
de Leitura e Interação”, “Literatura de Cordel” e “Aula de Apoio de 
Matemática”. 

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 das Crianças, festa de conclusão do 
Ensino Fundamental. 

A Supervisão Pedagógica organizou e coordenou a Feira do 
Livro, 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 3.520 horas, a 

preparação e condução das aulas exigiu criativo e detalhado planejamento. 
A equipe de professores do Ensino Médio conduziu no ano de 

2019 projetos pedagógicos que entusiasmaram os discentes, “Oficina 
Pedagógica da Fundação CESGRANRIO”, “Café Filosófico”, “Feira 
Cultural”. Fechando o ano, foi realizado o “FOMUN” – Fundação Osorio 
Modelo Nações Unidas - fórum de debates com participação de outras 
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escolas civis e militares, que é conduzido pelos próprios alunos da Escola 
sobre assuntos da atualidade, seguindo o modelo adotado pela ONU. 

Também foram realizadas visitas à Escola Naval (EM), à 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e ao Instituto Militar de 
Engenharia (IME). 
 
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. 
 
1.6. 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 4 – 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  28/1  

2016  4.256  149  29/1  

2017  5.781  120  48/1  

2018  6.699  140  48/1  

2019  8.219  172  48/1  

2020 8.603 129 67/1 

Fonte: Secretaria Escolar 

 
A violência e a insegurança no município do Rio de Janeiro, 

apesar de terem diminuídos em 2019, 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 2019, estavam 
matriculados 26 (vinte e seis) 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 
decolaboradores 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 2019 tínhamos 20 (vinte) 
pessoas contratadas pelas empresas prestadoras de serviço à escola que 
residiam na comunidade Paula Ramos ou adjacências. 
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2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
2.1. 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 sintetiza o sistema de Governança. Cabe registrar a existência do 

Conselho Deliberativo da FO, previsto no estatuto da FO e a Auditoria 

Interna, órgão interno de assessoramento da Presidência. 

Na elaboração do seu Planejamento Estratégico, a Fundação 

adotou a mesma metodologia utilizada pelo Exército Brasileiro e que 

preconiza a ideia 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. Em 2019 foi realizado uma 

adequação do Plano de Gestão (PG) que passará a vigorar para o triênio 

2020/2022. 

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 dos OE com as Instâncias Internas 

Objetivo Estratégico Órgãos da Instância Interna 

01 Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 

Divisão de Ensino 
02 Aumentar o intercâmbio com as partes interessadas 

04 Melhorar e ampliar a educação profissional 

05 Aumentar o sucesso escolar 

06 Modernizar a estrutura organizacional Divisão de Administração 

07 Adotar práticas mais efetivas de Comunicação Seção de Comunicação Social 

08 
Aumentar a disponibilidade e a Qualidade dos Recursos 

Humanos 
Setor de Recurso Humano 

09 
Aumentar a arrecadação de consignações e 

contribuições 
Seção de Comunicação Social 

10 Otimizar o planejamento e a execução orçamentária Divisão de Administração 
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 Plano Anual de Ação 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 da Fundação Osorio 
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2.2. Principais objetivos estratégicos e os planos para implementar as 

prioridades estratégicas da gestão 
 
O Planejamento Estratégico da Fundação Osorio é trienal. No 

ano passado estava em vigor o planejamento para o período de 2017/2019 
e o Mapa Estratégico correspondente, como pode ser visto no quadro 4. 

O OE 5 – AUMENTO DO SUCESSO ESCOLAR é o principal 
Objetivo Estratégico da Fundação. Além deste, todos os objetivos 
estratégicos, exceto o OE3, foram perseguidos em 2019 os OE1 e OE5 
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 foramalocados 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)permiteque 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, e estão 
discriminadas no próximo tópico. 

 

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 7 – Mapa Estratégico 
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2.3. Estratégias e recursos empregados para alcançar os Objetivos 
Estratégicos 

Quadro 8 – Estratégias adotadas para alcançar os Objetivos 

Nº  
Objetivo Estratégico a ser 

Atingido 
Estratégias adotadas 

1  
Consolidar o Projeto 

Pedagógico Institucional  
Envolver a comunidade escolar com a implementação 
do PPI  

2  
Aumentar o intercâmbio com 

as partes interessadas  
Criar o e manter vínculos afetivos entre a família e a 
escola  

4  
Melhorar e ampliar a educação 

profissional  
Equilibrar entre a educação profissional e a educação 
básica  

5  Aumentar o sucesso escolar  

Realizar avaliação diagnóstica com os novos alunos
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  
Instituir novas rotinas de divulgação 

8  
Aumentar a disponibilidade e a 

qualidade dos Recursos 
Humanos  

Valorizar dos colaboradores 
Desenvolver um programa de qualificação profissional

9  
Aumentar a arrecadação de 

consignações e contribuições  
Aumentar a visibilidade à Fundação Osorio 

10  
Otimizar o planejamento e a 

execução orçamentária  
Aplicar os 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 na busca da 
consecução dos seus Objetivos Estratégicos. O resultado da aplicação 
das estratégias e o direcionamento de recursos financeiro
ficou bem claro nos resultados apresentados anteriormente, e descritos 
no item 4.4. Os quadros abaixo mostram o direcionamento desses 
recursos para os diversos OE.  

Cabe ressaltar que a falta de Recursos Humanos remete a uma 
crescente terceirização de serviços de pessoal e conseq
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Estratégias e recursos empregados para alcançar os Objetivos 

Objetivos Estratégicos 

Estratégias adotadas  

comunidade escolar com a implementação 

vínculos afetivos entre a família e a 

entre a educação profissional e a educação 

Realizar avaliação diagnóstica com os novos alunos 
contínuo do conteúdo do apoio 

pedagógico, recuperação e retificação da 
aprendizagem integradas ao projeto pedagógico 

Melhorar as condições das salas de aula e dos 

novas rotinas de divulgação  

 
Desenvolver um programa de qualificação profissional 

a visibilidade à Fundação Osorio  

os recursos provisionados, observando os 

A Fundação empregou seus recursos, tanto para custeio quanto 
para investimento, para executar as estratégias traçadas na busca da 
consecução dos seus Objetivos Estratégicos. O resultado da aplicação 
das estratégias e o direcionamento de recursos financeiros para os OE 
ficou bem claro nos resultados apresentados anteriormente, e descritos 

Os quadros abaixo mostram o direcionamento desses 

Cabe ressaltar que a falta de Recursos Humanos remete a uma 
zação de serviços de pessoal e consequente aumento de 

despesas, tudo em proveito da atividade fim (OE 5), como pode ser 
observado no quadro abaixo o valor gasto no OE 8.

Quadro 9 – Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

 
Quadro 10 – Recursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos
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Custeio = R$ 5.848.704

142.951 
25.991 

28,6%

5,2%

Investimento  = R$ 499.831
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despesas, tudo em proveito da atividade fim (OE 5), como pode ser 
observado no quadro abaixo o valor gasto no OE 8. 

Recursos de Custeio aplicados por OE 
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Recursos de Investimento aplicados por OE 
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2.4. Principais Programas, Projetos, Iniciativas e Ações Estratégicas 
realizados para alcançar os OE 
2.4.1. Programas 
- Ações: 
- 09HB - Contribuição da União,de suas Autarquias e Fundações p/o 
Custeio do Regime de previdência dos Servidores Públicos Federais; 
- 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União; 
- 2000 - Administração da Unidade; 
- 20XS - Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osorio; 
- 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados, 
Militares e seus dependentes; 
- 212B - Outros Benefícios aos Servidores Civis, Empregados e seus 
dependentes; 
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis. 
 
2.4.2. Projetos 

Não é o caso da Fundação Osorio. 
 
2.4.3. Iniciativas e Ações Estratégicas 

OE 1 - Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 
Foram realizados diversos encontros com os professores de cada 

um dos segmentos, onde foi discutida a execução e o aprimoramento do 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI). No final de 2019 nas reuniões para 
adequação do Plano de Gestão para o triênio seguinte, por proposta da 
Divisão de Ensino, foi decidido alterar esse OE para “Manter Atualizado o 
PPI”, pois chegou-se a conclusão que o Projeto Institucional está 
plenamente consolidado. 

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 o “Show de Talentos”, o “Chá das Avós”e a 
Festa Junina, entre outras. 

A Fundação realizou acordo de Cooperação com a Fundação 
CESGRANRIO. 

Ações foram realizadas para divulgação e incentivo aos para que 
se entrassem para Associação de Pais de Alunos da Fundação Osorio 
(APAFO). 

As parcerias com o Exército Brasileiro, Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (PMERJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro (CBMERJ) foram intensificadas, e foram consolidadas as 
parcerias com o INMETRO, com o CRA-RJ, com a Administração 
Regional – III Região Administrativa do Município do Rio Comprido, 
com as Unidades da PMERJ e do CBMERJ da área. 

Foi mantido o bom relacionamento com a Associação dos 
Moradores da Comunidade Paula Ramos. 

OE 4 – Melhorar e ampliar a Educação Profissionalizante 
A Feira Profissional da Fundação, realizada anualmente, contou 

com 13 (treze) oficinas e envolveu profissionais das áreas de 
Administração, Arquitetura, Marinha do Brasil, Direito, Exército 
Brasileiro, Medicina, Engenharia, Veterinária, Força Aérea Brasileira, 
Psicologia, Nutricionista, Odontologia, Comunicação. 

O curso Técnico de Administração foi reformulado. A Fundação 
passou a oferecer vagas de estágio na Divisão de Administração para 
alunos do curso profissionalizante. 

Dentro do escopo de ampliar a Educação Profissionalizante, 
foram concluídos os estudos para a criação de mais um curso, o de 
Técnico em Meio Ambiente, que passará a funcionar no ano de 2020 na 
Fundação. A documentação pertinente para homologação do novo curso e 
para o registro no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi 
encaminhada, via Comando do Exército, para o Ministério da Educação. 

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

OE 5 – Aumentar o sucesso escolar 
Ações na área pedagógica para o aumento do sucesso escolar, que 

mostraram resultados positivos, foram mantidas e/ou ampliadas, a fim de 
promover um apoio pedagógico contínuo, recuperação de estudos e 
retificação da aprendizagem integrada ao projeto pedagógico. Dessa 
forma, aulas de reforço em mais Disciplinas foram realizadas. O universo 
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de alunos submetidos à avaliação diagnóstica foi ampliado para poder 
identificar os alunos que necessitavam de aulas de apoio não apenas em 
Matemática, mas em Português também. 

Foram iniciados estudos visando a criação de um Núcleo de 
Apoio Pedagógico (NAP), objetivando um atendimento multidisciplinar 
de alunos com transtornos de aprendizagem. 

Visando melhorar a aprendizagem em Matemática, foi adotado 
para os alunos do 3º ao 5º ano do 1º seguimento escolar, o programa 
“Magific” para uso online, permitindo que ser acessado na sala de aula e 
em casa. 

Além de ações ligadas às estratégias supracitadas, foram 
mantidas e merecem destaque: Feira de Ciências e Tecnologia da 
Fundação, participação de grupos de alunos nas Olimpíadas Brasileiras de 
Matemática e de Astronomia, Feira de Ciências no Instituto Militar de 
Engenharia (IME), Feira do Livro, visitas pedagógicas a diversas 
instituições históricas e culturais. 

OE 6 – Melhorar a estrutura organizacional 
Foi mantida a estratégia de melhorar as condições das salas de 

aula e dos laboratórios. Metade das salas de aula do 2º Segmento do 
Ensino Fundamental (EF) tiveram seu mobiliário trocado, passando a 
contar com cadeiras e mesas novas. Foram realizadas reformas, 
recuperações e feitas melhorias em diversas instalações da Escola.  

Os banheiros do prédio d. Francisca Osorio foram reformados, 
para melhor atender ao efetivo de alunos dos 1º e 2º anos do 1º Segmento 
EF. As mesas e cadeiras antigas dos professores nas salas de aula foram 
substituídas por novas.  

Com recursos advindos de emenda parlamentar do então 
Deputado Jair Bolsonaro, foram adquiridos para os prédios Epitácio e 
Marques de Herval elevadores destinados aos portadores de necessidades 
especiais. A instalação no prédio do 2º Seguimento Escolar foi iniciada 
ainda em dezembro de 2019. 

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 

no Estado-Maior do Exército, com a Chefia do Departamento de 
Educação e Cultura do Exército e com a Direção da Diretoria de Educação 
Preparatória e Assistencial, entre outras. 

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 de 
diferentes segmentos escolares e com os próprios alunos. 
OE 8 - Aumentar a disponibilidade e a qualidade dos Recursos 

Humanos 
Docentes e servidores participaram de diversos eventos dentro e 

fora do Rio de Janeiro, voltados para a Educação, a fim de aumentar a 
qualificação dos recursos humanos da Fundação. 

Com intuito de aumentar a disponibilidade de professores foram 
conduzidos processos de redistribuição de professoras para Escola. Em 
consequência desse processo, 03 (três) professores, oriundos de outras 
instituições de ensino federal, passaram a compor o quadro efetivo da 
Escola. E foram propostos para virem para a Fundação por redistribuição, 
em 2020 mais 11 (onze) professores. 

Outras ações conduzidas pela Alta Administração foram a 
consolidação das parcerias com o Exército Brasileiro, a 1ª Região Militar, 
a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado do Rio de Janeiro e estreitar os laços com a 
Departamento de Ensino e Cultura do Exército. 
OE 9 – Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 

A Escola recebeu R$ 900.000,00 oriundos de emenda 
parlamentar e destinada a Projeto de acessibilidade. A Direção da Escola 
manteve o esforço de 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 
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Em 2019, 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. 

O Setor de Patrimônio foi reformulado para melhorar o controle e 
a supervisão sobre o material permanente. 

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. 
2.5. Relacionamento com a Sociedade e Partes interessadas 

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 2019, o número de acessos à página eletrônica da 
Fundação continuou crescendo e no final do ano, praticamente, atingiu a 
marca de cerca de um milhão de acessos. 

Outro canal de comunicação que a Fundação mantém é com os 
ex-alunos que já passaram pela Escola. Para tanto, a Seção de 

Comunicação Social realiza um trabalho de aproximação com o público 
usuário da Instituição, criando um banco de dados 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 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. 

Na página na internet o cidadão tem acesso às informações 
relacionadas ao ensino, às atividades programadas e eventos de interesse 
geral. Nela podem ser acessados os Processos de Prestação de Contas 
Anual (Relatório de Gestão) e os resultados das avaliações e inspeções de 
auditoria 
 
2.6. Mecanismos e Ações implementadas pela Alta Administração 
para garantir legalidade, eficiência e eficácia e a legitimidade dos atos 

Como citado no item 2.2, a Fundação possui um Plano que 
“transportou” para o nível tático seu planejamento estratégico, que é o seu 
Plano de Ação Anual - PAA. Para cada ação há um objetivo, período de 
abrangência, um responsável por sua execução, previsão de custo, metas 
para o ano em questão. 

O PAA é uma ferramenta importante de gestão para a Alta 
Administração da Fundação acompanhar a execução do PG, 
possibilitando, quando necessário, intervir. Permite direcionar, em tempo 
oportuno, o esforço da Escola para alcançar os OE.

 
3. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 
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 como um risco estratégico, como um objetivo a buscar a diminuição das reprovações. 
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3.1.2. Riscos Operacionais 
A análise de riscos feita identificou 05 (cinco) 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 da 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; 

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 11 – Gerenciamento de Riscos 

Risco Tipo 
OE 

Impactado 
Gerenciamento do Risco Res postas 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 DivEns 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. Novas instruções aos interessados. 

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 Ens os docentes que 
estão previstos se aposentar no ano seguinte 

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 em aberto 
O Setor de Recursos Humanos elabora processos de 
redistribuição para a Fundação de professores de outras 
instituições de ensino 

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 DivEns planeja reposição em outro dia das aulas suspensas 
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4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 
4.1. Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos  

Quadro 12 – 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) 75% 100% 4 Trimestral 

ReuPPI = (RRlz x 100)/RPPIP, onde: 
ReuPPI = 100 - percentual de reuniões sobre o PPI 
ReuRlz = 4 - 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% 85% 102,5% Trimestral 

RVCEfet = (RVRlz x 100)/RVPrev, onde:      
RVCEfet = 100 -percentual de representações, visitas e contatos feitos  
RVRlz = 41 - nº de representações, visitas e contatos realizados 
RVPrev = 40 - nº representações, visitas e contatos previstos 

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

PRA = (RAPP x 100)/RAP, onde: 
RRA = 100-percentual de revisões nos acordos  
RAPP = 3 -nº realizadas de revisões nos acordos  
RAP = 3 - nº revisões nos acordos previstos 

1º EF 90% 75% 100% Trimestral 
PPReu = (NPReu x 100)/NAM, onde:    
PPReu = percentual de pais na reunião 
=> 1º SE= 100     2º SE= 27,3     EM= 11 
NPReu = nº de pais presentes na reunião 
=> 1º SE= 285     2º SE=105     EM=33 
NAM = nº de alunos matriculados no SegEsc 
=> 1º SE= 285     2º SE=385     EM=296 

Participação Reu Pais 2º EF 28,6% 50% 27,3% Trimestral 

(1)                 EM 0% 15% 11,2% Trimestral 

OE 3 - Implantar a Educação Infantil até 2021 
Educação Infantil Atualmente não há previsibilidade na LOA 

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 = 15 - nº de palestras motivacionais realizadas 
PMotPrev = 15 - nº palestras motivacionais previstas 

OE 5 - Aumentar o sucesso escolar 

                                    1º EF 
 
 
Alunos Aprovados no 2º EF 
 
 
(1)                                  EM 

98,9% 92% 96,8% Anual 
PAAproSeg = (NAAproSeg x 100)/NAMS, onde: 
PAAproSeg = percentual de alunos aprovados por segmento 
=> 1º SE= 96,8    2º SE= 92,0      EM= 85,8 
NAAproSeg = nº de alunos aprovados por segmento no ano 
=> 1º SE= 276     2º SE= 369     EM=254 
NAMS = nº de alunos matriculados por segmento 
=>1º SE= 285     2º SE=385     EM=296 

94,4% 92% 95,8% Anual 

91,2% 92% 85,8% Anual 

16,4% 15% 17,5% Trimestral 

35,1% 30% 34,8% Trimestral 

57,5% -- 61,5% Trimestral 

OE 6 - Modernizar a estrutura organizacional 
Mobília nova (cadeira e mesa) salas de aula 
do 2º EF (2) 

- 50% 50% Semestral Quantidade de instalações ou espaço reformados 
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OE 7 - Adotar práticas mais efetivas de comunicação 

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

IAPE = (APT x 100)/APTA, onde: 
IAPE = + 9,3 % índice de incremento de acesso à página eletrônica  
APT = 103.371-nº de acessos à página no trimestre  
APTA = 94.574-nº de acessos à página no mesmo Trim do ano anterior 

Visitas ao facebook FO (4) +42% +10% +3,3% 

Trimestral 
(Ref: Trim 

do ano 
anterior) 

IAFB = (AFB x 100)/AFBTA, onde:  
IAFB = +42% - índice de acesso ao facebook da FO 
AFB = 3.891 - nº acessos ao facebook da FO no Trim 
AFBTA = 2.411 - 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) 40,5% 40% 40,2% Semestral 

IPE = (PE x 100)/TP, onde: 
IPE = 40,2 - índice de Prof da FO com especialização 
PE = 31 - número de Prof da FO com Especialização 
TP = 77 - número total de professores da FO 

Professores com Mestrado (5) 25,0% 25% 36,3% Semestral 

IPM = (PE x 100)/TP, onde: 
IPM = 36,3 - índice de Prof da FO com mestrado 
PM = 28 -número de Prof da FO com mestrado  
TP = 77 - número total de professores na FO 

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

IPD = (PD x 100)/TP 100, onde: 
IPD = 10,3 - índice de Prof da FO com doutorado 
PD = 8 - número de Prof da FO com doutorado 
TP = 77 - número total de professores na FO 

Docentes em Congressos/Seminários (5) 1 4 7 Trimestral Quantidade de docentes que participaram em Congressos e ou Seminários no trimestre 

OE 9 - Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 
Consignatários (2) 2802 2850 2730 Trimestral Quantidade de consignatários da FO 
Arrecadação (Consignações) (2) R$ 780.806 R$ 819.846 R$ 849.665 Trimestral Valor arrecadado com as consignações 

OE 10 - Otimizar o planejamento e a execução orçamentária 

Percentual de Recursos Empenhados (2) 98,9% 99% 99,1% Anual 

IA = Índice de Aplicação 
CD = Crédito Disponível para execução 
DE = Despesa Executada 
CD = R$ 6.371.723 
DE = R$ 6.251.434 
IA= DE x 100 
           CD 
Índice de Aplicação dos Recursos Orçamentários provisionados na LOA/2019 + 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: Gab Pres  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 
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4.2. Resultados alcançados frente aos OE e as prioridades da gestão 
 
OE 1 - Consolidar o Projeto Pedagógico Institucional 

A realização do ESTAP, onde foi abordada a nova Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC) e os encontros semanais com os professores 
de cada um dos segmentos levaram consolidar a implantação do 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 buscaram aproximar os pais e 
responsáveis da Fundação para que aumentassem a presença deles em 
reuniões e eventos como pode ser observado nos índices alcançados no 
mapa de indicadores. Com relação aos pais dos alunos do 1º Segmento 
escolar essa meta foi alcançada. No entanto, a aproximação com relação 
aos pais dos alunos do 2º Segmento ficou bem abaixo das expectativas, e 
praticamente, não se efetivou com os pais dos alunos do Ensino Médio, 
frustrando os esforços da Escola. 

O Acordo de Cooperação com o Exército Brasileiro e com o 
Convênio com o Corpo de Bombeiros/RJ foram revisados e mantidos. 

Foi ratificado o Convênio assinado com o Conselho Regional de 
Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ). 

Visando aumentar as alternativas de locais de estágio para os 
alunos do curso técnico profissionalizante da FO foram iniciadas 
negociações com a Fundação CESGRANRIO. 
 
OE 3 – Implantar a Educação Infantil até 2021 

Como foi anteriormente explicado, esse OE não teve nenhuma 
ação objetivando sua consecução. Pois, não há nenhuma previsão na LOA 
para esse Objetivo. 
OE 4 – Melhorar e ampliar a Educação Profissionalizante 

A sala do “escritório modelo” da “Empresa Pedagógica” foi 
reestruturada 2019. Todo o seu mobiliário e seu material de informática 
foram substituídos por novos. Recebeu também meios didáticos auxiliares, 
como projetor multimídia com tela de projeção retrátil, caixas de som 

adequadas ao espaço interno. A apresentação de profissões na “feira 
profissional” foi ampliada. 
OE 5 – Aumentar o sucesso escolar 

O sucesso escolar dos alunos da FO foi analisado tanto interna 
quanto externamente. Os índices do “Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB)” são medidos a cada dois anos e o resultado é 
divulgado no ano seguinte. Em 2019, houve nova avaliação e, 
consequentemente, deverá ser publicado em 2020 o novo índice. 

Em 2019 os alunos realizaram as provas para avaliação do IDEB 
da Fundação. Os resultados serão informados para a FO em 2020. 

Internamente os resultados do 1º e 2º Segmentos do Ensino 
Fundamental continuaram muito satisfatórios, como pode ser observado 
no gráfico abaixo. 

Quadro 13 – Sucesso Escolar 

 
Fonte: DivEns 

 
OE 6 – Melhorar a estrutura organizacional 

A estrutura organizacional do 1º Segmento do Ensino 
Fundamental foi melhorada com a substituição das mesas e cadeiras 
antigas dos professores nas salas de aula. Foi realizada a reforma dos 
banheiros do prédio d. Francisca Osorio, a fim de adequá-la ao efetivo de 
alunos dos 1º e 2º anos.  

Cerca de metade das salas de aula do 2º Segmento do Ensino 
Fundamental tiveram seu mobiliário trocado, passando a contar com 
cadeiras e mesas novas. 

Todas as mesas e cadeiras antigas do refeitório foram 
substituídas por mobiliário mais moderno e de fácil higienização. 

Foram realizadas reformas, recuperações e feitas melhorias em 
diversas instalações da Escola, entre outras, na sala de atendimento da 
Seção de Orientação Escolar, no refeitório de professores.  

88,9%

98,9% 98,0% 96,8%

87,5%

94,4% 95,7% 95,8%

80,0%

90,0%
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2016 2017 2018 2019
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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 do Exército, 
aumentando a divulgação da Fundação. 

A Direção da Escola consolidou a aproximação com os órgãos de 
Ensino do Exército. 

Na busca constante da transparência e publicidade de suas ações, 
seguindo o que prescreve a legislação em vigor, a Fundação Osorio 
disponibilizou na sua página na Internet o link 
http://www.fosorio.g12.br/index.php?fosorio=acontecimentos. Esse link 
leva à uma janela onde podem ser encontrados os principais 
acontecimentos em 2019, com as informações constantemente atualizadas. 

Foi mantida a realização de reuniões periódicas bimestrais com os 
pais e responsáveis dos alunos, dos diferentes anos escolares e, bem como, 
com os próprios alunos. 

 
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, entre outros, com o 
objetivo de melhorem sua qualificação. Entre esses, se destacam: 

 curso de Pós-Graduação em Educação Especial e Inclusiva; 
 contratação de profissional com notória especialização para o 

treinamento, dentro da própria Escola, na área de Planejamento 
Estratégico para os agentes públicos responsáveis pela gestão da FO; 

 participação de docente no VI Congresso Nacional de 
Educação; 

 participação de professores no “Encontro Musicalizando com 
Alegria”, voltado para o ensino de música. 

Haja vista a impossibilidade de realização de concurso público e 
para se adequar a necessidade de serviço interno da Escola foram 
realizadas licitações para prestação de serviço continuado que objetivou o 
incremento de 12 (doze) colaboradores terceirizados. 

 
 

OE 9 – Aumentar a arrecadação de consignações e contribuições 
As doações (Fonte de Recursos 0296) são geradas, principalmente, 

dos descontos em folha de pagamento, autorizados pelos militares do 
Exército e da Força Aérea, que ingressam como crédito financeiro 
diretamente no conta desta UPC e de depósitos bancários por meio de 
guias de recolhimento, realizados pelo pessoal civil.  Em função dos 
limites de crédito orçamentário impostos ao orçamento e aos pagamentos 
mensais, essa arrecadação, atualmente, não pode não pode ser utilizada em 
benefício de um aumento do crédito autorizado a empenhar, uma vez que 
qualquer aumento de crédito da Fonte de Recursos 0296 tem como 
contrapartida uma diminuição no mesmo valor do crédito da Fonte 0100 
(Tesouro). Contudo, o montante arrecadado tem crescido anualmente, 
como reflexo do reconhecimento da sociedade pelo elevado desempenho 
operacional desta UPC. Esse aumento está representado no gráfico abaixo: 

Esse reconhecimento pelo resultado da gestão dos processos 
operacionais, incrementado por ações junto ao público externo, também 
constatado pelo aumento da procura de vagas, que passou da proporção de 
29/1, em 2015, para 67/1 a partir de 2020 (Quadro 2), permitiram um 
incremento aproximado de 10%, em relação a 2018, considerando como 
referência o início da série histórica de arrecadação por doações, em 2012, 
que ao serem incluídas, na Lei Orçamentária, passam a ser classificadas 
como Fonte 0296, como pode ser observado no quadro abaixo. 

Ações voltadas para que os doadores reajustassem o valor de suas 
contribuições foram desenvolvidas. Com isso, mesmo havendo uma 
retração da quantidade de contribuintes de 1,86%, houve um incremento 
de 8,8% no valor das arrecadações da Z-40 (doações em folha realizada 
por militares do Exército), como pode ser observado no quadro seguinte. 
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Quadro 14 – Arrecadação da Z - 40 

 
Fonte: Setor de Contabilidade e Finanças 

 
Quadro 15 – Série Histórica da arrecadação da Z - 40 

 
 

Fonte: Divisão de Administração 

 
OE 10 – Otimizar o Planejamento e a execução orçamentária 

O Setor de Patrimônio foi reestruturado, a fim melhorar o 
controle do material permanente. 

Fruto do esforço despendido para a consecução deste objetivo, 
em 2019, os recursos orçamentários, alocados pela LOA/2019, foram 
empenhados em aproximadamente 99,1%.  

Além disso, do montante de R$ 134.215,00, provisionado por 
destaque de crédito do FNDE/PNAE, para ser empregado na aquisição de 
gêneros de alimentação para a merenda escolar, deixou de ser empenhado 
R$ 21,00.  

Por outro lado, o destaque de crédito recebido da UO-EME, para 
aquisição de material permanente para mobiliar o Gabinete 
Odontológico, com material permanente, foi totalmente processado.  

Também esta UPC foi aquinhoada, com crédito de R$ 
900.000,00,  alocado por emenda parlamentar, para a implantação do 
Projeto Acessibilidade, o qual foi processado por licitações na 
modalidade Tomada de Preços para serviços de engenharia, e pregão 
eletrônico para aquisição e instalação de elevadores; sendo do saldo 
existente, adquirido carro elétrico, cadeira de rodas e mesas para 
cadeirantes para serem  utilizados por pessoal com dificuldade de 
locomoção. Desse montante, apenas R$ 896,07 deixou de ser 
empenhado.  

O resultado alcançado para cumprir esse objetivo estratégico se 
deve a medidas tomadas de melhoria dos mapeamentos dos processos de 
aquisição de bens e serviços, concomitantemente à reestruturação 
organizacional da Divisão de Administração, que substituiu os serviços 
desempenhados por colaboradores contratados para executar serviços  de 
recepcionistas, operadores de máquina copiadora e telefonista em 
serviços de escritório e atividades auxiliares de apoio à gestão da 
documentação, o que passou a exigir pessoal mais especializado e melhor 
selecionado para a sua execução, sem que houvesse aumento de custos 
operacionais.  

Outra medida que dinamizou a execução orçamentária foi a 
adoção de procedimentos por meio da implantação de Normas de 
Almoxarifado e de introdução de procedimentos que melhor orientaram a 
emissão de requisições para processamento de despesas.  

Outro indicador da melhoria do OE 10 foi o foco dado na 
execução orçamentário com prioridade no planejado, no Plano de Ação 
Anual de 2019. 
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4.3. Avaliação dos OE alcançados e do desempenho em relação às 
metas 

 
Para alcançar os OE do PAA – 2019 para as suas

duas) Iniciativas Estratégicas foram planejadas 100
cada uma das ações foi estabelecida uma meta. Os recursos financeiros 
recebidos foram aplicados para a consecução das Iniciativas Estratégicas e 
consequentemente para alcançar os seus respectivos OE.

O gráfico a seguir mostra uma síntese global da 
metas dessas ações no ano de 2019. 

 
 

Quadro 16 – Percentual executado das Metas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:GabPres 
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alcançados e do desempenho em relação às 

para as suas 32 (trinta e 
foram planejadas 100 (cem) ações. Para 

Os recursos financeiros 
foram aplicados para a consecução das Iniciativas Estratégicas e 

consequentemente para alcançar os seus respectivos OE. 
síntese global da execução das 

executado das Metas 

 
Duas ações atingiram 67% da meta, mas isso não comprometeu 

que fosse atingido o OE 1. 

Quadro 17 – Execução das 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte:GabPres 

 
Para alcançar o OE 2 foram planejadas 1

algumas de não terem atingido 
aumentou em 2019 e as existentes 
aumento do relacionamento com os pais
atingimento do OE. O quadro 14 ilustra essa situação.

  

 

0%

15%

33%

67%
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100%

1.1.1

......................................................................... Página 28) 

Duas ações atingiram 67% da meta, mas isso não comprometeu 

 
 

Execução das Metas das Ações para o OE 1 

 

foram planejadas 12 (doze) ações, apesar
tingido 100% da meta, o número de parcerias 

aumentou em 2019 e as existentes foram consolidadas, bem como, houve 
o relacionamento com os pais e responsáveis, caracterizando o 

O quadro 14 ilustra essa situação. 
 

 

1.1.2
1.2.1

1.2.2

OE 1
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Quadro 18 – Execução das Metas das Ações para o OE 2

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fonte:GabPres 

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 autorizada realização de concurso público 
para o preenchimento dessa demanda. 

O OE 5 foi atingido, ressalta-se, no entanto, que u
Iniciativas Estratégicas do OE 5 foi parcialmente alcançad
metas das demais foram totalmente atingidas. O quadro 15 mostra qua
situação das metas de cada ação. 

Quadro 19 – Execução das Metas das Ações para o OE 4

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte:GabPres 
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para o OE 2 

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

Os recursos financeiros não foram contemplados na LOA. Os 
recursos em pessoal são professores especializados na Educação Infantil. 

realização de concurso público 

se, no entanto, que uma das 
foi parcialmente alcançada, porém as 

O quadro 15 mostra quala 

para o OE 4 

O OE 5 possui 08 (oito) Iniciativas Estratégicas 
quatro) ações no total. Esse OE também não foi 
como pode ser observado nos gráficos a seguir.

 
Quadro 20 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

 
Quadro 21 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

 
O OE 6 possui no PAA

Estratégicas, com 21 (vinte e uma) ações
foram atingidas 100% não comprometeram 
pode ser constato ao analisar os dois gráficos seguintes.
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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 

nos gráficos a seguir. 

Execução das Metas das Ações para o OE 5.1 a 5.3 

Execução das Metas das Ações para o OE 5.4 a 5.8 

no PAA-2019 em 05 (cinco) Iniciativas 
Estratégicas, com 21 (vinte e uma) ações no total. As metas que não 

0% não comprometeram o atingimento do oe, isso 
pode ser constato ao analisar os dois gráficos seguintes. 

 

5.1.4 5.2.1 5.2.3 5.3.1 5.3.2

OE 5.1 a 5.3

 

OE 5.4 a 5.8
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Quadro 22 – Execução das Metas das Ações para o OE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

 
 

Quadro 23 – Execução das Metas das Ações para o OE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

 
 
O OE 7 com 05 (cinco) ações foi plenamente atingido

que não alcançou a meta estabelecida não prejudicou que se atingisse o 
Objetivo Estratégico. O quadro a seguir mostra claramente qual a ação 
não foi atingida. 
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para o OE 6.1 e 6.2 

Metas das Ações para o OE 6.3 a 6.6 

) ações foi plenamente atingido. A ação 
que não alcançou a meta estabelecida não prejudicou que se atingisse o 

Estratégico. O quadro a seguir mostra claramente qual a ação 

Quadro 24 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

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

duas ações que não atingiram suas metas não impediram que o OE fosse 
atingido. A análise do gráfico permite 

 
Quadro 25 – Execução das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

 
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 
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Execução das Metas das Ações para o OE 7 

com 05 (cinco) Iniciativas Estratégicas foi alcançado. As 
duas ações que não atingiram suas metas não impediram que o OE fosse 

A análise do gráfico permite chegar a essa conclusão. 

Execução das Metas das Ações para o OE 8 

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. 

7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5

OE 7

8.3.1 8.3.2 8.3.2 8.4.1 8.4.2 8.5.1

OE 8
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Quadro 26 – Execução das Metas das Ações para o OE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

O OE 10 tem 02 (duas) Iniciativas Estratégicas com 
meta de todas essas ações foi 100% atingida. Isso permitiu que o OE fosse 
plenamente alcançado. O gráfico a seguir mostra os resultados d

Quadro 27 – Execução das Metas das Ações para o OE 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:GabPres 

4.3.1. Justificativas para os resultados 
Impactou diretamente o OE 2 o envolvimento dos pais e 

responsáveis com a APAFO, apesar do esforço e medidas para aumentar o 
número de associados, elas tiveram ótima acolhida apenas no 1ª 
seguimento escolar. A Escola vai permanecer com esforço para que a 
APAFO aumente cada vez mais o número de novos integrantes. 
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Metas das Ações para o OE 9 

O OE 10 tem 02 (duas) Iniciativas Estratégicas com 06 (ações). A 
permitiu que o OE fosse 

O gráfico a seguir mostra os resultados das ações. 
Metas das Ações para o OE 10 

2 o envolvimento dos pais e 
com a APAFO, apesar do esforço e medidas para aumentar o 

número de associados, elas tiveram ótima acolhida apenas no 1ª 
seguimento escolar. A Escola vai permanecer com esforço para que a 

FO aumente cada vez mais o número de novos integrantes.  

O OE 4 foi impactado com o afastamento por problemas de saúde 
do professor coordenador do curso profissionalizante. A professora que o 
substituiu acumulou várias disciplinas e atividades do curso, o que 
dificultou que todas as metas fossem alcançadas.

Em 2019, mais uma vez 
Ensino Médio, particularmente em duas Disciplinas, Química e 
Matemática. 

Apesar de medidas terem sido implementadas para que os 
alunos conseguissem melhorar nessas Disciplinas, os resultados 
apresentados frustraram as expectativas. 
que visam melhorar o processo ensino/aprendizagem de Matemática, 
entre elas, a aquisição de licença para utilizar o programa Magific
desenvolvido para alunos do Ensino Fundamental. Outras medidas estão 
sendo estudas para serem desenvolvidas em 2020 visando melhorar o 
processo ensino/aprendizado de 
a Disciplina entra no campo abstrato.

A Química no Ensino Médio também é impactada pelos 
conhecimentos em Matemática que são 
as peculiaridades daquela Disciplina. 

Além dos fatores acima expostos
relativo ao comprometimento do aluno com o estudo. Esse fator por mais 
que a Escola e, particularmente, os professores procure
discente, depende única e exclusivamente da vontade dele.

O OE 6 foi diretamente
orçamento anual, o que limitou a atuação da Divisão de Administração 
para alcançar plenamente todas as ações deste OE. 
4.4. Monitoramento das metas não alcançadas e Perspectiva para o 
próximo exercício 

No ano de 2020 estará em vigor o Plano de Gestão 2020
um novo Plano de Ação Anual foi elaborado. Os Objetivos Estratégicos 
continuarão a ser perseguidos arduamente. Novas 
estabelecidas para 2020 serão monitoradas permanentemente por 
intermédio de seus indicadores. 

9.2.2

10.2.3

......................................................................... Página 31) 

i impactado com o afastamento por problemas de saúde 
do professor coordenador do curso profissionalizante. A professora que o 
substituiu acumulou várias disciplinas e atividades do curso, o que 
dificultou que todas as metas fossem alcançadas. 

uma vez o OE 5 não alcançou bom resultado no 
particularmente em duas Disciplinas, Química e 

pesar de medidas terem sido implementadas para que os 
alunos conseguissem melhorar nessas Disciplinas, os resultados 

aram as expectativas. Novas medidas foram adotadas 
que visam melhorar o processo ensino/aprendizagem de Matemática, 
entre elas, a aquisição de licença para utilizar o programa Magific 
desenvolvido para alunos do Ensino Fundamental. Outras medidas estão 

do estudas para serem desenvolvidas em 2020 visando melhorar o 
processo ensino/aprendizado de Matemática no 8º ano, momento em que 
a Disciplina entra no campo abstrato. 

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, ainda há também o fator 
comprometimento do aluno com o estudo. Esse fator por mais 

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

diretamente impactado pelas limitações do 
anual, o que limitou a atuação da Divisão de Administração 

para alcançar plenamente todas as ações deste OE.  
Monitoramento das metas não alcançadas e Perspectiva para o 

No ano de 2020 estará em vigor o Plano de Gestão 2020-2022 e 
um novo Plano de Ação Anual foi elaborado. Os Objetivos Estratégicos 
continuarão a ser perseguidos arduamente. Novas ações e novas metas 
estabelecidas para 2020 serão monitoradas permanentemente por 
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A soma dos valores dos recursos do orçamento de 2019 para 
custeio e investimento é o mesmo que o de 2020, apesar da expectativa 
da Escola de que possa vir a receber suplementação de crédito. O que na 
prática, em função do aumento dos preços de materiais, das repactuações 
em função dos dissídios coletivos das diversas categorias as quais 
pertencem os colaboradores terceirizados, representa uma redução do 
orçamento da Fundação. Esse fato limitará reforma e manutenção das 
instalações. Consequentemente, as ações implementadas para a melhoria 

das instalações sofrerão restrições. 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 2020. Para mitigar esse 
problema, a Direção da Escola tem buscado novos professores, por 
intermédio de processos de redistribuição de pessoal. A expectativa para 
este ano é de que cheguem 11 (onze) novos professores. 

 
 

 
4.5. Avaliação dos Resultados das Áreas de Gestão 

 

 
4.5.1. Gestão Orçamentária 

A Gestão Orçamentária foi realizada com os recursos alocados na LOA/2019, segundo o resultado discriminado no quadro abaixo: 
Quadro 28 – Execução Financeira das Ações da LOA 

AÇÃO GRUPO DESIGNAÇÃO FONTE ORIGEM 
VALORALOCA

DO 
VALOR 

LIQUIDADO 
VALOR PAGO RP 

09HB 

1 

Contribuição p/ 
Custeio da Previdência 

0100 Tesouro 

1.539.219,00 1.539.219,00 1.531.630,00 
 

0,00 

20TP Pessoal Ativo   9.889.913,00 9.889.913,00 9.031.807,14 0,00 

0181 Pensionistas 5.911.377,00 5.911.377,00 5.777.510,47 0,00 

212B 3 Benefícios 564.651,00 504.622,36 463.817,63, 0,00 

  

2000 
3 Custeio 

0100 Tesouro 3.873.930,00 3.633.022,08 3.663.022,08 213.637,85 

0250 
Exploração 
Econômica 

de Bens 
136.793,00 

 
134.579,86 

 
134.579,86 

 
2.205,24 

4 Investimento 0100 Tesouro 135.000,00 101.241,83 101.241,83 33.507,40 

  

20XS 
3 Custeio 

0100 Tesouro 
1.861.000,00 1.775.729,49 1.775.729,49 85.256,69 

4 Investimento    365.000,00 142.256,43 142.256,43 222.486,12 

  

Emenda 
Parlamentar 
(2000) 

4 Investimento 0188 Tesouro 900.000,00       899.103,93 0,00 899.103,93 

 TOTAL       1.456.197,23 
Fonte: Seção de Contabilidade e Finanças
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A Emenda Constitucional nº 095/2016, do Teto dos
Públicos, alterou a Constituição Federal ao instituir o Novo Regime 
Fiscal (NFR). Trata-se de uma limitação ao crescimento das despesas do 
governo brasileiro durante 20 anos, alcançando os três poderes, além do 
Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União.

Em razão do NRF, o orçamento desta UPC, nos 3 últimos 
exercícios, foi o seguinte: 
 

Quadro 29 – Série Histórica do Orçamento da Fundação

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança 

 
O crescimento orçamentário do crédito alocado para pagamento 

de pessoal, que corresponde à despesa obrigatória do Grupo 1, 
ao crédito disponível para os demais grupos, é consequente a
auferido por docentes que foram aquinhoados com o Registro de Saberes 
e Competências (RST), gratificação concedida por desempenho 
profissional em função de avaliação por comissão, instituída para esse 
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095/2016, do Teto dos Gastos 
instituir o Novo Regime 

uma limitação ao crescimento das despesas do 
governo brasileiro durante 20 anos, alcançando os três poderes, além do 

da União e da Defensoria Pública da União. 
Em razão do NRF, o orçamento desta UPC, nos 3 últimos 

Orçamento da Fundação 

O crescimento orçamentário do crédito alocado para pagamento 
de pessoal, que corresponde à despesa obrigatória do Grupo 1, em relação 

é consequente ao benefício 
auferido por docentes que foram aquinhoados com o Registro de Saberes 
e Competências (RST), gratificação concedida por desempenho 
profissional em função de avaliação por comissão, instituída para esse 

fim. Assim, o docente considerado apto é pro
superior, podendo ser classificado, para efeito remuneratório, com
de doutor ou mestre, aumentando assim o dispêndio com o pessoal sem 
que ocorra reajuste salarial. 

Vale ainda, ressaltar dois fatos decorrentes do NFR 
ser constatados nos gráficos em barra acima. São eles

1) a disponibilidade de
demais atividades de custeio diminuíram proporcionalmente 
na terceirização que variou em função dos reajustes salariais
Convenções Coletivas de Trabalho, aumentos das passagens dos 
transportes públicos e benefícios de alimentação, 
não pode prescindir dos serviços acima citados por serem
o apoio administrativo aos macroproce

2) a alocação de recursos de outras fontes [exploração econômica 
de bens (Fonte 0250) e doações (Fonte 0296)] deixaram de 
aumentar os recursos orçamentários
permitem acréscimos na Proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA), 
mesmo que já exista a provisão do financeiro; ou seja, qualquer aumento 
na alocação de recursos próprios corresponderá
redução na fonte Tesouro. Dessa forma, não há incentivo às pessoas 
fazerem doações.  

Nos gráficos em pizza
congelamento do custeio no crescimento percentual dos dispêndios com 
os serviços de execução indireta (terceirização), realizados por empresas 
contratadas para a execução da vigilân
higiene, motoristas, copa e cozinha, 
auxiliares de apoio à gestão de documentação. 
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fim. Assim, o docente considerado apto é promovido a uma graduação 
, podendo ser classificado, para efeito remuneratório, com o grau 

de doutor ou mestre, aumentando assim o dispêndio com o pessoal sem 

dois fatos decorrentes do NFR , que podem 
ser constatados nos gráficos em barra acima. São eles: 

a disponibilidade de recursos orçamentários para atender às 
tividades de custeio diminuíram proporcionalmente ao acréscimo 

em função dos reajustes salariais advindos das 
Convenções Coletivas de Trabalho, aumentos das passagens dos 

os e benefícios de alimentação, uma vez que esta UPC 
serviços acima citados por serem essenciais para 
s macroprocessos e de execução indireta. 

2) a alocação de recursos de outras fontes [exploração econômica 
de bens (Fonte 0250) e doações (Fonte 0296)] deixaram de contribuir para 

os recursos orçamentários em face dos limites fixados que não 
s na Proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

mesmo que já exista a provisão do financeiro; ou seja, qualquer aumento 
recursos próprios corresponderá como contrapartida a 

redução na fonte Tesouro. Dessa forma, não há incentivo às pessoas 

Nos gráficos em pizza abaixo, fica elucidado o reflexo do
no crescimento percentual dos dispêndios com 

os serviços de execução indireta (terceirização), realizados por empresas 
contratadas para a execução da vigilância patrimonial, conservação e 
higiene, motoristas, copa e cozinha, serviços de escritório e atividades 

apoio à gestão de documentação.  



(Continuação do Relatório de Gestão 

 

Quadro 30 –  Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança 

 
 

Quadro 31 – Execução Orçamentária - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança 
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Orçamentária por Grupo de Despesa - 2017 

 

2017  

 

Quadro 32 – Execução Orçamentária por Grupo d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança

 
 

Quadro 33 – Execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança
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Orçamentária por Grupo de Despesa - 2018  
 

: Seção de Contabilidade e Finança 

Execução Orçamentária - 2018 

: Seção de Contabilidade e Finança 
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Quadro 34 – Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança 

 
Quadro 35 – Execução Orçamentária - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finança 
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Despesa - 2019 

 

2019  

 

4.5.2. Gestão Financeira 
A Gestão Financeira se comportou segundo o gráfico de 

desembolso mensal representado a seguir:
Quadro 36 – Desempenho Financeiro 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

GRUPO 3 E

Meses Ingressos 

JANEIRO 0 

FEVEREIRO R$ 574.045 

MARÇO R$  417.419 

ABRIL R$ 459.710 

MAIO R$  490.267 

JUNHO R$  474.212 

JULHO R$  420.013 

AGOSTO R$  499.430 

SETEMBRO R$  440.000 

OUTUBRO R$  490.000 

NOVEMBRO R$ 497.138 

DEZEMBRO R$ 1.058.763 
Fonte: Seção de Contabilidade e Finanças 

Os limites de pagamento impostos, mensalmente, em função da 
disponibilidade do financeiro a ser repassado do Tesouro, não infringiram 
qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações de pagamento aos 
fornecedores.  

A gestão financeira sofreu variações decorrentes da imposição de 
limites mensais de pagamento (LP) pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
No mês de janeiro não houve pagamentos. Durante todo o exercício 
financeiro, os ingressos de numerário se mantiveram de 
previsão da Seção de Contabilidade e Finanças, em função das 
liquidações procedidas no mês anterior e o estimado para pagamento das 
empresas que prestam serviços continuados. Participa também da 
previsão de liquidações, a Seção de Material que
pelo recebimento das aquisições e verificação se o fornecedor atendeu às 

......................................................................... Página 35) 

A Gestão Financeira se comportou segundo o gráfico de 
desembolso mensal representado a seguir: 

Desempenho Financeiro – Grupos 3 e 4 

DESEMPENHO FINANCEIRO - 2018 

GRUPO 3 E GRUPO 4 

Dispêndios  Saldo Disponível 

0 0 0 

R$ 564.217 R$ 9.828 R$ 9.828 

R$ 427.136 (R$ 9.717) R$ 110 

R$ 434.732 R$ 24.978 R$ 25.088 

R$ 518.942 (R$ 28.675) (R$ 3.587) 

R$ 422.912 R$ 51.300 R$ 47.713 

R$ 454.170 (R$ 34.157) R$ 13.555 

R$ 511.816 (R$ 12.386) R$ 1.169 

R$ 414.613 R$ 25.837 R$ 26.556 

R$ 465.706 R$ 24.294 R$ 50.849 

R$ 547.975 (R$ 50.837) R$ 13 

R$ 1.006.076 R$ 52.713 R$ 52.700 

Os limites de pagamento impostos, mensalmente, em função da 
disponibilidade do financeiro a ser repassado do Tesouro, não infringiram 
qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações de pagamento aos 

A gestão financeira sofreu variações decorrentes da imposição de 
limites mensais de pagamento (LP) pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
No mês de janeiro não houve pagamentos. Durante todo o exercício 
financeiro, os ingressos de numerário se mantiveram de acordo com a 
previsão da Seção de Contabilidade e Finanças, em função das 
liquidações procedidas no mês anterior e o estimado para pagamento das 
empresas que prestam serviços continuados. Participa também da 
previsão de liquidações, a Seção de Material que, por ser o responsável 
pelo recebimento das aquisições e verificação se o fornecedor atendeu às 
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especificações requisitadas, tem a incumbência de se ligar com os 
fornecedores para cobrar e acompanhar o fluxo de abastecimento.  

A gestão financeira foi focada em um apurado planejamento de 
desembolso a fim de evitar o indesejado “entesouramento”. 

Esta UPC priorizou as liquidações com o propósito de manter o 
conceito que já desfruta no mercado de honrar seus compromissos de 
despesa com presteza e oportunidade. Contudo, nos meses de abril, junho, 
setembro, outubro e dezembro, o ingresso do financeiro acrescido do 
disponível ao existente em conta devido ao saldo anterior que passou, 
superou o dispêndio. No entanto, no mês de maio, julho e agosto, as 
requisições de financeiro estiveram aquém do liquidado para que 
houvesse uma redução de saldo. 

Todavia, no último mês do ano, fazer uma estimativa do 
montante de numerário, que será despendido, torna-se de difícil execução 
em face de atrasos nos fornecimentos, entrega de material que não 
preenche as condições estabelecidas no termo de referência e/os serviços 
que não foram concluídos segundo a previsão ou que não atendiam às 
especificações acordadas. 

Observa-se que o saldo de R$ 52.700,00, 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. Assim, esta UPC procedeu ao pagamento de todos os empenhos 
liquidados, ou seja, não houve o caso de RP liquidado. Esse fato positivo 
é devido à 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. 

Merece ser registrado que as dificuldades de gestão financeira 
decorrem em função da dificuldade de se pesquisar no mercado. A 
utilização do Painel Governamental de Preços se, por um lado tem a 
vantagem de facilitar a determinação do preço de referência, por outro 
tem a desvantagem de registrar preços que foram obtidos em licitações em 
âmbito estadual ou regional. Por conseguinte, esses preços já estão abaixo 

do mercado, pelo fato de serem estabelecidos em uma licitação, onde o 
fornecedor já deu os descontos que seriam possíveis. Por conseguinte, a 
adoção do preço do Painel Governamental para referência torna a 
licitação pouco atraente, o que pode tender a uma licitação “deserta”.  

Alguns tipos de material, como de limpeza, de expediente, de 
manutenção predial, elétrico e de informática apresentam maior 
dificuldade em se pesquisar o código do SIASG (SISTEMA DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS) dos itens a serem 
comprados, para que sejam lançados no sistema de compras; 
particularmente quanto ao material de TI. A maioria dos fornecedores se 
retrai frente aos desafios do mercado, quando se recusam apresentar a 
orçamentos, devido aos preços estarem atrelados ao dólar, o que torna 
muito volátil a variação da precificação.  

O valor de R$ 1.456.197,23, inscritos em RP, embora possa 
parecer elevado, totaliza o seguinte: 

- R$ 899.103,93, que correspondem à emenda parlamentar, 
destinada ao Projeto Acessibilidade, utilizado em serviços de engenharia e 
na aquisição de elevadores e material permanente destinado a pessoal com 
dificuldade de locomoção; 

- R$ 233.431,14, que só puderam ser processados ao final do 
exercício por se tratar de pagamento por serviços de execução indireta 
(terceirização); 

- R$ 323.662,16, empenhados para aquisição de material 
permanente, sendo a grande maioria dos itens classificados como material 
de informática e mobiliário para o ensino e, por terem sido adquiridos de 
fornecedores fora do Estado do Rio de Janeiro, não conseguiram entregar 
o material antes do encerramento do exercício financeiro. 

Em função da impossibilidade de aumento do orçamento, 
conforme já acima citado, pela limitação imposta pela NRF, os recursos 
financeiros arrecadados por doações (Fonte 0296) e exploração 
econômica de bens (Fonte 0250) foram aplicados, respectivamente, no 
Fundo BB Renda Fixa CP Diferenciado Setor Público FIC e em 
Caderneta de Poupança.  



(Continuação do Relatório de Gestão 

 

Em consequência, os saldos, em 31/12/2020, do valor principal 
(sem o rendimento dos juros), constantes do Balancete Contábil eram: 

- Fundo BB Renda Fixa CP:  R$     865.912,83;
- Caderneta de Poupança:      R$     260.401,82;
- Total:                                 R$  1.126.314,65.
 
 

Quadro 37 – Aplicação dos Recursos de Custeio
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Seção de Contabilidade e Finanças 

 
4.5.3. Gestão de Pessoas e Competências 
4.5.3.1. Conformidade Legal 

A força de trabalho efetiva na Fundação é de 
servidores, sendo constituída por 43 (quarenta e três) 
do Ensino Básico Técnico Tecnológico (EBTT), de 
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE
servidores de Direção e Assessoramento Superior (D
56 aposentados e 16 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 
sete) militares do Exército Brasileiro, 10 (dez) policiais militares
(oito) bombeiros militares, em função dosAcordo
Fundação Osorio firmados com o Exército Brasileiro, 
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Em consequência, os saldos, em 31/12/2020, do valor principal 
(sem o rendimento dos juros), constantes do Balancete Contábil eram:  

Fundo BB Renda Fixa CP:  R$     865.912,83; 
Caderneta de Poupança:      R$     260.401,82; 

R$  1.126.314,65. 

Aplicação dos Recursos de Custeio 

de 69 (sessenta e nove) 
) docentes do Quadro 

de 12 (doze) servidores 
PGPE), de 14 (catorze) 

oramento Superior (DAS). Os inativos são 
pensionistas, tudo em acordo com o estabelecido nas 

constituída por 37 (trinta e 
(dez) policiais militares e 08 

AcordosdeCooperaçãoda 
o Exército Brasileiro, com a Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro
Estado do Rio de Janeiro, respectivamente
e por 14 (catorze) voluntários, estes amparados pela 

Quadro 38 – Proporção entre as 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quadro 39 – Força Efetivo  

 
 
 
 

 
 

 
Quadro 41 – Força Efetiva por Gênero                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH    

63,5%

16,2%

20,3%

Força Efetiva

EBTT

PGPE

DAS

50,0%

Força de Trabalho

39%

61%

Gênero

Masculino

Feminino

Fonte: SRH
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Militar do Estado do Rio de Janeiro e com o Corpo de Bombeiros do 
pectivamente. Também pessoal a disposição 
estes amparados pela Lei nº 9.608/1998. 

Proporção entre as Forças de Trabalho 

  Quadro 40 - Força Complementar 

 
 
 
 

                  Quadro 42– Força Complementar por Gênero

 Fonte: SRH 

EBTT

PGPE

DAS

59,4%

15,6%

12,5%
12,5%

Força de Trabalho Complementar

Exército

PMERJ

BMRJ

Voluntários

50,0%

Força de Trabalho

Efetiva

Complementar

Masculino

Feminino

56%

44%

Gênero

Masculino

Feminino

Fonte: SRH 

Fonte: SRH : SRH 
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4.5.3.2. Estratégia de recrutamento e alocação de pessoal 
 
As necessidades em pessoal para a atividade-fim e para a 

atividade-meio não pioraram em 2019 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 11 (onze) militares prestadores de tarefas por tempo certo 
(PTTC), colocados em reforço de pessoal à Fundação, preencheram uma 
lacuna importante na área de gerenciamento e administração.  

Fruto de processos de redistribuição elaborados por iniciativa da 
própria Escola, a Fundação, em 2019, recebeu 03 (três) professores 
oriundos de instituições de outros Estados da Federação. Depois dessa 
experiência exitosa foram feitos mais 11 (onze) processos de 
redistribuição, com previsão para 2020 a chegada desses novos docentes. 

Outra ação que mitigou o problema de carência de inspetores foi a 
prestação de serviço no regime de “Trabalho Voluntário”, aumentando o 
efetivo do Corpo de Alunos, com 14 (catorze) pessoas que prestaram 
serviço voluntário na Escola. 
 
4.5.3.3. Capacitação dos Quadros 

 
No ano de 2019, o PAA estabeleceu a meta de capacitar 3% do 

efetivo dos docentes e do pessoal da administração. A Escola por entender 
a importância de ter quadros qualificados, ultrapassou a meta para 
docentes em cerca de quatro vezes, como pode ser observado no quadro 
abaixo. Quadros mais preparados impactam positivamente melhorias do 
processo ensino/aprendizado, trazendo como consequência o aumento do 
sucesso escolar. 

 
 
 
 
 
 

 
Quadro 43 – Efetivo Capacitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SRH 
 
4.5.3.4. Principais desafios e ações futuras 

 
O grande desafio, para o presente e 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 nas crescentes
necessidades de mão de obra. A Fundação preocupada com essa 
necessidade pretende manter e ampliar os acordos de parceria existentes, 
bem como, prosseguir com os processos de redistribuição de pessoal. 

Outra iniciativa que continuará a ser perseguida é incrementar
esforços junto aos órgãos competentes para obter autorização para 
realização de concursos públicos, a fim de completar os cargos vagos. 

 
  

5%

11%
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20%
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ADMINISTRAÇÃO DOCENTE

Proporção de Efetivo de  
Colaboradores Capacitados
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4.5.3.5. Distribuição dos cargos  
Quadro 44 – Situação de ocupação dos Cargos em 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESSOAL CIVIL 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

Cargos Comissionados 15 14 0 0 

1. Cargo Direção e Assessoramento Superior (DAS) 15 14 0 1 

Sem vínculo 15 14 0 1 

2. Função Gratificada 47 23 0 0 

Servidor de carreira vinculado ao órgão 0 0 1 4 

Servidor de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 62 37 1 5 

Quantidade de Docentes na FO 

Docentes em 2018 67 47 - - 

Docentes em 2019 67 43 3 7 

3. Índice de Retenção do Servidor em Estágio 
Probatório 

Docentes DAS/PGPE 

Ingressos 4 0 

Egressos 0 0 

Índice de Retenção 4 0 

Titulação 

Titulação Docente 

Graduação 1 

Especialização 15 

Mestrado 18 

Doutorado 9 

Total 43 
Fonte: SRH 
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4.5.4. Gestão de Processos Operacionais 
 
Os macroprocessos finalísticos desta UPC, já descritos no 

Quadro 3, são desenvolvidos pelos recursos humanos por meio de 
diversas atividades, ininterruptas e contínuas, que não se limitam a um 
período de tempo definido e são  interligadas entre si as quais tem o 
objetivo de transformar as entradas, que são os insumos, por meio da 
utilização das instalações, equipamentos, conhecimentos e informações, 
em saídas, que são os alunos beneficiados com o resultado alcançado ao 
final de cada ano letivo.  Essas atividades são realizadas por meio de 
processos operacionais interdependentes, que consistem no seguinte: 

 
Gestão pedagógica que cuida do planejamento, coordenação, 

controle e avaliação das ações de ensino. Estão incluídos nesse processo a 
coordenação dos currículos, a normatização do ensino e o monitoramento 
da legislação vigente; 

 
Seleção e matrícula que opera as atividades necessárias ao 

planejamento e execução da seleção de novos alunos, assim como da 
matrícula, desligamento, emissão de certificados e controle de toda a 
documentação escolar. 

 
Ensino-aprendizagem que é o desenvolvimento do ensino 

propriamente dito; 
 
Acompanhamento e Avaliação que são as atividades 

necessárias para a avaliação do processamento do ensino-aprendizagem, 
verificações do rendimento dos alunos, apuração de resultados, 
implementação de melhoria da aprendizagem e acompanhamento e 
orientação psicopedagógica dos alunos; 

 
Apoio administrativo - processo que fornece os insumos para os 

outros processos se desenvolverem, cuida das instalações e equipamentos 
e do suprimento dos meios materiais para que os macroprocessos 

funcionem e executa a gestão orçamentária, financeira, contábil e 
patrimonial de toda a Unidade.  

Os gestores dos Processos Operacionais são os servidores, 
diretamente, responsáveis pelas instância internas. São os Chefe da 
Divisão de Ensino, Chefe da Divisão de Administração, Chefe da Divisão 
Assistencial, Chefe da Divisão de Assuntos Gerais e Chefe da Divisão de 
Auditoria.  

Nos capítulos anteriores, e já foram apresentados os resultados 
alcançados nos macroprocessos finalísticos e nos processos operacionais, 
por intermédio da análise das ações empreendidas para consecução dos 
objetivos estratégicos e dos indicadores de desempenho. 

A gestão dos processos produtivos, no exercício de 2019, foi 
implementada, principalmente, pelo incremento na merenda escolar e na 
melhoria das instalações do Serviço de Aprovisionamento. Assim, foram 
adquiridos novos conjuntos de cadeiras e mesas para o refeitório, para 
aumentar a capacidade de atendimento nas horas de refeições. Na foto 
abaixo, constata-se o investimento realizado: 
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A padaria passou a funcionar integralmente com a aquisição

masseira, o que se tornou em fator melhoria na qualidade das refeições e 
economia de custos, conforme pode ser visualizado no abaixo:

 
Quadro 45 – Despesas com Pão 

Processamento 2018 2019

Custo da pão Despesa 
Nº de 
pães 

Despesa 

Fornecido por 
padaria comercial 

R$ 325 500  

Fabricação própria   R$ 120 

Fonte: Setor de Aprovisionamento 

A merenda escolar, que era servida no café da manhã e na 
colação, passou a incluir o almoço dos alunos do Ensino 
uma racionalização do emprego dos recursos e foi dado ênfase à 
alimentação dos alunos, em detrimento do fornecimento de refeições para 
os demais integrantes. Essa medida foi possível porque a partir de 2017, 
os colaboradores contratados para a execução de serviços terceirizados 
passaram a receber o auxílio alimentação, o que não era concedido 
anteriormente, porque a alimentação era fornecida por esta UPC.
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A padaria passou a funcionar integralmente com a aquisição da 
masseira, o que se tornou em fator melhoria na qualidade das refeições e 
economia de custos, conforme pode ser visualizado no abaixo: 

2019 Custo 

Nº de 
pães 

Unitário 

 R$ 0,61 

R650 R$ 0,18 

A merenda escolar, que era servida no café da manhã e na 
colação, passou a incluir o almoço dos alunos do Ensino Médio. Houve 
uma racionalização do emprego dos recursos e foi dado ênfase à 
alimentação dos alunos, em detrimento do fornecimento de refeições para 
os demais integrantes. Essa medida foi possível porque a partir de 2017, 

execução de serviços terceirizados 
passaram a receber o auxílio alimentação, o que não era concedido 
anteriormente, porque a alimentação era fornecida por esta UPC. 

 
 
 
 
 

Quadro 46 –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Setor de Aprovisionamento 
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– Despesas com Refeição 
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Quadro 47 – Imagem da Refeição dos Alunos - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Aprovisionamento 

 
 
 
 
 

Quadro 48 – Imagem da Refeição dos Alunos - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Aprovisionamento 

 
 
 
 
 

Quadro 49 – Imagem do Refeitório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Aprovisionamento 

 
Quadro 50 – Imagem do Jogo de Xadrez na praça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Aprovisionamento  
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Quadro 51 – Série histórica de consumo de material

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Almoxarifado 
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material 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 52 – Série histórica de Gastos com papel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Serviço de Almoxarifado 
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Série histórica de Gastos com papel 
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Quadro 53 – Consumo de Combustível

CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL 2019

MÊS GASOLINA (litros) DIESEL (litros)

JAN 217 

FEV 439 240

MAR 290 

ABR 383 100

MAI 393 

JUN 404 145

JUL 350 120

AGO 499 70

SET 435 

OUT 486 338

NOV 443 220

DEZ 190 120

TOTAL GERAL 4.529 1.353
Fonte: Setor de Transporte 

 
Balanço das saídas Escolares 

 
Quadro 54 – Série histórica de visitas externas d

Fonte: Setor de Transporte 
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Consumo de Combustível 
CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL 2019 

SEL (litros) 

0 

240 

0 

100 

0 

145 

120 

70 

0 

338 

220 

120 

1.353 

dos alunos 

 

Quantidade de saídas externas dos alunos: 
2018= 47 saídas, 2019= 57 saídas
 

Quadro 55 – Quilometragem percorrida (Km)

Fonte: Setor de Transporte 

 
Os principais destinos das visitas 

foram: 
AquaRio;  
1º Batalhão de guardas;  
Base Aérea dos Afonsos;  
Hortifruti (Tijuca);  
CMRJ;  
Jardim Botânico;  
Bienal do Livro;  
Ilha de Mocanguê;  
Fazendinha( Recreio);  
Escola Naval;  
Centro Turístico RJ;  
Guaratiba,  
LQFEX;  
Shopping da Gávea;  
Copacabana;  
Palácio Laguna;  
Museu Conde de Linhares;  
Arca de Noá (Recreio);  
Instituto Militar de Engenharia. 

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

Quantidade de saídas externas dos alunos: 2017 = 41 saídas, 
2019= 57 saídas. 

Quilometragem percorrida (Km) com as visitas externas dos Alunos 

rincipais destinos das visitas externas dos alunos em 2019 
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4.5.5. Gestão de Licitações e Contratos  
 
4.5.5.1. Despesas por Modalidade de Licitação 

Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 esta UPC realizou as 
despesas com os recursos orçamentários pela LOA/2019 nas modalidades 
discriminas no Quadro abaixo:  

Quadro 56–Despesas por Modalidade de Licitação 

MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

% DO 
TOTAL 
EMP 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
INSCRITAS 
EM RPNP 

DESPESAS 
PAGAS 

Tomada de Preços 480.562 6,58 305.532 175.030 0 

Dispensa de 
Licitação  

710.896 9,75 687.807 23.089 684.167 

Inexigibilidade 125.502 1,72 124.633 869 124.633 

Pregão 5.980.905 81,95 5.105.332 875.572 5.032.868 

Total 7.297.866 100,00 6.223.305 1.074.561 5.841.669 

Não se aplica 16.998.172(*)  16.998.172 0,00 15.583.893(**) 
Fonte: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) 

Obs:  (*) Essas despesas não foram computadas no cálculo percentual por não serem 
reguladas pela Lei nº 8.666/1993. Trata-se de pagamento de pessoal (obrigatórias) e 
concessão de benefícios para pessoal (discricionárias). 

(**) A diferença entre despesas liquidadas e pagas corresponde ao pagamento de 
pessoal que se encontrava em trânsito, no período do último dia útil do exercício findo e 
o primeiro dia útil do exercício seguinte, quando os vencimentos foram efetivamente 
creditados nas contas bancárias de cada servidor.  

 
As contratações realizadas por inexigibilidade foram efetuadas 

apenas para as despesas com água e esgoto, para as realizações de cursos 
específicos em que é inviável a competição e pagamentos de taxas, multas, 
guias de recolhimento para o Estado do Rio de Janeiro. 

Quanto às contratações via dispensa de licitação foram 
processadas para aquisição de gás e energia elétrica, serviços postais dos 
Correios, e nos seguintes casos: em que o objeto era a aquisição de material 
de pequeno valor e de uso não contínuo; para atender a uma necessidade 
premente ou inusitada, cujo custo do processamento da licitação não seria 
compensatório para a seleção do fornecedor, como ocorreram aquisição de 
equipamentos diversos, material elétrico e eletrônico. Também foram 
realizados serviços de reforma de uma escada com a finalidade de atender a 

uma necessidade de adaptação para se tornar em uma rampa para que 
cadeirantes pudessem se dirigir à Secretaria Escolar. Essa despesa era 
oportuna, em face da execução do projeto Acessibilidade, e após pesquisa 
de mercado, foi verificado que as condições de preço e execução mais 
vantajosas foram apresentadas pela empresa que já presta serviços de 
manutenção predial, nesta UPC. 

Houve situações em que um processo licitatório demandaria 
tempo e não seria vantajoso tendo em vista a precariedade e diversidade 
de escolha no mercado para determinados serviços e/ou fornecimento do 
material, que não compensaria a realização de um pregão, em âmbito 
nacional, quando, de antemão já se tinha conhecimento que seria difícil a 
escolha de um fornecedor, por pregão eletrônico, que atendesse 
satisfatório. Podem ser citados, como exemplo, os serviços de podas de 
árvores, classificados como controle ambiental, que só poderia ser 
realizado por empresa cadastrada na Prefeitura do Rio de Janeiro e pela 
pesquisa de mercado, a contratada por dispensa, foi a que apresentou o 
menor preço, sendo esse preço quase 30% menor que a media do 
mercado. 

Um desafio para o gestor é a homologação dos licitantes, após a 
ocorrência do certame, 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 
 
4.5.5.2.  Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 

 
Quadro 57 – Dispêndio por Grupo de Maior Valor 

Grupo 1 Obrigatórias – Pag. de Pessoal 16.340.947,61 

Grupo 3 
(Custeio) 

Benefícios 504.622,36 
Serviços de Execução Indireta 4.291.368,14 
Material de Consumo 101.677,66 
Manutenção de Bens Imóveis 188.571,38 
Gêneros de Alimentação 390.661,40 
Tecnologia da Informação 192.637,53 
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Concessionárias de Sv Públicos 414.499.60 
Outros 121.422,05 

Grupo 4 Investimentos 499.751,35 
Fonte: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) 

 
As despesas classificadas no Grupo 1 são as obrigatórias por 

serem empenhadas para o pagamento dos vencimentos de servidores 
públicos, onde estão incluídos o pessoal da ativa que pertencem aos 
quadros de pessoal e os inativos e pensionistas que não perdem o vínculo 
com esta UPC. O Serviço de Recursos Humanos (SRH), ainda, tem o 
encargo adicional ser o responsável direto por todo o processamento, 
onde se incluem a adição, alteração e exclusão do pessoal, ou seja, o 
SRH é o responsável por toda a gestão das pessoas, particularmente, por 
organizar e executar a folha de pagamentos.  

Os serviços de execução indireta são aqueles, recomendados 
pela legislação como um meio de evitar o crescimento desmesurado da 
máquina pública. São os serviços terceirizados, onde estão incluídos os 
serviços de portaria e vigilância ostensiva, de motoristas, de copa e 
cozinha, de escritório e apoio à gestão da documentação, de tecnologia da 
informação, de recepcionistas e de manutenção de prédios e instalações. 
Conforme já comentado, no item 4.2.1. Gestão Orçamentária, esses 
serviços representaram cerca de 70% do orçamento destinado ao custeio, 
quando em 2017 não chegavam a 60%. É imprescindível ressaltar que 
esse crescimento se deve ao aumento nominal da despesa como um todo 
em decorrência dos impactos diretos dos reajustes salariais dos 
colaboradores contratados e dos transportes públicos e não ao aumento 
do número de pessoas prestadoras de serviços terceirizados. Em razão do 
orçamento para as despesas discricionárias – as que não são as 
obrigatórias para pagamento de pessoal – está congelado desde 2017, o 
aumento dos custos com os serviços de execução indireta resultam numa 
diminuição considerável dos recursos para atender às necessidades de 
custear o apoio administrativo aos macroprocessos de produção.  

Dito assim, o que sobra para o gestor exercer as atividades de 
governança foi empregado conforme o Quadro 57 acima, onde se verifica 
que as maiores despesas foram empenhadas para pagamento das 
concessionárias de serviços públicos, onde se incluem a energia elétrica, 

que representa o maior impacto, seguido de água e esgoto e fornecimento 
de gás.  

Depois vêm na sequência, de ordem de grandeza, as aquisições 
com gêneros de alimentação, por ser uma atividade que a Escola elegeu 
como despesa de elevada prioritária para dar suporte de nutrição e 
incentivo ao aluno nas suas atividades diárias, além de os horários de 
refeição terem se transformado em momentos de lazer e descontração.  

Os valores despendidos com a tecnologia da informação e 
manutenção de prédios e instalações incluem a aquisição de material e 
serviços contratados. As despesas são essenciais e imprescindíveis devido 
à necessidade de se acompanhar a evolução tecnológica digital, que 
permite utilizar com eficácia os meios de informática na ação 
educacional; por outro lado, convivendo com o moderno, depara-se com 
o antigo que a necessidade de manter, cuidar, reparar e adaptar as 
instalações e dependências, onde se desenvolvem as atividades de ensino 
presenciais, em sala de aula e as de apoio, que são antigas processadas 
nas salas e instalações existentes em prédios que datam da década de 20, 
o mais velho até a década de 90, o mais novo, do século passado.   

Em outros estão incluídos os serviços de manutenção de 
elevador, condicionadores de ar, despesas com lavanderia, correios, 
gráfica, fornecimento de passagens aéreas, desinsetização e desratização, 
manutenção de veículos, controle do ponto da frequência dos servidores, 
pagamento de diárias e de benefícios a servidores que são classificados 
como despesas discricionárias e são debitadas no orçamento do montante 
destinado ao custeio. Essas despesas, ainda, incluem o recolhimento ao 
PASEP dos servidores e com o pagamento da Gratificação por Encargo – 
Curso/Concurso (GECC) membro de uma comissão instituída para 
avaliar processos de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), 
instaurados com a finalidade de concessão de equivalência de titularidade 
acadêmica para professores do ensino básico, conforme legislação de 
2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos do 
Magistério Federal.  

Além dos recursos provisionados pela LOA/2019, esta UPC foi 
aquinhoada com recursos orçamentários creditados por emenda 
parlamentar, que foram destinados ao Projeto Acessibilidade. No Quadro 
58 Despesas por Grupos de Despesas, abaixo, encontram-se lançadas, 
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para análise contábil-sintética, a consolidação de todas as despesas por 
grupo e elemento, incluindo todos os grupos, quais sejam: 1 
– Juros e Encargos da Dívida, que não é o caso desta UPC, 3 
Despesas Correntes, que são as de custeio e 4- Investimentos, que estão 
enquadradas nas despesas de capital. Não constam o Grupo 2 
Encargos da Dívida e nem as Inversões Financeiras e Amortizações do 
Grupo 4, por não serem o caso desta UPC. 

Na linha onde se encontra registrado o Grupo 4 
valor empenhado trata do total utilizado, que foi alocado pela LOA/2019. 
Os recursos destinados aos investimentos foram empenhados para 
aquisição de material permanente; os quais foram móveis para salas de aula 
e do escritório modelo do curso de Administração e para escritório, mesas 
para o refeitório, equipamento para a padaria, cortadores de frios, 
liquidificadores, trituradores de alimentos para a cozinha, material de 
informática, projetores de luz, televisores, aparelhos de ar
entre outros. 

Os investimentos da emenda parlamentar foram utilizados em 
serviços de engenharia, que incluem a adaptação de uma via de circulação 
de pedestres que permitirá a circulação de veículos do Portão Histórico até 
o estacionamento interno, o trânsito de pedestres em via separada onde 
circulam veículos, cobertura de proteção da chuva nas vias de acesso de 
pedestres, desde a entrada até a alameda dos pavilhões de ensino, Secretaria 
Escolar, Divisão de Ensino, Gabinete da Presidência, Biblioteca Escolar e 
outras instalações. Também estão em execução os serviços de instalação de 
dois elevadores para pessoal com dificuldade de circulação, nos seguintes 
prédios: 

- Epitácio Pessoa, onde se encontram a Coordenação e as salas de 
aula do Ensino Fundamental do 2º Segmento, o Corpo de Alunos, a Seção 
de Saúde e a Divisão Assistencial; 

- Marques do Herval, onde funciona o Ensino Médio.
Por ser esta UPC uma Unidade Orçamentária, ela tem a 

flexibilidade de aplicação dos recursos orçamentários dentro do mesmo 
grupo de despesas. Assim, no gráfico pizza abaixo, os recursos alocados na 
LOA/2019 para o Outras Despesas Correntes, que são as despesas de 
custeio (Grupo 3) e Benefícios, foram empregados, aproximadamente, por 
Natureza da Despesa, nos seguintes percentuais: 
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sintética, a consolidação de todas as despesas por 
grupo e elemento, incluindo todos os grupos, quais sejam: 1 – Pessoal, 2 

caso desta UPC, 3 – Outras 
Investimentos, que estão 

enquadradas nas despesas de capital. Não constam o Grupo 2 – Juros e 
Encargos da Dívida e nem as Inversões Financeiras e Amortizações do 

Na linha onde se encontra registrado o Grupo 4 – Investimentos, o 
valor empenhado trata do total utilizado, que foi alocado pela LOA/2019. 
Os recursos destinados aos investimentos foram empenhados para 

os quais foram móveis para salas de aula 
e do escritório modelo do curso de Administração e para escritório, mesas 
para o refeitório, equipamento para a padaria, cortadores de frios, 
liquidificadores, trituradores de alimentos para a cozinha, material de 
informática, projetores de luz, televisores, aparelhos de ar-condicionado, 

Os investimentos da emenda parlamentar foram utilizados em 
serviços de engenharia, que incluem a adaptação de uma via de circulação 
de pedestres que permitirá a circulação de veículos do Portão Histórico até 

s em via separada onde 
circulam veículos, cobertura de proteção da chuva nas vias de acesso de 
pedestres, desde a entrada até a alameda dos pavilhões de ensino, Secretaria 
Escolar, Divisão de Ensino, Gabinete da Presidência, Biblioteca Escolar e 

em execução os serviços de instalação de 
dois elevadores para pessoal com dificuldade de circulação, nos seguintes 

Epitácio Pessoa, onde se encontram a Coordenação e as salas de 
Corpo de Alunos, a Seção 

Marques do Herval, onde funciona o Ensino Médio. 
Por ser esta UPC uma Unidade Orçamentária, ela tem a 

flexibilidade de aplicação dos recursos orçamentários dentro do mesmo 
, os recursos alocados na 

LOA/2019 para o Outras Despesas Correntes, que são as despesas de 
custeio (Grupo 3) e Benefícios, foram empregados, aproximadamente, por 

Quadro 58- Gast
NATUREZA DA  

DESPESA 

33.90.33.31/36 
Premiações, Serviços de Pessoas Físicas, 

Passagens, Benefícios
3.33.90.30 Material de Consumo
3.33.90.37 Serviços de Execução Indireta
3.33.90.39 Serviços de Pessoas Jurídicas
3.33.90.40 Tecnologia da Informação

Fonte: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC)

Quadro 59- Aplicação de Recursos de Custeio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Setor de Contabilidade e Finanças
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Gastos por Grupos de Despesas 

DESIGNAÇÃO 
VALOR  

PERCENTUAL 

Premiações, Serviços de Pessoas Físicas, 
Passagens, Benefícios 

11% 

Material de Consumo 10% 
Serviços de Execução Indireta 67% 
Serviços de Pessoas Jurídicas 10% 

Tecnologia da Informação 2% 
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicação de Recursos de Custeio 

: Setor de Contabilidade e Finanças 
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Quadro 60 - Evolução das Despesas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Setor de Contabilidade e Finanças 

 
 

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

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 - Despesas de Pessoal  14.173.714 15.349.306 16.340.948 14.173.714 15.349.306 16.340.948 0 0 0 14.173.714 14.152.101 14.972.992 

319007 11.361 27.662 42.215 11.361 27.662 42.215 0 0 0 11.361 24.719 38.307 

319011 8.069.059 8.503.620 8.792.964 8.069.059 8.503.620 8.792.964 0 0 0 8.069.059 7.648.213 7.831.363 

319012 7.662 5.528 1.936 7.662 5.528 1.936 0 0 0 7.662 5.281 1.936 

319001 3.746.892 4.407.599 5.066.238 3.746.892 4.407.599 5.066.238 0 0 0 3.746.892 4.111.052 4.712.257 

319113 1.660.998 1.744.588 1.716.676 1.660.998 1.744.588 1.716.676 0 0 0 1.660.998 1.744.588 1.716.676 

319092 0 907 9.647 0 907 9.647 0 0 0 0 907 9.647 

319192 17.736 0 0 17.736 0 0 0 0 0 17.736 0 0 

319000 660.006 659.402 711.272 660.006 659.402 711.272 0 0 0 660.006 617.341 662.806 

3 - Outras Despesas 
Correntes 

7.459.353 6.440.296 6.380.073 7.053.838 6.381.829 6.083.974 405.525 58.467 301.101 7.053.838 6.318.517 6.083.974 

339037 3.756.306 4.091.879 4.243.513 3.756.306 4.091.879 4.009.916 0 0 233.597 3.756.306 4.091.879 4.009.916 

339039 1.697.842 1.229.539 656.114 1.588.502 1.199.143 620.635 109.340 30.396 35.479 1.588.502 1.199.143 620.635 

339030 1.003.191 234.953 622.571 713.194 208.292 610.114 289.997 26.661 17.458 713.194 208.292 610.114 

339040 0 77.474 143.744 0 77.474 129.178 0 0 14.567 0 77.474 129.178 

339000 976.292 794.461 712.406 976.292 794.461 712.406 0 0 0 976.292 731.149 712.406 

339100 25.722 11.990 1.725 19.544 10.580 1.725 6.188 1.410 0 19.544 10.580 1.725 

4 - Investimentos 574.738 499.831 1.407.574 358.390 378.043 632.133 216.348 121.788 773.461 358.390 378.043 252.497 

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

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

449051 0 0 922.312 0 0 305.532 0 0 616780 0 0 0 

449052 538.738 421.720 485.262 346.390 327.594 326.601 192.348 94.126 156.681 346.390 327.594 252.497 

TOTAL 22.207.805 22.289.433 24.128.595 21.585.942 22.109.178 23.057.055 621.873 180.255 1.074.562 21.585.942 20.848.661 21.309.463 
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4.5.5.3. Despesas por Dispensa de Licitação 
Para mitigar riscos de realização de despesas que possam ultrapassar os 
limites legais impostos à dispensa de licitação e análise dos objetos de 
despesas, cujos objetos não permitem a pesquisa de mercado, por ser 
inviável a competição, enquadrando-se em inexigibilidade, esta UPC 
instituiu, no exercício de 2019, após visita de auditoria do CCIEx, um 
controle apurado de todo o processamento da despesa por sub-elemento de 
despesa. Assim as despesas por dispensa de licitação foram as seguintes: 

Quadro 61 - Gasto com Material de consumo 
SUB-ELEMENTO DA

DESPESA 
VALOR 

(R$) 
DESCRIÇÃO 

3.3.90.30.7 4.213,20 Gêneros de Alimentação 
3.3.90.30.9 1.904,30 Material Farmacológico 
3.3.90.30.10 2.201,81 Material Odontológico 
3.3.90.30.14 13.071,75 Material Ed. e Esportivo 
3.3.90.30.15 297,00 Mat. Festv. e Homenagens 
3.3.90.30.16 12.461,50 Material de Expediente 
3.3.90.30.17 6.192,44 Mat. Tec. Infor. e Com. 
3.3.90.30.19 2.881,12 Mat. Acond. e Embalagens 
3.3.90.30.20 877,92 Mat. Cama, Mesa e Banho 
3.3.90.30.21 5.347,43 Mat. Copa e Cozinha 
3.3.90.30.22 14.672,14 Mat. Limp. Prod. Hig. 
3.3.90.30.23 1.888,00 Unif Tecidos e Aviamentos 
3.3.90.30.24 5.984,77 Mat. Mnt Bens Mov/Inst. 
3.3.90.30.26 11.426,40 Mat. Elétrico e Eletrônico 
3.3.90.30.28 2.558,90 Mat de Proteção. e Seg. 
3.3.90.30.29 7.956,00 Mat. p/ Áudio, Vídeo 
3.3.90.30.30 16.585,88 Mat p/ comunicações 
3.3.90.30.39 6.933,65 Mat. p/ Mnt Veículos 
3.3.90.30.50 474,00 Bandeiras e flâmulas 
3.3.90.39.05 13.900,00 Sv Tec. Profissionais 
3.3.90.39.16 17.140,00 Mnt. Bens Imóveis 
3.3.90.39.17 8.180,00 Mnt. MaqEqpEletr 
3.3.90.39.19 12.320,00 Mnt.Cons. Veículos 
3.3.90.39.20 275,00 Mnt Bens Imóveis 

Fonte: Setor de Contabilidade e Finanças 

 
 

 
Quadro 62 - Gasto com Serviços e com Material Permanente 

SUB-ELEMENTO DA 
DESPESA 

VALOR 
(R$) 

DESCRIÇÃO 

3.3.90.39.22             2.582,00 Exposições, Congressos 
3.3.90.39.44             1.400,00 Água e Esgoto 
3.3.90.39.45            11.600,00 Fornecimento de gás 
3.3.90.39.62                500,00 Sv. Produção Industrial 
3.3.90.39.63           10.404,80 Sv Gráficos e Editoriais 
3.3.90.39.69               178,08 Seguros em geral 
3.3.90.39.70               540,00 Confecção de uniformes 
3.3.90.39.78           13.790,00 Limpeza e conservação 
3.3.90.39.82           16.000,00 Sv. de Contr. Ambiental 
3.3.90.40.06            16.460,00 Sv. suporte software 
3.3.90.40.16            10.000,00 Outsourcing de Impressão 
3.3.90.40.23                573,00 Emissão Cert. Digitais 
3.3.90.47.10               205,00 Taxas e Multas 
3.3.90.92.47            1.857,00 Obrg. Trib. e Contributivas 
4.4.90.51.91           15.534,00 Serviços de Engenharia 
4.4.90.52.08            3.866,00 Eqp. Med, Odontológico 
4.4.90.52.10            2.139,98 Aparelhos para esportes 
4.4.90.52.12              13.933,66 Utensílios Domésticos 
4.4.90.52.28              6.699,60 Equipamentos industriais 
4.4.90.52.33             16.458,00 Eqp. p/ áudio, vídeo e foto 
4.4.90.52.34            17.600,00 Equipamentos diversos 
4.4.90.52.35              5.040,00 Eqp Processamento dados 
4.4.90.52.39            11.921,00 Utensílios Hidrau e Eletr. 
4.4.90.52.42            16.325,37 Mobiliário Geral 

Fonte: Setor de Contabilidade e Finanças 

 
Os principais itens adquiridos por dispensa de licitação foram: 1 

(um) condicionador de ar; 2 (dois) amplificadores de potência de aúdio, 
para atender ao Auditório, em razão de pane nos existentes; 1 (uma) 
câmara climática para completar os equipamentos da padaria, armários, 
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outsourcing de impressão para evitar que a Seção Técnica de Ensino 
ficasse sem impressoras enquanto se processava uma licitação; serviços 
de cabeamento de telefonia e  manutenção de rede hidráulica, para atender 
situações que exigiam providências imediatas; conservação de veículos, 
por dificuldade de processamento de licitação para esse objeto e limpeza 
de fossa séptica e poda de árvores, por questões de higiene e segurança 
que exigiam providências imediatas. 
 
4.5.5.4. Despesas com Contratos  
 
As despesas com os contratos contínuos foram as constantes do quadro 
abaixo: 

Quadro 63 - Despesas realizadas com Serviços 

Contratações Finalidade 
Valor 
Anual 
(R$) 

Lokserv Serviços de Limpeza Eireli Serviço de limpeza/conservação 801.871 
NELTEC Construções, Manutenção e Serviços 
Ltda 

Serviço de manutenção de prédios e 
instalações 

283.468 

Star 5 Serviço Comércio Conservação e 
Limpeza Ltda. (1) 

Serviços de escritório e atividades de apoio à 
gestão de documentação 

583.336 

Star 5 Serviço Comércio Conservação e 
Limpeza Ltda. (2) 

Serviços de TI, Copa, Cozinha, Transporte e 
atividades de apoio à gestão de documentação 

370.927 

Total Clean Comércio e Serviços Eireli Serviços de vigilância ostensiva 862.556 

Planejar Terceirização e Serviços Eireli 
Serviços de escritório e atividades de apoio à 

gestão de documentação 
587.356 

Tecnisan (contrato findo) 
Serviços de escritório, copa e cozinha, 

manutenção predial 
753.205 

Correios Serviços postais 3.956 
Telemar Norte Leste S/A Serviços de Telefonia Fixa Comutada 5.397 
Telefônica Brasil S/A Serviços de Telefonia Móvel 13.791 
TECHVET Serviços Ltda-ME Serviço de desinsetização 31.580 
TRÊS KADOSH do Brasil Comércio em 
Informática Ltda-ME 

Serviços de manutenção de equipamentos de 
informática 

26.253 

SOLLUS Comércio e Tecnologia em Controle 
de Ponto e Acesso Ltda-ME 

Serviços de controle de ponto eletrônico 7.693 

Elevadores ELBO Ltda-EPP Serviços de manutenção de elevadores 4.729 

Lima Refrigeração (contrato findo) Serviços de manutenção de ar condicionado 14.531 
CS&CS Ltda Serviços de impressão e digitalização 7.700 
Companhia de Gás Fornecimento de gás encanado 16.389 
Companhia de Água e Esgoto Fornecimento de água e esgoto 97.506 
Light – Empresa de Energia Fornecimento de energia elétrica 303.375 
CS & CS  Reprodução e Cópias de documentos 81.506 

ZIULEO (contrato findo) Reprodução e Cópias de documentos 8.501 
LIDIANE Serviços de lavanderia 13.500 
Money Turismo Passagens aéreas 21.111 

TOTAL 4.892.543 
Fonte: SALC 

 
Os contratos mais relevantes foram os discriminados segundo a tabela 
seguinte: 

Quadro 64 – Contratos mais 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. 
Contrato I 

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 

Star 5 Serviço Comércio 
Conservação e Limpeza Ltda 
Contrato II 

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 

NELTEC 
OE 6 – Modernizar a estrutura 

organizacional 

Para executar os serviços preventivos de 
manutenção predial e instalações, reparos 

e adaptações das dependências 

CS & CS 
OE 5 – Aumentar o Sucesso 

Escolar 

Para serviços de digitalização e 
reprodução de documentos, 

particularmente para a confecção de 
provas e  notas de aula 

Fonte: SALC 

 
4.5.6. Gestão de Patrimônio e Infraestrutura 

 
A Gestão do Patrimônio está estruturada em um Setor de 

Patrimônio, subordinado à Divisão de Administração, que é o responsável 
pelos registros contábeis, lançamentos nos sistemas SIAFI e SPIUnet, de 
todas as alterações referentes as entradas e saídas do material de consumo, 



(Continuação do Relatório de Gestão ................................................................................. Página 51) 
 

 

consubstanciadas no Relatório de Almoxarifado e da inclusão e 
distribuição do material permanente pelas seções, assim como pelo seu 
desfazimento, conforme se tornar inservível ou por depreciação. 

Participam solidariamente no controle as seguintes seções: a) a 
de Material, que é a porta de entrada de todo o material de consumo e 
permanente, incluindo a conferência, distribuição e estoques 
(Almoxarifado), no tocante a todo material permanente e os de higiene, de 
expediente e de manutenção de bens móveis e imóveis; b) o Serviço de 
Aprovisionamento, no controle dos gêneros alimentícios; c) a de 
Tecnologia da Informação, no e estoque e distribuição para aplicação 
imediata dos itens de informática e d) Seção de Saúde, no controle dos 
medicamentos e fármacos. 

As atividades de vistoria dos imóveis e manutenção preventiva e 
corretiva de instalações, equipamentos e mobiliário, são executadas pela 
Seção de Manutenção, sob a supervisão do Fiscal Administrativo. Ainda, 
fazem parte dessa estrutura de controle e gestão, indiretamente, o Setor de 
Vigilância, que tem o encargo realizar rondas pelas dependências, nos 
dias e  horários sem expediente, e também a Turma de Limpeza e 
Conservação, que está instruída para informar sobre quaisquer 
irregularidades encontradas nas dependências e espaços adjacentes, em 
sua área de atuação. 

A Fundação recebeu autorização do Comando de Operações 
Logísticas para utilizar o SISCOFIS, a fim de realizar a gestão de 
patrimônio 

 
4.5.6.1. Veículos de Propriedade da União  

A Fundação Osorio não oferece serviço de transporte a seus 
funcionários. A viatura de representação registrada no Quadro 65 
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 UPC. As demais viaturas se destinam às 
atividades de apoio administrativo, incluindo o transporte de pessoas em 
serviço e de material, atividades escolares e no caso de emergências para 

prestação de primeiros socorros, particularmente, quanto a alunos em 
horário escolar. 

 
Quadro 65 – Frota de Veículos da Fundação 

Veículos Existentes 
Informações sobre a Frota 

Qtde Descrição 
Km em 

31/12/2019 

Veículos de representação 1 
Toyota Corolla XEI 1.8, ano 

2007/2008 
206.476 

Veículos de serviço 8 

Renault Logan, Expressão, 
ano 2014/2015 

35.597 

Fiat Uno Muller Economy, 
ano 2010/2011 

66.069 

Fiat Doblô HLX 1.8, Flex, 
ano 2010/2011 

104.951 

Volkswagen Kombi, ano 
2004/2005 

104.134 

Volkswagen Kombi, ano 
2013/2014 

18.237 

Van Citroen Jumper, 16 
psg, Greencar, 2016/2017 

2.345 

Van IVECO Daily, 45S17, 16 
psg, ano 2018/2019 

478 

Microônibus VW/8150,33 
psg, Neobus, ano 2005 

29.873 

Total 9  
Fonte: Setor de Patrimônio  

 
No transporte voltado exclusivamente para o apoio ao ensino em 

atividades escolares externas são utilizados o microônibus, de 32 lugares, 
e duas VAN, de 16 lugares, sendo que uma é de transporte de pessoal com 
dificuldade de locomoção. 

Esta UPC possui subordinada à Divisão de Administração um 
Setor de Transportes a quem cabe o controle das atividades voltadas à 
manutenção e utilização das viaturas. 

As saídas e retornos de viaturas são anotados nas portarias de 
acesso à Escola e do Prédio da Administração por meio de lançamentos 
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em mapa de controle, que é diariamente apresentado à Fiscalização 
Administrativa da Fundação. Além disso, a quilometragem rodada e o 
consumo por viatura são registrados para fins de controle dos custos de 
manutenção. 

As necessidades de apoio de transporte são requeridas por meio 
de um pedido de viatura, onde constam data, destino e o motivo do apoio, 
com a antecedência mínima de 24 horas. O apoio de transporte de alunos 
para eventos externos programados pela Divisão de Ensino é 
encaminhado pelo Chefe da Divisão de Ensino ao Chefe da Divisão de 
Administração, mensalmente, por meio de uma relação com quantidade 
de alunos, professores, inspetores, necessidade de alimentação, com até 7 
dias que antecedem o mês de apoio. 

Durante o horário escolar, permanece de plantão uma viatura 
com motorista em condições de atendimento para situações de emergência 
em atendimento médico-hospitalar. 

Todos os pedidos são analisados quanto aos princípios da 
economicidade, oportunidade, eficiência e efetividade pelo Fiscal 
Administrativo. No caso das necessidades serem maiores do que os meios 
para apoio, o Chefe da Divisão de Administração atribui as prioridades de 
atendimento. 

 
4.5.6.2. Imóveis 

Esta UPC tem sob a sua jurisdição os imóveis da União 
relacionados abaixo. As informações sobre os imóveis da União estão 
disponíveis no site www.fosorio@g12.br, acessando o link Divisão de 
Administração, na aba esquerda da página home. 

Os valores dos imóveis contabilizados no SIAFI, na conta 
contábil 1.2.3.2.1. 01.00 - Bens de Uso Especial Registrados no SPIUnet 
é de R$ 8.941.500,08. Abaixo encontra-se o detalhamento dessa conta e a 
relação com o imóvel existente:   

1.2.3.2.01.01 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS - R$ 
1.699.826,62 - valor do imóvel do endereço da Rua São Clemente, 175; 

1.2.3.2.01.02 – EDIFÍCIOS - R$ 2.817.906,30 - valor do imóvel 
da Rua Paula Ramos, 165; 

1.2.3.2.01.03 - TERRENOS/GLEBAS - R$ 31.610,27 - valor do 
terreno na Rua Paula Ramos, 90 e 

1.2.3.2.01.07 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - R$ 
4.392.156,89 - valor do imóvel da Rua Paula Ramos, 52. 

Quadro 66 – Imóveis da Fundaçãoãoconstante no SPIUnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte :Setor de Patrimônio 
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No quadro acima, extraído do SPIUnet pode ser constatado a 
compatibilidade com os valores registrados no SIAFI de todos os bens 
imóveis e a totalização.  

As informações detalhadas sobre os imóveis da União sob a 
jurisdição desta UPC estão disponíveis no site da Fundação Osorio, 
www.fosorio@g.12.br, no link Divisão de Administração, na aba à 
esquerda da página home. 

Quadro 67 – Distribuição Geográfica e Finalidade dos Imóveis 

Localização geográfica 
Qtde Descrição do Uso 

Região Endereço 

Brasil 
 

Rio de 
Janeiro/

RJ 

Rua Paula 
Ramos, 52, 

Rio Comprido 
1 

Estão as unidades escolares, o gabinete da 
Presidência, Coordenação Técnica e as divisões 
responsáveis pela gestão dos macroprocessos 
operacionais. 

Rua Paula 
Ramos, 165,  

Rio Comprido 
1 

Funcionam Divisão de Administração e a Divisão de 
Auditoria; 

Rua Paula 
Ramos, 90, 

Rio Comprido 
1 

Terreno, adjacente ao imóvel do nº 52. A utilização 
desse terreno exige um montante elevado de 
investimentos, cujo benefício, ainda não se mostrou 
compensador, por demandar um projeto de 
nivelamento de um espaço topográfico muito 
irregular, de aclive acentuado e de cota negativa em 
relação à área que o circunvizinha 

Rua São 
Clemente, 

175, Botafogo 
(*) 

1 

Uma casa adquirida, assim considerado, por ato 
legatório instituído, deixado por particular mediante 
Testamento Público, com a entrega para o uso e 
disposição para o ente fundacional. 

Exterior 

Não há 
patrimônio 
mobiliário 
no Exterior 

- -- 

Total Brasil 4 4 

Fonte: Setor de Patrimônio 

Para o imóvel situado na Rua São Clemente, 175 em Botafogo, é 
importante ressaltar a existência de pendência do registro de propriedade, 
ainda não exercido perante o Serviço Notarial de Registro de Imóvel. A 

AGU conduz um processo junto à Justiça Estadual para regularizar a 
situação, haja vista que ele é objeto de Ação de Inventário. A Fundação 
Osorio já se encontra na posse plena do imóvel localizado, pois recebeu 
esse patrimônio em doação de herdeiros do Marechal Osorio. A 
Procuradoria Regional Federal do Rio de Janeiro - 2ª Região [PRF2], 
responsável pela representação judicial da FO está envidando esforços 
para o saneamento da pendência, o que incluiu a abertura de outro 
Processo de Inventário, distribuído perante a 5ª Vara de Órfãos e 
Sucessões da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.  

No nº 5. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCIERAS E CONTÁBEIS constam cálculos e balancetes que 
complementam as informações sobre o Patrimônio Imobiliário. 

Cabe destacar que esta UPC não pôde realizar a atualização dos 
valores dos imóveis, tendo em vista restrições orçamentárias para 
contratação de pessoa física ou jurídica para proceder às avaliações 
pertinentes. 
 
4.5.6.3. Cessão de Espaços Físicos e Imóveis  

Quadro 68 – Cessão de espaço físico em imóvel da União (resumo) 

Natureza da 
Receita 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Qtde de 
Contratos 

Valores 
Recebidos(R$) 

Participação 
na receita (%) 

Cessão de Uso 
de Bens Imóveis 

Cantina 1 22.931,65 14,66 

Área para Telefonia Móvel 1 131.430,83 84,04 

 Quadra de Esportes 1 2.016,00 1,30 
Fonte: Setor de Patrimônio 

 
As informações detalhadas sobre a Cessão de espaço físico em 

imóvel da União, conforme quadro a seguir, estão disponíveis no sítio da 
UPC na Internet, www.fosorio@g.12.br, no link Divisão de 
Administração, na aba à esquerda da página home. 
 
4.5.6.4. Movimentação Patrimonial 

Em 2019, o patrimônio desta UPC, referente aos bens móveis 
duráveis passou de R$ 3.246.481,43 para R$ 4.047.598,94, o que 
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representa o crescimento nominal de R$ 801.117,51 (24%). Este resultado 
se deve ao incremento de recursos recebidos na rubrica Investimentos, no 
valor de R$ 500.000,00 com a entrada em carga do veículo Van, 16 
passageiros, transporte especial de pessoal, ano 2018/2019.  

O patrimônio imobiliário permaneceu inalterado, por não ter sido 
possível a sua reavaliação.  

As depreciações do material permanente foram de R$ 
192.6478,46. 

A movimentação dos bens em almoxarifado, que correspondem 
aos estoques de material de consumo, variou de R$ 426.762,24 para R$ 
523.121,04. O material distribuído para consumo nas atividades escolares 
e de apoio administrativo perfez R$ 537.554,54, com entrada de R$ 
628.634,49. Os itens de maior consumo foram gêneros de alimentação, 
material para manutenção de bens imóveis incluindo de alvenaria e 
material elétrico-eletrônico, material de processamento de dados 
(informática) e material de limpeza.  

Encontram-se no 5. DEMONSTRAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, FINANCIERAS E CONTÁBEIS as planilhas e 
demonstrativos da movimentação do patrimônio. 
 
4.5.7. Gestão da Tecnologia da Informação 
4.5.7.1. 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. Em 2019, um o novo Plano de 
Gestão da FO foi elaborado para o triênio 2020-2022, para se adequar a 
esse novo planejamento estratégico o PDTIC será atualizado. 
 
4.5.7.2. Modelo de Governança de TI 

O Modelo de Governança de TI da FO, alinhado com o Plano de 
Gestão 2020/2022, tem como principal instância o Comitê de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (CTIC) da FO e possui como objetivos: 

declarar objetivos e iniciativas estratégicas da área de TI; alinhar as 
soluções de tecnologia da informação com as metas da FO; e, definir 
planos de TI de curto, médio e longo prazo. 
4.5.7.3. Montante de recursos aplicados em TI 

O quadro abaixo mostra o montante de recursos aplicados em 
informática no ano de 2019. 

Quadro 69 - Recursos Aplicados em Informática 

Grupo de Natureza de 
Despesa 

Despesas 
Emprenhadas 

Despesas 
Pagas 

Valor Pago 
em Restos a 

Pagar 

Investimento 107.375,85 102.737,65 4.638,20 

Custeio 85.680,88 77.362,54 8.318,38 

Total 193.056,73 180.100,19 12.956,54 
Fonte: STI 

 

4.5.7.4. Contratações mais relevantes de recursos de TI 
Três Kadosh do Brasil Comércio em Informática e Serviços Ltda, 

contrato nº 028/2015; valor da contratação em reais (ano) R$ 27.014,04; 
com a finalidade de prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos de informática sem o fornecimento de peças  
em impressoras e computadores da Fundação Osorio. 
4.5.7.5. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de 

TI por cadeia de valor 
As iniciativas de TI foram planejadas e executadas seguindo o 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2016-2019 que estava 
alinhado com o Plano de Gestão 2017-2019 e estão discriminados 
seguindo os objetivos estratégicos (OE): 

OE 5: Aumentar o sucesso escolar  
5.1 - Desenvolver no aluno competências que o levem a ser 

autodidata, pesquisador e proativo. 
Para potencializar o acesso para discentes e docentes da FO é 

necessário que toda a infraestrutura de rede seja revitalizada. Ainda assim, 
mesmo que a infraestrutura atual não seja a ideal, estão sendo adotadas 
medidas para aumentar o acesso à Internet. Algumas destas medidas são: 

- restabelecimento da ligação dos laboratórios de informática do 
2º Segmento e do Ensino Médio com a Internet; 
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- restruturação física da STI com a criação da Sala dos 
Servidores e da sala da chefia; reestruturação elétrica, incluindo 
aterramento exclusivo; substituição do forro do teto; e, instalação de ar 
condicionado nas salas dos servidores, dos técnicos e na chefia; 

- aquisição de três servidores, sendo um deles utilizado como 
firewall e os outros dois como controladores de domínio; 

- instalação de 3 computadores novos na Biblioteca para acesso à 
Internet para os alunos com possibilidade de realizar impressão; 

- criação e aquisição do domínio www.fosorio.g12.br e criação 
do email corporativo; 

- instalação de 06 (seis) salas multimídia sendo 03 (três) no 2º 
Segmento e 03 (três) no Ensino Médio, compostas cada uma por: um 
projetor com suporte de projetor de teto, duas caixas de som, um 
amplificador e uma tela elétrica; 

- instalação de rack de rede na sala da secretaria da presidência;  
- criação de uma sala de professores do 2º Segmento com a 

construção do cabeamento estruturado, instalação de rack de rede e 
instalação de cinco computadores; 

- instalação de rack na coordenação de professores do Ensino 
Médio com a construção do cabeamento estruturado; 

- instalação de rack de rede na coordenação de professores do 1º 
Segmento com a construção do cabeamento estruturado; 

- instalação de rack na coordenação de professores do 2º Segmento 
com a construção do cabeamento estruturado; 

Foi desenvolvido e disponibilizado um AVA na página inicial do 
site de Internet da FO, assim como também foi efetuado novo 
planejamento para hospedagem e administração do ambiente com total 
integração entre os técnicos da STI e os professores. A capacitação dos 
professores é feita em Estágios de Atualização Pedagógica e para os 
alunos é feita em sala de aula durante as aulas de informática. 
4.5.7.6. Segurança da informação 

Em relação a segurança da informação de Seção de Tecnologia 
da Informação utiliza os seguintes meios tecnológicos: firewall para isolar 
a rede interna da Internet e permitir acesso somente aos serviços 

utilizados, monitoramento e auditorias dos acessos à Internet; senha para 
acesso à Intranet; antivírus em todos os computadores; e controle de 
endereço dos equipamentos conectados a rede. No tocante às boas práticas 
e procedimentos para usuários,  na Intranet está publicada uma cartilha de 
segurança na internet e os Planos Diretores de Tecnologia da Informação 
e Comunicação. 
4.5.7.7. Principais desafios e ações futuras 

- Dificuldade de atender aos requisitos administrativos para 
pedidos e aquisição de suprimento de TICs em face das restrições 
impostas pela legislação federal o que acaba resultando em retrabalho, 
perda de tempo e em algumas situações desperdício de dinheiro público; 

- Processos internos imaturos que interferem diretamente na 
análise, no planejamento e na execução dos sistemas informatizados para 
atender as necessidades da Fundação; 

- Falta de conhecimentos básicos dos usuários em aplicações de 
escritórios resultando em elevada carga de trabalho para os técnicos de TI, 
que poderiam atender trabalhos mais específicos, e muitas vezes em baixa 
qualidade na formatação de documentos; 

- Comunicação ineficiente com a Divisão de Administração em 
relação a destinação de recursos de TIC; 

- Alterações estruturais sem o conhecimento da STI  que 
comprometem o funcionamento dos equipamentos de TICs; 

- Inexistência de suporte dedicado para a área educacional o que 
gera carga excessiva de trabalho aos professores que administram o 
ambiente virtual de aprendizagem e a revista digital científica da Escola; 
e,  

- Inexistência de link reserva de Internet. Caso aconteça algum 
problema com o acesso da Fundação a Redecomep-Rio ficaremos sem 
alternativas para acesso a Internet o que causará sérios transtornos para a 
área de ensino (lançamento de notas por professores, controle e 
estatísticas da Seção Técnica de Ensino e da Divisão de Ensino, acesso ao 
boletim escolar por pais e responsáveis, entre outros) e para a área 
administrativa (acesso aos sistemas de pessoal, confecção de folha de 
pagamento, compras, pagamentos entre outros). 
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4.5.8. Gestão de Custos 

A Fundação criou, em 2018, o Setor de Custos
os custos por área/setor da Escola.  

Em 2019, foi dado prosseguimento aos levantamentos dos custos 
de toda a Escola, a metodologia foi baseada na portaria do Ministério da 
Defesa que regula o assunto.  

É importante salientar que a metodologia ainda 
aperfeiçoada, necessita de mais análises das suas variantes e de seus 
componentes específicos.  

Os custos apresentados a seguir são o “custo/aluno/curso”.
Quadro 70 - Custo total do Ensino em relação

% LOA -2019 

LOA Custo do Ensino 

R$ 23.513.962,00 R$ 13.121.297,60 
Fonte: Setor de Custos 

Quadro     - Gráfico LOA x Custos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Setor de Custos 
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2018, o Setor de Custos, a fim de levantar 

9, foi dado prosseguimento aos levantamentos dos custos 
de toda a Escola, a metodologia foi baseada na portaria do Ministério da 

a metodologia ainda está sendo 
s das suas variantes e de seus 

apresentados a seguir são o “custo/aluno/curso”. 
em relação 

Ensino/LOA (%) 

56% 

Gráfico LOA x Custos 

 
 

Quadro 71 - Custo do Ensino por Seguimento

Fonte: Setor de Custos 
 

 
 
 

Quadro 72 – Gráfico do Custo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Setor de Custos 
 
 
 

 

  

Custo do Ensino por segmento em 2019

1º Seg Fund 2º Seg Fund

R$ 3.361.568,21 R$ 5.146.261,31
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Custo do Ensino por Seguimento 

Gráfico do Custo do Ensino por Seguimento 

 

Custo do Ensino por segmento em 2019 

2º Seg Fund Médio/Profiss. Total 

R$ 5.146.261,31 R$ 4.613.468,09 R$ 13.121.297,60 
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Quadro 73 - Custo Anual do Ensino por Aluno/Curso

Fonte: Setor de Custos 

 
Quadro 74 – Gráfico do Custo Anual do Ensino por 

Fonte: Setor de Custos 

 
 

4.5.9. 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 me

em detrimento ao uso de papel; 
- coleta seletiva de todo o lixo da Escola; 
- coleta seletiva de pilhas e baterias, com a colocação de caixas 

coletoras nos prédios do 1º segmento do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio; 

29%

33%

38%

Custo por Aluno

1º Seg Fund

2º Seg Fund

Médio/Profiss.

Custo por aluno em 2019 

1º Seg Fund 2º Seg Fund Médio/Profiss. 

286 388 306 

R$ 11.753,73 R$ 13.263,56 R$ 15.076,69 
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Aluno/Curso 

do Ensino por Aluno/Curso 

 

Fundação possui um Plano de Logística Sustentável (PLS) que 

Seguindo o previsto no PLS tem sido adotadas as seguintes ações 

orientação para que se priorize o uso de mensagens eletrônicas 

s, com a colocação de caixas 
coletoras nos prédios do 1º segmento do Ensino Fundamental e do Ensino 

- compostagem do lixo orgânico oriundo da cozinha da Escola 
com a construção e a operação de composteira, 
com as fotos; 

- diversos projetos desenvolvidos pelo corpo docente e pelo 
corpo discente, englobando a conscientização sobre o uso sustentável 
recursos naturais, bem como o consumo consciente
destacam, a “Coleta Seletiva de 
do Segmento Escolar e “Minha Escola Sempre Limpa”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Seg Fund

2º Seg Fund

Médio/Profiss.

 Custo Médio Total 

980 

R$ 13.389,08 
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lixo orgânico oriundo da cozinha da Escola 
operação de composteira, conforme quadros abaixo 

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, entre eles se 

de Tampas Plásticas” pelos alunos do 1º ano 
inha Escola Sempre Limpa”. 
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5. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS  
 

Essas informações estão disponíveis na página da Internet da Fundação Osorio. 
 


