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O Relatório de Gestão 2011 da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, do
Ministério da Educação, está estruturado de acordo com a Portaria-TCU nº. 123, de 12 de Maio de
2011.
As principais realizações da SASE em 2011 foram o acompanhamento da tramitação e do
debate sobre o Plano Nacional de Educação (PNE); Seminários Regionais para aproximação com
Conselhos e Fóruns de educação, assim como representação institucional do MEC nestes;
levantamento de informações e estudos sobre arranjos educacionais e consócios, gratuidade de
serviços educacionais, planos de carreira dos profissionais da educação dos estados, conselhos e
sistemas educacionais, programas como o PRAMIDE, PRÓ-CONSELHO e Formação pela Escola,
legislações federais, estaduais e municipais; Participação em grupos de trabalho/reuniões sobre o
Pronatec, Política Nacional de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação
Básica, e espaços de articulação e discussão da agenda educacional; Diálogo formativo com o INEP
e entidades da comunidade educacional e entes federativos; Parcerias com a ANPAE, UNCME,
ANFOPE, Comissão Nacional Permanente sobre Regime de Colaboração; Participação na
elaboração do PPA 2012-2015; Realização do Seminário Plano Plurianual 2012-2015, Assessoria à
elaboração/adequação dos planos estaduais e municipais de educação; e Assistência técnica para a
implantação do Piso Salarial Nacional do Magistério.
Os itens do Anexo II abaixo não se aplicam à realidade da unidade:
2.3 Programas de governo sob a responsabilidade da UJ
2.3.1 Relação dos programas
II - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo (Quadro A.2.1)
2.4. Desempenho Orçamentário/Financeiro
2.4.1. Programação Orçamentária da Despesa
IV- Identificação das Unidades Orçamentárias (Quadro A.2.3)
2.4.2. Programação de Despesas Correntes
V - Programação de Despesas Correntes (Quadro A.2.4)
VI – Programação de Despesas de Capital (Quadro A.2.5)
2.4.3.1 Quadro Resumo da Programação de Despesas
VII - Quadro Resumo da Programação de Despesas (Quadro A.2.6)
2.4.3.2 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
VIII - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (Quadro A.2.7)
2.4.3.3 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
XI - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ (Quadro
A.2.10)
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2.4.4.2 - Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
2.4.4.3 – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação
XII - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação (Quadro
A.2.11)
2.4.5 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação
XIII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por
movimentação (Quadro A.2.12)
2.4.6 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação
XIV - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por
movimentação (Quadro A.2.13)
2.4.7 Indicadores Institucionais
3.1 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
XV - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Quadro A.3.1)
4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores
XVI - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores (Quadro A.4.1)
5.2. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
XXII - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro
(Quadro A.5.6)
5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada
XXIII - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 20/05/2011
(Quadro A.5.7)
5.1 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada
5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão
XXVI - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade
jurisdicionada (Quadro A.5.9)
XXVII - Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de
concurso público ou de provimento adicional autorizados (Quadro A.5.10)
5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
realização de concursos públicos para substituição de terceirizados
XXVIII - Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para
substituição de terceirizados (Quadro A.5.11)
5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela
unidade
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XXIX - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva (Quadro
A.5.12)
5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de
cargos do órgão
XXX - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra (Quadro A.5.13)
5.6. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
7. Estrutura de controles internos da UJ
7.1 Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV
XXXVI - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV (Quadro
A.7.1)
8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93
XXXVII - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de
entregar a DBR (Quadro A.8.1)
9.1 Estrutura de controles internos da UJ
XXXVIII - Estrutura de controles internos da UJ (Quadro A.9.1)
10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
XXXIX - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis (Quadro A.10.1)
11.1 - Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
XL - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União (Quadro
A.11.1)
XLI - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros (Quadro
A.11.2)
XLII - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
(Quadro A.11.3)
12.1 - Gestão de Tecnologia da Informação (TI)
XLIII - Gestão de TI da UJ (Quadro A.12.1)
14.1 - Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ
XLVI - Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ (Quadro A.14.1)
14.2 - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida
XLVII - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida (Quadro A.14.2)
14.3 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física
XLVIII - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas (Quadro A.14.3)
XLIX - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas (Quadro A.14.4)
14.4 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária - Pessoas Física e Jurídica
L - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas (Quadro A.14.5)
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LI - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas (Quadro A.14.6)
14.5 - Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita Tributária
LII - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ (Quadro A.14.7)
14.6 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas
LIII - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas (Quadro A.14.8)
14.7 - Comunicações à RFB
LIV - Comunicações à RFB (Quadro A.14.9)
14.8 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas
LV - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas (Quadro A.14.10)
14.9 - Declaração
14.10 - Fiscalizações Realizadas pela RFB
LVI - Ações da RFB (Quadro A.14.11)
15.1 - Deliberações do TCU atendidas no exercício
LVII - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício (Quadro A.15.1)
15.2 - Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício
LVIII - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
(Quadro A.15.2)
15.3 - Recomendações do OCI atendidas no exercício
LIX - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI (Quadro A.15.3)
15.4 - Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício
LX - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
(Quadro A.15.4)
16.1

Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no

exercício
LXI - Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício (Quadro A.16.1)
16.2

Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de

atendimento
LXII - Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência (Quadro A.16.2)
17.1 - Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa
LXIII - - Declaração Plena do Contador (Quadro B.1.1)
Para os itens abaixo relacionados, constantes do Anexo II, não há conteúdo a ser declarado
no exercício de referência:
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6. Transferências efetuadas no exercício
6.1 Instrumentos de transferência vigentes no exercício
6.1.1. Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011
XXXI - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência
(Quadro A.6.1)
6.1.2. Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três
últimos exercícios
XXXII - Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (Quadro A.6.2)
6.1.3. Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de
2011 e seguintes
XXXIII - Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes
(Quadro A.6.3)
6.2 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e
contratos de repasse
XXXIV - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de
convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. (Quadro A.6.4)
6.2.1 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse
XXXV - Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos (Quadro A.6.5)
13.1 Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo
XLV - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) (Quadro A.13.2)
15.1 - Deliberações do TCU atendidas no exercício
15.2 - Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício
15.3 - Recomendações do OCI atendidas no exercício
15.4 - Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício
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1. Identificação
I - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL (QUADRO A.1.1)

Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 240
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
Denominação abreviada: SASE
Código SIORG: 115735
Código LOA: 26101
Código SIAFI: 152389
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Órgão Público da Administração Direta
Principal Atividade: Regulação, controle, definição de política pública e
coordenação da educação: administração federal, estadual, municipal
Código CNAE: 8412-4/00
Telefones/Fax de contato:
(61) 2022-7631
(61) 2022-9400
(61) 2022-7639
Endereço Eletrônico: sasegab@mec.gov.br
Página na Internet: www.mec.gov.br
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, 6º andar, sala 600 – CEP: 70047-900,
Brasília - DF
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011 e Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada – Não se aplica
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
Código SIAFI

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Nome

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão

2.

PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010

2.1 Responsabilidades Institucionais da Unidade
A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE do Ministério da Educação
foi criada pelo Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011, durante o processo de reestruturação deste
Ministério. A criação da Secretaria foi realizada com o objetivo de termos no Ministério uma
unidade que fortaleça a otimização da articulação com as esferas estaduais e municipais,
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respeitando a autonomia de cada ente federativo, dialogando e pactuando horizontalmente com os
mesmos.
De acordo com esse objetivo, a SASE propõe-se a estimular a ampliação do regime de
cooperação entre os entes federativos, de forma a fortalecer a criação de um Sistema Nacional
Articulado de Educação.
Entre suas competências, a SASE visa promover a integração entre os entes federativos,
respeitando a diversidade de cada um, buscando a universalização do direito de uma educação de
qualidade. Nesse contexto, a SASE propõe-se a estabelecer, em conjunto com os sistemas de ensino
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mecanismos para o acompanhamento local da
consecução das metas do PNE - 2011/2020, bem como de seus Planos de Educação; estimular e
apoiar os sistemas de ensino na formulação, no acompanhamento e na avaliação democrática de
planos nacionais, estaduais e municipais de educação e promover a valorização dos profissionais da
educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação da carreira e da
remuneração, e as relações democráticas de trabalho.
Em sua estrutura a SASE é composta por três diretorias: Diretoria de Cooperação e Planos de
Educação, Diretoria de Articulação dos Sistemas de Ensino e Diretoria de Valorização dos
Profissionais de Educação. Cada diretoria é composta por duas coordenações gerais.
2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais
A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE, criada no contexto da nova
organização do Ministério da Educação – MEC, por meio do Decreto nº 7.480, de 16 de maio de
2011, tem como principais atribuições o desenvolvimento de ações para a criação do Sistema
Nacional de Educação – SNE, o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação –
PNE 2011-2020, e seus correlatos nos estados e nos municípios, bem como a promoção da
valorização dos profissionais da educação.
A SASE surgiu, portanto, para dar prosseguimento às discussões realizadas na Conferência
Nacional de Educação – CONAE, ocorrida em 2010, cujo tema foi “Construindo um Sistema
Nacional Articulado de Educação”. Essas discussões serviram de base para a elaboração do novo
Plano Nacional de Educação – PNE, que está em tramitação no Congresso Nacional, e a partir delas
a SASE se propôs a construir, de forma dialogada, uma proposta de Sistema Nacional de Educação
– SNE.
Construir uma proposta de forma dialogada implica em mobilização, diálogo e debate, nem
sempre distantes de conflitos. Da mesma forma, processar reflexões e produzir documentos
referenciais acerca das relações federativas, valorização dos profissionais da educação e planos de
educação, são fundamentais para que seja concretizado um ambiente de participação plural e ampla,
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com o olhar para a concretização do SNE, arquitetura fundamental para a formulação e
implementação de políticas públicas educacionais articuladas.
Nesse sentido, a Diretoria de Articulação dos Sistemas de Ensino, com o objetivo de
fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, fazer aproximações com as
entidades representativas do setor educacional, bem como apoiar os processos de gestão na área,
executou no ano de 2011 ações relacionadas a três desafios constantes do planejamento estratégico
da Secretaria.
Primeiro desafio: Fazer com que o PNE cumpra sua função de articulador do SNE.
Para que esse desafio seja atingido, é necessário contribuir com o esforço da Secretaria no
sentido de estimular que Planos de Educação, em consonância com o PNE, sejam aprovados em lei
por todos os entes federativos. Assim, a Diretoria investiu na sua preparação para colaborar nas
pactuações locais que resultem em metas consonantes com o PNE, tanto no que se refere à
ampliação da jornada escolar (educação integral) quanto no que se refere à educação profissional.
Também se preparou para trabalhar de forma articulada com a Diretoria de Cooperação e Planos de
Educação no sentido de fortalecer arranjos territoriais que fortaleçam a política pública com
respeito à diversidade regional. As atividades desenvolvidas foram:
1. Acompanhamento da identificação de arranjos territoriais existentes, em trabalho conjunto
com a Diretoria de Cooperação e Planos de Educação;
2. Realização de estudos prévios sobre a gratuidade de serviços educacionais oferecidos por
instituições vinculadas a representações patronais;
3. Participação em grupo de trabalho do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, participando de evento de pactuação de oferta e de reuniões
semanais na Secretaria Executiva do MEC, tendo em vista o fortalecimento dos espaços de
interlocução e pactuação entre os entes federados, em especial em torno das metas do PNE;

4. Elaboração de proposta de regulamentação do funcionamento do Conselho Deliberativo de
Formação e Qualificação Profissional, criado por intermédio da Lei Nº 12.513, de 26 de
Outubro de 2011, que Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) e de proposta de criação e regulamentação de fóruns estaduais de
acompanhamento da política de formação profissional.
Atingir esse desafio é tarefa basilar, imprescindível para a efetivação do Sistema Nacional de
Educação. Para tanto, as diretorias de Articulação com os Sistemas de Ensino e de Cooperação e
Planos, trabalham articuladas para que sejam instituídos Arranjos Educacionais que tenham como
referência de ação as metas dos Planos de Educação aprovados em lei e que estes possam guardar
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estreita relação - coerência com o Plano Nacional de Educação. E como consequência desse
processo, a ampliação da jornada escolar – Educação Integral e à educação profissional. Para tanto,
a Diretoria de Articulação com os Sistemas de Ensino tem se articulado com a Secretaria de
Educação Básica (SEB) no que se refere ao Programa Mais Educação, bem como com a Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), no que se refere ao Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC.
Segundo desafio: Tornar o PNE referência para a gestão pública e para a mobilização da
sociedade.
Para atingir esse desafio, cabe à Diretoria fortalecer espaços de participação no SNE a ser
criado, elaborar propostas de aperfeiçoamento dos programas de formação de Conselheiros,
induzindo a atuação sistêmica dos mesmos, além de apoiar Fóruns com agenda de política
educacional. As atividades desenvolvidas foram:
1.Aproximação inicial com os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, com os
Fóruns Estaduais de Educação e Fóruns Estaduais de Apoio à Formação Docente, por
intermédio dos seis Seminários Regionais realizados pela SASE;
2.Participação no Comitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais da Educação Básica (instituído pela Portaria MEC nº 1.087, de 11 de agosto de
2011) e do Grupo de Trabalho a ele vinculado, cujas reuniões culminaram na publicação da
Portaria MEC nº 1.328, de 23 de setembro de 2011, que institui da Rede Nacional de
Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública;

3.Composição da representação institucional do MEC nos Fóruns Estaduais de Apoio à
Formação Docente, especificamente no Distrito Federal, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande
do Sul, auxiliando no processo de construção da proposta de representação e coordenação
colegiada;
4.Estudos prévios sobre os conselhos e sistemas educacionais (análise preliminar de
questões pontuais do Plano de Ações Articuladas – PAR), mesmo antes dos referidos PARs
terem sido oficialmente enviados para análise no MEC. O objetivo desse trabalho preliminar
era preparar uma metodologia eficaz para as análises definitivas a serem feitas a partir do
envio oficial dos planos, visando qualificar o SIMEC/PAR como fonte oficial de
informações sobre sistemas e conselhos;
5.Levantamento sobre o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação –
PRADIME, Programa Nacional de Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação –
PRÓ-CONSELHO, e Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Formação pela Escola, com o
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intuito de induzir e incrementar a atuação sistêmica dos conselhos normativos e de controle
social;
6.Acompanhamento das agendas e materiais produzidos de órgãos e entidades de educação
vinculadas ao Fórum Nacional de Educação.
Além de uma fundamental contribuição na conformação do novo arranjo normativo e
institucional da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério, promoveu-se um
diálogo mais profícuo com os Estados de forma a assegurar um melhor planejamento e coordenação
das iniciativas de formação, particularmente por meio do fortalecimento dos fóruns estaduais. Tais
iniciativas, fortalecidas, devem servir de orientação para a regulamentação das competências
comuns na área da formação dos profissionais da educação, com destaque para os espaços de
participação e pactuação que sustentam as decisões implicadas na política pública. Da mesma
forma, merece destaque o esforço para desenvolver uma metodologia de diálogo com estados e
municípios por intermédio do PAR, visando transformar este instrumento de planejamento também
em fonte segura de informação sobre conselhos e sistemas de educação. Hoje não existe fonte
oficial de âmbito nacional sobre sistemas e planos de educação, o que dificulta o aperfeiçoamento
de políticas e programas que visam fortalecer a autonomia dos entes federativos e a participação de
todos os agentes políticos no campo da educação.
Terceiro desafio: Construir dialogicamente uma proposta de SNE institucionalmente validada
para a Conferência Nacional de Educação – CONAE.
Para atingir esse desafio, cabe à Diretoria articular e mediar uma concepção de qualidade social
de educação, por meio da construção participativa de indicadores. Para que isso seja feito, a
construção dialogada com diversos atores exige envolvimento e mobilização. As atividades desenvolvidas foram:
1. Diálogo formativo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP, sobre indicadores, como uma das ações que incidirão na orientação dos
sistemas na formulação de normas e estabelecimento de padrões de qualidade;
2. Articulação e estabelecimento de parceria estratégica com a Associação Nacional de Política
e Administração da Educação – ANPAE, visando estabelecer uma interlocução qualificada
com instituições representativas do setor educacional, particularmente universidades, na
direção de construir e socializar referenciais e discutir temas fundamentais para a política
educacional, que deem sustentação à concretização de uma proposta de SNE e para a
elaboração e/ou adequação dos Planos de Educação;
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3. Articulação e estabelecimento de parceria estratégica com a União dos Conselhos
Municipais de Educação – UNCME, visando fortalecer a entidade, envolvendo-a no debate
sobre o Sistema Nacional de Educação, o papel dos conselhos municipais, os arranjos e a
organização territorial da política educacional, além de sensibilizar gestores municipais
sobre a importância dos CMEs no âmbito de sistemas e redes de educação;
4. Articulação e estabelecimento de parceria estratégica com a Associação Nacional pela
Formação de Profissionais da Educação – ANFOPE, com o objetivo de construir uma
agenda comum de trabalho, capaz de promover o debate sobre a construção do Sistema
Nacional de Educação, a partir da visão sistêmica desenvolvida pela Associação com
relação à formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, tomando por
base o Decreto 6.755/2009 e as Diretrizes do Conselho Nacional de Educação;
5. Articulação e estabelecimento de parceria estratégica com a Comissão Nacional Permanente
sobre Regime de Colaboração (CNE/FNCE/UNCME), com o objetivo de construir uma
agenda comum de trabalho, capaz de promover o debate sobre a construção do Sistema
Nacional de Educação e o papel dos Conselhos de Educação nesse sistema;

6. Participação em espaços de articulação e de discussão da agenda educacional, as quais
materializam o esforço de construção de um efetivo regime de colaboração, seja em espaços
já institucionalizados em que se destacam as atividades dos Fóruns e Conselhos de
Educação, seja em seminários e congressos de caráter estadual e nacional, fundamentais
para os agendamentos, alinhamentos e debates acerca do SNE e PNE.
A Diretoria buscou parceiros com respaldo nacional e legitimidade social para organizar uma
agenda de trabalho que pudesse dinamizar o debate sobre o SNE. Neste processo, teve papel
fundamental na realização da Reunião Técnica Sobre a Articulação entre os Conselhos que
materializa um espaço de colaboração dos conselhos normativos das três esferas de gestão
educacional do país (federal, estadual, municipal), visando uniformizar as normas educacionais
emanadas, com vistas a construir padrão nacional de qualidade na educação. Tal instância,
respaldada por um Pacto de Cooperação, é, também, um espaço de mediação para consecução das
estratégias e atribuições da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE. De forma
complementar, por meio de parceria longamente amadurecida com a ANPAE, a SASE deverá
consolidar e apresentar documentos referenciais que possam dinamizar e mediar debates mais
amplos sobre o SNE, seja no interior do próprio MEC, seja com os mais diversos atores, tais como
agentes públicos, gestores, organizações acadêmicas e representações sociais diversas de âmbito
nacional, pavimentando o terreno para o debate da proposta de SNE na próxima CONAE. De forma
similar, pactuou-se com entidades tais como UNCME e ANFOPE iniciativas de produção de
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conhecimento e de articulação interfederativa e debate públicos essenciais para a tecitura do SNE e
apropriação do PNE como potente instrumento ordenador da política educacional.
Diretoria de Cooperação e Planos de Educação – DICOPE
Em consonância com os propósitos desta Secretaria, a Diretoria de Cooperação e Planos de
Educação desenvolveu as seguintes ações:
1. Seminários Regionais
1.1. Coordenação e participação em seis seminários regionais, “A SASE e a Articulação com os
Sistemas de Ensino”, com a participação de representantes das Secretarias Estaduais de
Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais, Conselho Estadual de Educação, União
Nacional de Conselhos Municipais de Educação, Fórum Estadual de Educação, Fórum
Permanente de Apoio à Formação Docente de todas as Unidades Federativas e com palestras de
representantes da Secretaria de Educação Básica do MEC e Fundo Nacional de
desenvolvimento da Educação.
Os objetivos destes seminários foram:
 Apresentar a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE (estrutura,
competências e atividades) e estabelecer aproximações com Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação, Fóruns, Conselhos Municipais e Estaduais de Educação;
 Conhecer o trabalho realizado em cada estado pelas Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação e instâncias colegiadas com relação aos diferentes eixos de atuação da SASE;
 Estabelecer diálogo com Secretarias Estaduais e Municipais de Educação visando levantar
proposições acerca da necessidade de adequação e/ou criação de programas do PDE; e
 Coletar aportes iniciais e alinhar conceitos e práticas referenciais para uma agenda comum
em torno dos eixos de atuação da SASE com vistas à construção do Sistema Nacional de
Educação, a partir da identificação dos fluxos e da socialização e discussão do trabalho
realizado em cada estado pelos setores de apoio e/ou assistência técnica aos municípios.
2. Levantamento de Informações
2.1. Análise das regionalizações e territorializações adotadas pelas Secretarias Estaduais de
Educação, pela UNDIME e por outros órgãos estaduais e federais para articulação das políticas
públicas, inclusive territórios da cidadania e Pólos do PAR;
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2.2. Levantamento, junto às Secretarias Estaduais sobre setores de articulação, assistência técnica e
apoio aos municípios;
2.3. Levantamento da legislação federal, estadual e municipal sobre consórcios e outros tipos de
arranjos associativos, em especial, na área educacional; e
2.4. Levantamento das experiências de consórcios e outros tipos de arranjos associativos, em
especial na área educacional.
3. Elaboração do PPA 2012-2015
3.1 Participação na elaboração do PPA Federal 2012-2015 – Programas Temáticos da Educação em articulação com a Subsecretaria de Orçamento e Planejamento do MEC, Secretaria de
Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento e Orçamento e
Gestão e demais Secretarias do MEC, no intuito de garantir que as metas do Plano Plurianual do
Governo Federal estejam em consonância com as metas do Projeto de Lei nº 8035/2010, que
trata do Plano Nacional de Educação 2011-2020 e com o Plano Plurianual do Governo Federal;
3.2 Realização do “Seminário Plano Plurianual 2012/2015”, em Brasília/DF, com a participação de
representantes das Secretarias Estaduais de Educação e Planejamento de todas as unidades da
federação, de Integrantes do Ministério da Educação (Secretaria Executiva, Secretaria de
Planejamento e Orçamento) e do Ministério do Planejamento (Secretaria de Planejamento e
Investimentos Estratégicos - SPI), totalizando 96 participantes.
Os objetivos deste seminário foram:
 Compartilhar aos gestores estaduais a nova estrutura do Ministério da Educação e as
contribuições da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino na elaboração do
PPA 2012/2015 alinhadas às metas do PNE 2011/2020;
 Sensibilizar e definir linhas de trabalho conjuntas para a inclusão das metas do PNE
2011/2020 nos Planos Plurianuais dos estados; e
 Definir estratégias para o fortalecimento dos planos estaduais de educação.
4. Acompanhamento da tramitação e do debate sobre o Plano Nacional de Educação
4.1 Mapeamento e análise das emendas apresentadas ao PL 8035/2010 (PNE), em parceria com a
Secretaria Executiva Adjunta, como subsídio para os posicionamentos do MEC; e
4.2 Participação em audiências públicas, seminários e outros eventos para debate do PNE,
promovidos pela Comissão Especial do PL 8035/2010, na Câmara Federal, CNE, CONSED,
UNDIME e outras entidades:
 Participação em audiências públicas em Salvador/BA e Belo Horizonte /MG.
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 Participação no Congresso Nacional de Audiências Públicas sobre os temas: Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, PRONATEC, Financeiro da
Educação, Valorização Profissional, Demografia e Estudos Sociais, Financiamento e CustoAluno-Qualidade, Avaliação.
 Participação em seminários no Conselho Nacional de Educação sobre Plano Nacional de
Educação e Regime de Colaboração.
5. Assessoria à elaboração/adequação dos Planos Estaduais e Municipais de Educação PEEs e PMEs
5.2 Mapeamento dos PEEs e PMEs existentes, elaborados em consonância com o PNE 2001-2010,
a partir das informações constantes no PAR 2011-2014;
5.3 Preparação de dados demográficos e educacionais, desagregados em nível municipal e estadual,
que subsidie a elaboração do diagnóstico e a definição de metas e estratégias dos PEEs e PMEs
a serem elaborados e/ou adequados ao Plano Nacional de Educação (2011/2020);
5.4 Elaboração do modelo de Projeto de Elaboração dos Planos Municipais de Educação a ser
pactuado com as Secretarias Estaduais e a Undime, construindo uma rede de técnicos de campo
com o apoio da SASE e FNDE; e
5.5 Preparação de material de motivação e orientação aos municípios para elaboração ou adequação
dos seus PMEs.
6. Articulação com a Secretaria de Educação Básica e Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação para elaboração do PAR 2011-2014
6.1 Articulação com a SEB e FNDE, e diálogo com o CONSED e UNDIME, para alinhamento
entre PAR estadual e municipais com as diretrizes, metas e estratégias do PNE:
 Participação da reunião sobre elaboração de Projetos de Educação dentro do PAC para
apresentação ao FNDE, com os 33 municípios dos Territórios Cocais, Carnaubais e
Entrerios.
7. Estudos e Debates sobre Regime de Colaboração
7.1 Organização de grupos de estudos sobre: Federalismo e Regime de Colaboração; Arranjos,
Consórcios e Pactos Educacionais; e Planos de Educação; e
7.2 Participação em encontros, seminários e eventos promovidos pela UNDIME e CNE:
 Participação na XXX Sessão Plenária do Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública;
 Participação no Congresso da Undime em Fortaleza no dia 25/11/2011 com o tema
“Articulação com os Sistemas de Ensino e o Regime de Colaboração”; Participação nos
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Seminários Regionais da UNDIME para discussão do Plano Nacional de Educação:
Goiânia/GO, Vitória/ES, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Cuiabá/MT;
 Participação no dia 05 de outubro de 2011 na Câmara Municipal de João Dourado/BA e 06
na Câmara Municipal de Lapão/BA para assessorar na elaboração do Plano Municipal de
Educação;
 Participação no dia 12 de dezembro em Campina Grande/PB no Fórum Estadual
Extraordinário da Undime/PB, para assessorar na elaboração do Plano Municipal de
Educação;
 Participação na Conferência Municipal de Educação em Guarulhos/SP e Suzano/SP.
Além das ações em curso, a DICOPE, em 2012, realizará diversas ações visando alcançar, até
2014, os desafios previstos no planejamento da SASE, em especial:
 Assistir aos estados e municípios para a elaboração de seus respectivos planos de educação,
em consonância com o PNE, com indicadores específicos e com instrumento para articular o
Sistema Nacional de educação.
 Incentivar as ações consorciadas e arranjos na execução das metas do PNE.
 Realizar Encontro Nacional dos Setores de Assistência Técnica aos municípios e Seminário
Nacional sobre Federalismo e Regime de Colaboração entre a União, estados e municípios.
 Implementar o Projeto de Auxílio de Avaliação Educacional, visando: Motivar, orientar e
prestar assistência técnica aos Municípios para a elaboração e/ou adequação dos Planos
Municipais de Educação (PME) ao Plano Nacional de Educação (PNE).
Diretoria de Valorização dos Profissionais da Educação - DIVAPE
As ações desta Diretoria são desenvolvidas em consonância com a proposta do Plano Nacional
de Educação - PNE, especialmente com as metas 17, 18 e 19 e suas respectivas estratégias. Desse
modo, a DIVAPE busca criar condições para a estruturação e valorização das carreiras do
magistério em conformidade com as principais aspirações relacionadas ao tema.
A DIVAPE, inicialmente, buscou identificar iniciativas voltadas para a valorização dos
profissionais de educação nos Estados e nos Municípios, visando ter parâmetros para o
fortalecimento da articulação com estes entes e instituições representantes dos profissionais de
educação.
1. Principais ações realizadas pela DIVAPE em 2011.
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Ao conhecer os atores, suas principais iniciativas, conceitos e demandas dirigidas ao Ministério
da Educação, a DIVAPE realizou as seguintes ações relacionadas ao desafio IV previsto no
planejamento estratégico da SASE (Garantir que as metas do PNE (17, 18 e 19) sejam cumpridas):
a)Assistência técnica para a implantação do Piso Salarial Profissional Nacional do
Magistério. A partir da decisão do STF que confirmou, em abril, a constitucionalidade do
PSPN, houve uma crescente demanda, por parte de estados, municípios, DF, entidades
representativas dos profissionais em educação e de professores, por informações sobre o
cumprimento da Lei 11.738/2008. Essas demandas chegaram à DIVAPE por meio do Call
Center, e-mail e convites para a participação em eventos e pessoalmente em reuniões com
representantes das prefeituras e estados;
b)Elaboração de proposta de constituição da mesa nacional de valorização dos profissionais
da educação. Por orientação do Secretário da SASE, foram realizadas 6 reuniões bilaterais
com o CONSED, UNDIME e CNTE com o objetivo de se discutir uma agenda comum em
torno de temas relacionados à valorização dos profissionais da educação, como carreira,
piso, saúde ocupacional, formação de professores e funcionários e escolha de diretores de
escola e de gestores da educação;
c)Com o objetivo de se identificar iniciativas, já em curso, de levantamento de informações
sobre os funcionários de escola, e de se conhecer as posições das entidades representativas
dos profissionais em educação, foram realizadas reuniões com a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação e com o INEP. A partir dessas reuniões, elaborou-se pauta
conjunta de ações que possibilita priorizar as informações necessárias à execução de um
Censo dos funcionários da educação básica; à realização de pesquisa sobre saúde dos
profissionais da educação, acompanhamento do pagamento do Piso salarial nacional e o
aperfeiçoamento de carreiras pelos entes federativos;
d) Realização de estudo das características dos planos de carreira dos profissionais da
educação dos estados. Foi confeccionado um quadro comparativo em que se procurou
identificar nesses planos os aspectos presentes na resolução 02/2009 do Conselho Nacional
de Educação;
e)Elaboração de Notas Técnicas e realização de estudo sobre projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional relacionados à valorização dos profissionais da educação (piso salarial,
carreira, medidas de proteção, jornada de trabalho);
f)Participação em 6 seminários regionais, realizados pela SASE, para apresentação da
Diretoria, conhecimento das iniciativas e programas dos entes federados sobre o tema
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valorização dos profissionais em educação e discussão de agendas comuns com os estados e
municípios e DF;
g)Estabelecimento de diálogo com entidades da comunidade educacional e entes federativos
para discutir políticas de valorização dos profissionais da educação;
h)Realização de reuniões com representantes do estado da Bahia e da prefeitura de Olinda
para discutir carreira dos profissionais da educação;
i)Realização de reuniões com representantes do governo do estado do Rio Grande do Norte
com a finalidade de promover intercambio de informações sobre o cumprimento do Piso
salarial profissional nacional-PSPN;
j)Realização de diagnóstico sobre o pagamento do PSPN em todos os entes federativos;
k)Realização de diagnóstico sobre a existência de plano de carreira dos profissionais da
educação em todos os entes federativos;
l)Realização de diagnóstico sobre política de valorização dos profissionais da educação.
Plano de Ação para 2012
Além das ações em curso, a DIVAPE, em 2012, realizará diversas ações com o objetivo de
fortalecer as políticas de valorização dos profissionais da educação visando alcançar, até 2014, os
resultados previstos no planejamento “estratégico” da SASE, quais sejam:
1. Espaços nacionais, estaduais e municipais de valorização dos profissionais da educação
instalados e ativos;
2. Média de remuneração dos profissionais de magistério aproximada à média dos
profissionais com a escolaridade equivalente (META 17 PNE);
3. Piso salarial profissional nacional (PSPN) implementado nos entes federativos;
4. Planos de Carreiras para os profissionais de magistério e da educação (Art. 34.1A Decreto)
aprovados em lei em todos os Sistemas de Ensino (META 18 PNE);
5. Leis que tratam da nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios
técnicos de mérito e desempenho e a participação da comunidade escolar vigentes na
maioria dos entes federativos. (META 19 PNE);
6. Diretrizes para a Política Nacional de Formação Continuada dos funcionários de escolas
(Art. 34 II do Decreto) definidas;
7. Censo dos Funcionários de Escola da Educação Básica executado;
8. Diretrizes para a Política Nacional de Saúde Ocupacional dos Profissionais de Educação
definidas.
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2.3.2. Execução Física das ações realizadas pela UJ
2.3.2.1. Ação: Gestão e Administração do Programa
III - Execução Física das ações realizadas pela UJ (Quadro A.2.2)

Ação – 2272 – Gestão e Administração do Programa
Programa: 1067 – Gestão da Política de Educação
Função
12

Subfunção Programa
122

1067

Ação

Tipo da
Ação

Prioridade

Unidade
de
Medida

Meta
prevista

Meta
realizada

Meta a ser
realizada em
2011

2272

A

3

Unidade

-

-

-

2.4.4.1 – Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ
IX - Despesa por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ (Quadro A.2.8)
Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada
2010
2011

Modalidade de Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Registro de Preços
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros

Despesa paga
2010

2011

52,72

52,72

35.028,41

35.028,41

1.1.1.2 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da
UJ
X - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ
(Quadro A.2.9)
Grupos de Despesa

Despesa
Empenhada
2010
2011

Despesa Liquidada
2010

2011

RP não
processados
2010
2011

Valores Pagos
2010

2011

1 – Despesas de Pessoal
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa

20

3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3 – Outras Despesas Correntes
3390.14
3390.33
3390.36
Demais elementos do grupo

33.008,21
259.962,00
2.020,20
434.660,99

33.008,21
259.962,00
2.020,20
434.660,99

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada
XVII - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12/2011 (Quadro A.5.1)
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Total de Servidores (1+2)

Lotação
Autorizada
38
38
34
4
38

Efetiva
38
38
34
4
38

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício
05
05
01
4
05

-

XVIII - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – situação em 31/12/2011 (Quadro
A.5.2)
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis):
• Lei n° 11.356, de 19 de outubro de 2006 – Art. 16 – B (1 servidor)
• Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 – Art. 287 e 289 (2 servidores)
• Lei n° 9007, de 17 de maio de 1995 – Art. 2° e Lei n° 11.356, de 19 de outubro de
2006 – Art. 16 – B (1 servidor)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De oficio, no interesse da Administração
3.2. A pedido, a critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo
4. Licença remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em pessoa da família
4.2. Capacitação

Quantidade de pessoas
na situação em 31 de
dezembro
-

-

-
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5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro
5.2. Serviço militar
5.3. Atividade política
5.4. Interesses particulares
5.5. Mandato classista
6. Outras situações ( Lei nº. 8.112/90, Art. 202 e 203)
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)

-

XIX - Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (situação
em 31/12/2011). (Quadro A.5.3)
Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas
1. Cargos em comissão
1.1.Cargos Natureza Especial
1.2.Grupo Direção e Assessoramento superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
1.2.4. Sem vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções gratificadas
2.1.Servidores de carreira vinculada ao órgão
2.2.Servidores de carreira em exercício descentralizado
2.3.Servidores de outros órgãos e esferas
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)

Lotação
Ingressos no
exercício
Autorizada Efetiva
25
25
25
25
25
25
14
14
14
4
4
4
7
7
7
10
10
10
10
10
10
35
35
35

Egressos no
exercício
4
4
3
1
4

5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade
XX - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – situação apurada em 31/12/2011
(Quadro A.5.4)
Tipologias do Cargo
1.Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença
2.Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções gratificadas
3. Totais (1+2)

Até 30
10
10
5
2
3
15

Faixa Etária (anos)
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60
7
12
8
7
12
8
2
7
11
7
7
14

9
2
23

4
3
15

Acima de 60
3
3
5
3
2
8
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5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade
XXI – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade – situação apurada em
20/05/2011 (Quadro A.5.5)
Tipologias do Cargo

2
-

3
-

Nível de Escolaridade
4
5
6
7
16
22
16
22
12
20
3
18
9
2
28
42
-

8
9
Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções gratificadas
3. Totais (1+2)
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não
Classificada.
1.

1
-

5.3. Composição do Quadro de Estagiários
XXIV - Composição do Quadro de Estagiários – situação apurada em 20/05/2011. (Quadro
A.5.8)
Nível de escolaridade
1. Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio
2. Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio
3. Total (1+2)

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Custo do exercício
(Valores em R$ 1,00)

1

R$ 1.871,60

1

R$ 1.871,60
R$ 1.871,60

1
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5.4.Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada
XXV - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Quadro
A.5.9)
Despesas Variáveis

Vencimentos
e vantagens
fixas

Tipologias/ Exercícios

Gratif
Retrib
Adicio
icaçõe
uições
nais
s

Desp
Benefí
esas
cios
Demai
de
Assist
s
Exer
enciai
Indeni
despes cícios
se
zações
as
Ante
previd
variáv riore
eneis
s
ciário
s

Decisõ
es
Judici
ais

Total

Exercícios

Membros de poder e agentes
políticos
201
1
201
0
200
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$

-

R$
43.314
,81
R$
R$
-

R$
14.085
,36
R$
R$
-

R$
46.036
,50
R$
R$
-

R$
11.226
,00
R$
R$
-

R$
129.40 R$
1,28
R$
R$
R$
R$
-

R$
116,50
R$
R$
-

Exercícios

Servidores de Carreira que
não ocupam cargo de
provimento em comissão

201
1
201
0
200
9

R$
208.710,44
R$
R$
-

R$
16.533
,12
R$
R$
-

201
1
201
0
200
9

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

201
1
201
0
200
9

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
-

R$

469.424,01

R$

-

R$

-

R$
R$
R$
-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$
-

R$

-

R$

-

R$

-

Exercícios

Servidores com Contratos
Temporários

Exercícios

Servidores Cedidos com ônus
ou em Licença

24

7.1 Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV
Quadro A.7.1 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, ROGÉRIO DE JESUS COSTA SOUSA, Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão,
em exercício na Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que não há informações a respeito de contratos, convênios e instrumentos congêneres no Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e
Termos de Parceria – SICONV, tendo em vista que a unidade foi criada por meio do Decreto 7.480, de 16/05/2011
exercício não firmou nenhum destes instrumentos.
8.1e nesteSituação
do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93

Informar somente na Introdução que o item /quadro não se aplica

Brasília,

de

2012.

ROGÉRIO DE JESUS COSTA SOUSA
CPF Nº 392.809.001-10
Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão

13.1 Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo

XLIV - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador (Quadro A.13.1)

Código da UG

Limite de Utilização da UG
Portador

Cláudia da Silva
Total utilizado pela UG
Código da UG 2: Não se aplica

CPF
538.243.001-25

Valor do Limite
Individual
5.000,00

Valor
Saque

Fatura
52,72
52,72

Total
52,72
52,72

Limite de Utilização da UG: Não se aplica

Total utilizado pela UG
Total utilizado pela UJ
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