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A 

B IBGE 
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Poder e 6rgao deVincula~ao 

Funda<;:ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, e uma funda<;:ao 

publica do Poder Executivo, de direito publico vinculada ao M inisterio do 

Planejamento, Or<;:amento e Gestao . 

1.2 ldentifica~ao da Unidade Jurisdicionada 

0 IBGE, constante na tabela inst itucional da Le i Or<;:amentaria Anuai(LOA) 

sob o c6digo 4 7 .205, encontra-se cadastrado no Sistema de lnforma<;:6es 

Organizacionais do Governo Federai(SIORG) sob o numero 29 .813 e no Sistema 

lntegrado de Administra<;:ao Financeira do Governo Federai(SIAFI) sob o numero 

11 .301 , com todas as suas Unidades Gestoras(UG) em func ionamento, tendo como 

principal atividade econ6mica a produ<;:ao de informa<;:6es geograticas e estatfsticas; 

federal, estadual e municipal, classificada na Classif ica<;:ao Nacional de Atividade 

Econ6mica(CNAE) sob o c6digo 8.411 -6 /00. 

A Presidenc ia do IBGE esta situada na cidade do Rio de Janeiro , a Avenida Franklin 

Roosevelt n° 166, Centro, CEP 20021 -120, de onde sao articuladas, coordenadas 

e supervisionadas, por meio de suas Unidades Estaduais, as atividades da Funda<;:ao 

nas 27 unidades da federa<;:ao e 532 agencias espalhadas em todo o territ6rio 

nacional, podendo ser contactada pelos telefones (21) 2142.4501 , (21) 2142.4502 

e 0800 .218181 e fac -simile: (21) 2142 .0893 . 

0 endere<;:o da pagina institucional na Internet e ht tp ://www.ibge.gov.br e esta 

voltado para atender um conjunto diversificado de usuarios, com canais de conteudos 

direcionados aos jovens e adolescentes, canais de banco de dados e downloads de 

resultados de estudos e pesquisas, cana is de conteudo hist6rico e loja v irtual . 

1.3 

1.3.1 

Normas Relacionadas a Unidade 

J urisdicionada 

Normas de cria~ao e altera~ao da Unidade 

jurisdicionada 
0 IBGE foi institufdo nos termos do Decreta-Lei no 161 , de 13 de fevereiro de 1967, 

com dura<;:ao indeterminada, e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro . Rege-se pela 

Lei n° 5.878, de 11 de maio de 1973, pelo Estatuto aprovado pelo Decreta n° 4 . 740, de 
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13 de junho de 2003, publicado no DOU 114, de 16 de junho de 2003, pelo Regimento 

lnterno aprovado na Portaria MP n° 215, de 12 de agosto de 2004, e publicado no DOU 

n°1 56, de 13 de agosto de 2004, e demais disposic;:6es que lhe sejam aplicaveis. 

Os atos normativos de criac;:ao do IBGE conferiram-lhe por missao "retratar o Brasil 

com informat;6es necessarias ao conhecimento da sua rea/idade e ao exercfcio 

da cidadania " 1, por meio da produc;:ao, analise e disseminac;:ao de informac;:6es de 

natureza estatfstica - demogratica e socioecon6mica, e geocientffica - geogratica, 

cartogratica, geodesica e ambiental, sendo ainda de competemcia do IBGE propor 

a revisao peri6dica do Plano Geral de lnformac;:6es Estatfsticas e Geograticas 

(PGEIG); atuar nos Pianos Geodesico Fundamental e Cartogratico Basico e no 

Sistema Estatfstico Nacional , mediante a produc;:ao de informac;:6es e a coordenac;:ao 

das atividades tecnicas, em consonancia com o PGIEG , sob sua responsabilidade, 

institufdo pela Lei no 5 .878 , de 1973, e aprovado pelo Decreto no 74 .084, de 20 de 

maio de 1974, como tambem acompanhar a elaborac;:ao da proposta orc;:amentaria 

da Uniao referente ao previsto no Plano. 

1.3.2 Outras normas infralegais relacionadas a gestao e 

estrutura da Unidade jurisdicionada 

0 IBGE conta com o Sistema de lnformac;:6es Administrativas (SIAD), disponfvel na 

Intranet, que agrega os atos deliberativos, estabelecidos no seu Regimento lnterno, 

classificados por assunto, tipo , data e area, conformando as normas regulamentadoras 

da gestao e estrutura da instituic;:ao. 

1.3.3 Manuais e publica~oes relacionadas as 

atividades da Unidade jurisdicionada 

0 portal do IBGE na lnternet2 mantem disponibilizados, para toda a sociedade, seus 

produtos, servic;:os, informac;:6es sobre metodologias e tecnologias utilizadas nas 

atividades que desenvolve, bem como da transparencia aos processos de contas 

anuais dos quais este Relat6rio de Gestao faz parte. 

Em relac;:ao a gestao , cabe tambem informar que, paralelamente a distribuic;:ao 

aos lfderes estrategicos da Casa , todos os relat6rios se encontram disponfveis a 

todos os servidores, na rede interna do IBGE, precisamente na pagina da Diretoria

Executiva. 

1 www.ibge.gov.br 
2 Idem 
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unidade gestora 114601 - Funda9ao IBGE-Administra9ao Centrai/RJ e a A unidade gestora onde e centralizado o or9amento, cujo c6digo de gestao no 

SIAFI e 11301. 

A seguir sao apresentadas todas as Unidades Gestoras relacionadas ao IBGE. 

Quadro 1 - Unidades gestoras e gest6es relacionadas a Unidade Jurisdicionada 

Unidades gestoras relacionadas a Unidade Jurisdicionada 

C6digo SIAFI 

110325 

114601 

114602 

114603 

114604 

114605 

114606 

114607 

114608 

114609 

114610 

114612 

114613 

114614 

114615 

114616 

114617 

114618 

114619 

114620 

114621 

114622 

114623 

114624 

114625 

114626 

114627 

114629 

114631 

114632 

114633 

114634 

114635 

114636 

114637 

114639 

114640 

114641 

Font e: SIAFI 2010 

Nome 

IBGE- Diretoria Executiva - ATUFOLHA * 

Fundavao IBGE - Administ ravao Centrai /RJ 

Unidade Estadual do IBGE em Rondonia 

Unidade Estadual do IBGE no Acre 

Unidade Estadual do IBGE no Amazonas 

Unidade Estadual do IBGE em Roraima 

Unidade Estadual do IBGE no Para 

Unidade Estadual do IBGE no Amapa 

Unidade Estadual do IBGE no Maranhao 

Unidade Estadual do IBGE no Piauf 

Unidade Estadual do IBGE no Ceara 

Unidade Estadual do IBGE no Rio Grande do Norte 

Unidade Estadual do IBGE na Parafba 

Unidade Estadual do IBGE em Pernambuco 

Unidade Estadual do IBGE em Alagoas 

Unidade Estadual do IBGE em Sergipe 

Unidade Estadual do IBGE na Bahia 

Unidade Estadual do IBGE em Minas Gerais 

Unidade Estadual do IBGE no Espfrito Santo 

Unidade Estadual do IBGE no Mato Grosso Sui 

Coordenavao de Recursos Materiais 

Unidade Estadual do IBGE em Sao Paulo 

Unidade Estadual do IBGE no Parana 

Unidade Estadual do IBGE em Santa Catarina 

Unidade Estadual do IBGE no Rio Grande do Sui 

Unidade Estadual do IBGE no Mato Grosso 

Unidade Estadual do IBGE em Goias 

Unidade Estadual do IBGE no Distrito Federal 

Unidade Estadual do IBGE no Rio de Janeiro 

Presidencia/IBGE 

Escola Nacional de Ciencias Estatfstica 

Diretoria de lnformatica/IBGE 

Diretoria de Pesquisas/IBGE 

Diretoria de Geociencias/IBGE 

Centro Documentavao e Disseminavao da lnformaviies/IBGE 

Unidade Estadual do IBGE em Tocantins 

Reforma p/ setor Desenvolvimento Humano BIRD 

Contrato de Emprestimo Ext . BID-991 /OC/BR/BRA/97 /013 

• Unidade Gestora criada especia lmente para o pagamento da folha 

Diretoria-Executiva - DE 
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Responsabilidades I nstitucionais 
0 Papel do IBGE na execuc;ao das politicas publicas 

IBGE tem por finalidade coordenar as ativ idades do sistema estatfstico 

nacional , bem como as de natureza geogratica e cartogratica , realizando 

levantamentos e estudos naqueles campos, assegurando informa96es necessarias ao 

conhecimento da realidade ffs ica , econ6mica e soc ial do Pafs, visando especificamente 

ao planejamento econ6mico e social e a seguran9a nac ional. Portanto, constitu i-se 

no principal provedor de dados e informa96es impresc indfveis para diagnosticar e 

monitorar a dinamica econ6m ica , demogratica , soc ial , polftica e espac ial de uma 

sociedade, fundamentar a96es de planejament o, tanto na area publica como na 

iniciativa privada , e contribuir para o processo de consol ida9ao da cidadania . 

0 programa contr ibui para o alcance das orienta96es estrateg icas do governo e 

encontra-se alinhado aos objetivos setoriais definidos pelo M inisterio do Planejamento, 

Or9amento e Gestao (MP) . 

0 IBGE participa ainda do Plano Plurianual (PPA) implementando A96es em Programas 

de outros 6rgaos do MP, bem como no M inisterio da Educa9ao e no M inisterio da 

Previd€mcia Soc ial . 

0 exercfcio de 2009 foi espec ialmente marcante para o IBGE no que diz respe ito 

tanto a gestao institucional quanta a produyaO estatfst ica e geocientff ica . 

No que diz respeito a capacidade de governan9a institucional , a inser9ao de novas 

tecnolog ias e metodolog ias de gestao propic iou a implementa9ao de sete projetos 

estrategicos. Esses projetos, a seguir nominados, encontram-se integrados no Program a 

de Melhoria da Oualidade na Gestao lnstituciona l (PMOGI) sendo os responsaveis pelo 

processo de mudan9a da cultura organizacional do IBGE: Planejamento Estrategico, 

Gestao par Processos, Gestao par Competenc ias, Desenvolvimento de Lideran9as, 

lndicadores de Desempenho lnstituc ional , Qualidade no Atendimento e Sistema de 

lnforma96es Admin istrativas. 

Em rela9ao a produ9ao estatfstica e geoc ientffica , cabe enfase a divulga9ao de 

resultados de alta relevancia para a sociedade, como o Censo Agropecuario 2006 , 

trazendo a publico dados estruturais que revelam as transforma96es ocorridas nas 

atividades agropecuarias e no meio rural desde a ultima realiza9ao da pesquisa , em 

1996, alem de informa96es sabre a atividade econ6mica realizada pelos agricultores 

e empreendedores famil iares rurais no pafs. A divulga9ao, em outubro, dos dados 

dos mais de cinco m il hoes de estabelecimentos agropecuarios levantados em 2007, 

ratifica o compromisso assumido pelo IBGE com o governo e a soc iedade brasileira . 
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Novas tecnologias de informac;:ao e comunicac;:ao foram implementadas nos processos 

relativos as diversas pesquisas do IBGE; foram desenvolvidos, em 2009, sistemas 

computaciona is de coleta e apurac;:ao das pesquisas estatfsticas, de apoio as atividades 

de geociencias e aos sistemas de gestao, de forma a administrar, preservar e garantir 

a integridade das informac;:6es contidas na base de dados da lnstituic;:ao. 

Durante a fase de planejamento do Censo Demogratico 2010, o IBGE criou a Comissao 

Consultiva do Censo, composta por especialistas, para acompanhar os trabalhos 

de preparac;:ao dessa gigantesca operac;:ao . Serao recrutados pelo IBGE 240 mil 

recenseadores, supervisores, pessoal administrative e operacional. Os recenseadores 

irao coletar dados nos mais de 58 milh6es de domicflios brasileiros. Pela primeira vez, 

o IBGE oferecera ao morador a opc;:ao de preenchimento do questionario do Censo 

pela Internet . 

0 conteudo desse questionario foi amplamente discutido com especialistas e 

usuarios. 0 IBGE tambem criou uma pagina na Internet que recebeu cerca de nove 

mil sugest6es de temas, e alguns desses novas temas foram avaliados por meio de 

provas-piloto. 

Como a coleta dos dados do Censo 2010 sera eletr6nica , o IBGE instalara sete 

m il pastas de coleta informatizados em todos os municfpios, com acesso a 

Internet e equ ipados com desktop, notebook e impressoras. Ao final do Censo, 

esses equipamentos serao incorporados ao acervo das escolas desses municfpios, 

contribu indo, assim , para ampliar programas de capacitac;:ao de professores e alunos, 

e de inclusao digital. 

Destaque ao projeto Vamos Contar - Censo 2010 nas escolas que teve suas pec;:as 

desenvolvidas e esta em produc;:ao para que a partir de abril de 2010 as escolas de 

todo o pals recebam mapas, guias de atividades e outros materiais que vao contribuir 

para divulgar o Censo 2010 entre a populac;:ao atraves dos alunos e formar novas 

usuarios das informac;:6es do IBGE. 

0 Censo tambem sera a base das pesquisas domic iliares da proxima decada. 0 

Sistema lntegrado de Pesqu isas Domiciliares, que compreende a Pesquisa Nacional 

par Amostra de Domicflios (PNAD), Pesquisa Mensal de Emprego (PME), Pesquisa 

de Orc;:amentos Familiares (POF) e Pesquisa de Economia Informal Urbana (ECINF), 

utilizara o Cadastro de Enderec;:os atualizado em 2010. 

A construc;:ao do Cadastro de Enderec;:os constituiu outra grande novidade do Censo, 

pais sera integrado a Base Territorial Digital de todos os municfpios brasileiros, 

tornando o Censo 2010 a base do futuro Sistema de lnformac;:6es Georreferenciadas 

(SIG-Brasil) . 
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Com o SIG-Brasil, a nova forma de disseminat;:ao dos dados do IBGE integrara ainda 

mais as nossas areas de Estatfsticas e de Geociencias. Em suma, o G e o E do 

IBGE caminharao juntos para a construt;:ao do IBGE da proxima decada . E o Censo 

Demogratico 2010 sera o primeiro passo dessa nova caminhada. 

Com essas realizat;:6es, o IBGE oferece ao poder publico e a sociedade subsfdios 

para auxiliar o Brasil a enfrentar seus enormes desafios e a fortalecer o exercfcio da 

cidadania . 

2.2 

A 

Estrategia de Atua~ao Frente as 
Responsabilidades lnstitucionais 

existencia de informat;:6es estatfsticas e geograticas publicas, confiaveis 

e atualizadas e essencial a consolidat;:ao de uma sociedade democratica 

e indispensavel ao aumento da eficiencia na concept;:ao e execut;:ao das polfticas 

publicas e transparencia nas at;:6es de governo. Ao revelar o estado de suas economias 

e de suas populat;:6es, as informat;:6es estatfsticas fazem um retrato objetivo do 

Pafs, promovendo , assim , uma relat;: ao mais democratica entre governantes e 

governados. 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelo IBGE tern funt;:ao de fundamental 

relevancia para a consecut;:ao do Plano Plurianual do Governo Federal, uma vez que 

as informat;:6es produzidas subsidiam a formulat;:ao do planejamento estrategico 

nacional de medio e Iongo prazos, a avaliat;:ao dos impactos socioecon6micos de 

programas de governo e os estudos especiais em apoio as definit;:6es de polfticas 

publicas. 

Cabe ressaltar que as informat;:6es estatfsticas e geocientfficas devem ser produto 

de uma estrategia de atuat;:ao do IBGE na implementat;:ao das atividades com foco 

intenso na qualidade do trabalho , na transparencia das at;:6es, na modernizat;:ao dos 

processos de trabalho e no melhor atendimento as demandas, tanto dos governos 

quanto da sociedade em geral. Atendendo a essas premissas, neste exercfcio , o 

IBGE dinamizou o Programa de Melhoria da Qualidade na Gestao lnstitucional e 

desenvolveu o seu proprio planejamento estrategico, tomando-o como ancora das 

demais iniciativas do programa . 

Em novembro de 2008 o IBGE realizou um evento de mobilizat;:ao que contou com 

a present;:a de seu corpo diretor e cerca de 300 lfderes, com o objetivo de in iciar 
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um processo de planejamento estrategico, tendo como premissa basica a ampla 

participa9ao dos servidores. Sendo assim, ao Iongo de 2009, realizou uma serie de 

eventos, inclusive em regime de imersao, com o envolvimento de lfderes estrategicos 

na identifica9ao de a96es futuras que coloquem a institui9ao em um novo patamar de 

excelencia. Alem disso, 678 servidores participaram de pesquisa intitulada "Voz do 

Servidor", disponibilizada no site preparado exclusivamente para divulgar as a96es e 

os documentos produzidos, bem como facilitar a comunica9ao interna. 

Cabe destacar, ainda, o Encontro de Chefes de Agencias do IBGE, em junho de 2009, 

em que a palestra "Pianejando o IBGE do Futuro" seguida de atividades em grupo 

objetivou conhecer a opiniao dos participantes sobre estrategias e a96es prioritarias 

a serem implementadas e obter sugest6es de como implementa-la nas agencias. Dos 

504 chefes, 4 7 4 realizaram as atividades propostas. 

0 resultado desse trabalho culminou com as defini96es estrategicas que nortearao 

a atua9ao do IBGE ate 2020. De posse das orienta96es estrategicas, cada gestor 

estabelecera seu plano tatico-operacional com a96es bem definidas, ano a ano, a 

fim de alcan9ar os resultados esperados da sua equipe, de acordo com o processo 

de planejamento estrategico . 

Os documentos decorrentes de toda essa discussao coletiva serao divulgados em 2010 

e constam de tres volumes, a saber: a) Volume 1 - ldentidade Cultural Estrategica , 

que tratara de um conjunto de reflex6es e orienta96es que definem a concep9ao 

estrategico-cultural da organiza9ao, a sua razao de ser, o seu modo de agir e o seu 

modelo mental, o seu modo de pensar. E atemporal e estavel, englobando a causa, 

missao, valores, prop6sitos, macro-orienta96es estrategicas, perfil do lfder e perfil 

do servidor; b) Volume 2 - Alinhamento Estrategico, consistira em um conjunto de 

reflex6es e defini96es de Iongo prazo (dez anos, no caso do IBGE), no qual ficam 

determinados os principais caminhos de desenvolvimento estrategico da organiza9ao. 

Passa pela analise de condicionantes externos e internos, a constru9ao de cenarios e 

a identifica9ao de tendencias e dos fatores crfticos de sucesso, chegando a uma visao 

de futuro, a partir da qual sao tra9adas as diretrizes e as estrategias institucionais. 0 

exercfcio de alinhamento estrategico do IBGE tem como referencia o anode 2020; c) 

Volume 3 - Plano Estrategico 2010 - 2014 : tomando como referencia as defini96es 

e orienta96es estrategicas apresentadas nas etapas anteriores, esse volume traz 

para o medio prazo (cinco anos, no caso do IBGE) a indica9ao de como a institui9ao 

pretende atender as diretrizes e estrategias de Iongo prazo . Oeste modo, retoma a 

visao institucional e estabelece objetivos estrategicos, metas mobilizadoras e projetos 

estruturantes a serem realizados no perfodo . 

As a96es de coopera9ao na area de estatfstica entre a Uniao Europeia e os pafses 

membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), que se iniciaram 
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com o primeiro convenio de cooperac;:ao desenvolvido no perfodo 1 998-2002, tern 

continuidade com o Projeto de Cooperac;:ao em Materia de Estatfstica II, assinado em 

novembro de 2005, cujo objetivo geral e contribuir para o processo de integrac;:ao do 

Mercosul e para o fortalecimento de suas instituic;:oes nacionais e regionais, mediante 

o desenvolvimento, melhoramento, harmonizac;:ao e integrac;:ao da produc;:ao e difusao 

de estatrsticas. Seu objetivo espedfico e a harmonizac;:ao e o desenvolvimento 

estatfstico dos temas priorizados pelos institutos nacionais de estatfstica dos parses 

do Mercosul. 

Em 2009, foram realizadas atividades pelos diversos grupos de trabalho tematico, 

com vinte reuni6es de trabalho (sendo seis no Brasil, dez na Argentina, uma no 

Paraguai e tres no Uruguai), quinze oficinas de trabalho (seis no Brasil , tres na 

Argentina , quatro no Paraguai e duas no Uruguai), alem de cinco visitas tecnicas, 

envolvendo os pafses do Mercosul (foram duas no Brasil , uma na Espanha, uma no 

Chile e uma na ltalia). 

0 IBGE encontra-se no aguardo da aprovac;:ao tanto para o Programa de Cooperac;:ao 

Tecnica entre Brasil e Mexico, representado pelo lnstituto Nacional de Estadistica y 

Geografia (INEGI) , cujo objetivo eo fortalecimento institucional de ambos os institutos 

nas areas geocientffica e estatfstica, quanta para o Acordo de Cooperac;:ao Tecnica 

entre os governos do Brasil e do Paraguai, representado pela Direccion General de 

Estadisticas, Encuestas y Censos (DGEEC), que objetiva a assistencia tecnica para a 

utilizac;:ao de PDA · s3 . Ambos tern previsao de realizac;:ao no proximo exerdcio. 

0 IBGE vern participando regularmente das Sess6es da Comissao de Estatfstica das 

Nac;:oes Unidas que, a partir do ana 2000, passaram a se realizar anualmente, na sede 

da Organizac;:ao , em Nova lorque. Em 2009 , foi realizada a 40 8 Sessao da Comissao 

de Estatfstica com a participac;:ao de representantes dos pafses membros da propria 

Comissao e de pafses membros das Nac;:oes Unidas, representados par observadores 

(dentre os quais o Brasil, atraves do IBGE), de organismos especializados, de 

organismos de programas das Nac;:oes Unidas, comiss6es regionais e organizac;:oes 

governamentais. 

Dentre os temas de discussao e tomada de decis6es na 408 Sessao da Comissao de 

Estatfstica destacam-se: programa de revisao sabre mudanc;:a de clima e estatfsticas 

oficiais, estatfsticas de agricultura, energia, saude, educac;:ao, sociais, emprego, 

genera, desenvolvimento humano, contas econ6micas ambientais, contas nacionais 

e Programa de Comparac;:ao lnternacional (PCI) . 

Destaca-se, dentre as atividades especiais organizadas pela Divisao de Estatfstica 

das Nac;:oes Unidas, como eventos associados com a Comissao, o Seminario sabre 

3 Personal Digital Assistants 
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Avan9os em Estatfsticas Ambientais, com a apresenta9ao do IBGE sobre "Ferramentas 

Geoespaciais e sua Util iza9ao nas Estatfsticas Ambienta is"; e para o Seminario sobre 

Perspectivas em lnfraestrutura Global de Dados Espaciais, tendo o IBGE versado 

sobre a prepara9ao da lnfraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) no Brasil. 

Foi realizada em agosto de 2009, a 57a Sessao do International Statistical Institute

lSI, em Durban, Africa do Sui. Evento bienal, e um dos mais importantes congressos 

e de maior abrangenc ia tematica no campo da estatfstica, quando sao apresentados 

e debatidos trabalhos em varias areas de conhecimento diretamente ligadas as de 

atua9ao do IBGE que apresentou o artigo sobre o Sistema lntegrado de Pesquisas 

Domiciliares, alem de trabalhos sobre a Pesquisa Especial de Tabagismo (suplemento 

da PNAD 2008) , sobre o Censo Demogratico 2010 e o artigo premiado vencedor 

pela International Association of Official Statistics (lAOS), na categoria jovens 

estatfsticos. 

A V Reuniao da Conferencia Estatfstica das Americas (CEA) , 6rgao da Comissao 

Econ6mica para a America Latina e Caribe (CEPAL), realizada em Bogota , Colombia , 

de 10 a 1 3 de agosto, apresentou e debateu os seguintes temas: desenvolvimento 

dos sistemas estatfsticos nacionais : experiencias recentes, aprendizagem e aval ia9ao; 

a rodada de censos de 2010; e o uso dos registros administrativos com fins 

estatfsticos. Foi realizado o exame do programa bienal de atividades de cooperayao 

regional e internacional da CEA com apresenta9ao da proposta para o bienio 2009-

2010 e apresentadas as atividades do Programa da CEA 2009/2011 propostas pelos 

seguintes grupos de trabalho : Objetivos de Desenvolvimento do Milenio, Estatfsticas 

de Genero, Pobreza, Censos, Contas Nacionais, Tecnologias da lnforma9ao e 

Comunica9ao, Estatfsticas Ambientais, M igra9ao e comportamento das remessas e 

Fortalecimento lnstitucional. 

Destaca-se, ainda, no perfodo de 21 a 25 de setembro , a realiza9ao, em conjunto com 

a Divisao de Estatfsticas das Na96es Unidas (UNSD-ONU), do Seminario lnternacional 

sobre Estatfsticas Ambientais e Contas Econ6mico-ambientais, com a participayao 

de representantes de organiza96es de estatfstica nacionais de diversos pafses, de 

organiza96es de estatfstica internacionais e de usuarios e produtores nacionais de 

dados relacionados ao meio ambiente. 0 evento teve o objetivo de sensibilizar o 

Brasil e a America Latina sobre a importancia da integra9ao das estatfsticas nas 

areas ambiental e econ6mica com a implementa9ao de um quadro de referencia 

comum: o Sistema de Contabilidade Econ6mico-ambiental (SCEA) , a fim de produzir 

informa96es necessarias para polfticas e tomada de decisao relacionadas ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento sustentavel. 

Cabe ressaltar as m issoes provenientes do exterior recebidas pelo IBGE no decorrer 

de 2009 : 
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./ Vis ita do Australian Bureau of Statistics(ABS), cujo objetivo foi conhecer 

a produ9ao de estatfsticas da agropecuaria implementada no IBGE e 

contribuir para o processo de reestrutura9ao das pesquisas econ6micas e 

agropecuarias; 

./ Visita do Deputy Australian Statistician and Population, Labour, Industry and 

Environment Statistics Group, com vistas a conhecer in loco o modelo de 

produ9ao de estatfsticas econ6micas do IBGE, a discutir orienta96es para a 

produ9ao de informa96es necessarias a um sistema de contas mais completo, 

e avaliar os questionarios do Censo Demogratico 2010; 

./ Visita de estudo do lnstituto Nacional de Estatfstica de Mo9ambique (INE 

Mo9ambique) a area de ensino de ciencias estatfsticas e geocientfficas do 

IBGE; 

./ Visita tecnica dos pafses do Mercosul sobre Contas Nacionais de Setores 

lnstitucionais; 

./ Visita tecnica do Banco de Portugal, do lnstituto Nacional de Estatfstica da 

Bolivia (INE Bolivia) a area de pesquisas do IBGE; 

./ Visita tecnica do lnstituto Nacional de Estatfstica de Cabo Verde (INE Cabo 

Verde) sobre os processos de dissemina9ao estatfstica, comunica9ao social e 

gestao institucional do IBGE; 

./ Visita do lnstituto Geogratico Portugues a area de geociencias do IBGE e a 

Escola Nacional de Ciencias Estatfsticas(ENCE); 

./ Visita do Ministerio da Economia Nacional de Oma; 

./ Visita do consultor Hugues Picard no ambito do Projeto Com issao Europeia

Mercosul; 

./ Visita tecnica do lnstituto Nacional de Estadfstica y Censos (INEC Costa Rica) 

as areas do IBGE que tratam da organiza9ao do Censo, da dissemina9ao 

e documenta9ao , dos assuntos nos campos da geodesia e cartografia , da 

informatica e dos estudos e pesquisas. 

No exercfcio de 2009 o IBGE sediou , tambem em esfera internacional , os seguintes 

eventos: 

./ V Taller Regional para Mensura9ao da Sociedade da lnforma9ao na America 

Latina e Caribe; 

./ Taller Regional e reuniao do Grupo de Trabalho 5 (Estatfsticas de Servi9os) do 

Projeto Comissao Europeia-Mercosul; 
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./ IV Reuniao do Comite de Direc;:ao do Projeto Comissao Europeia-Mercosul; 

./ Taller Regional sobre Sistema Comunitario de Estatfsticas Sociais do 

Mercosul; 

./ VII Reuniao do Grupo de Trabalho 7 (Ciassificac;:ao e Nomenclatura) do Projeto 

Comissao Europeia-Mercosul ; 

./ Reuniao e Taller Reg ional do Grupo de Trabalho 2 (Estatfsticas de Emprego e 

Rendimento) do Projeto Comissao Europeia-Mercosul ; 

./ Reuniao do Grupo de Trabalho 8 (Qualidade) do Projeto Comissao Europeia

Mercosul; 

./ Organizac;:ao das Nac;:6es Unidas para a Agricultura e Alimentac;:ao / lnstituto 

lnteramericano de Cooperac;:ao para a Agricultura (FAO/IICA) Working Group 

on Agricultural and Livestock Statistics for Latin America and the Caribbean; 

e 

./ Workshop on International Trade in Services in the Latin American and 

Caribbean Region. 

0 carater publico das informac;:6es estatfsticas e geograticas pressup6e Iongo prazo 

de maturac;:ao e antecipac;:ao, como estrategia para assegurar a contemporaneidade 

da produc;:ao instituc ional. Por conseguinte, as parcerias com outras organizac;:6es 

assumem papel estrateg ico por representarem demandas institucionais concretas 

e oportunidades de abordagem de novas agendas e temas. 0 exercfcio dessas 

praticas e articulac;:6es contribui para que o IBGE atenda de forma nao fragmentada 

as necessidades diferenciadas da sociedade, das organizac;:6es sociais, empresas 

e governos. No exercfcio de 2009, foram iniciados diversos trabalhos, frutos de 

parcerias e cooperac;:6es tecnicas estabelecidas, bern como de convenios firmados 

com diversas instituic;:6es como : 
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./ Ministerio das Cidades; 

./ Ministerio da Saude; 

./ Ministerio do Desenvolvimento Agrario; 

./ M inisterio da Aquicultura e Pesca; 

./ Secretaria Especial de Polfticas para as Mulheres, da Presidencia da 

Republica; 

./ Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; 

./ Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Presidencia da Republica; 

./ Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS); 
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../ lnstituto de Terras, Cartografia e Geociencias do estado do Parana; 

../ Estados de Roraima, Alagoas, Parafba, Tocantins, Mato Grosso do Sui e 

Maranhao; 

../ Ministerio do Meio Ambiente (Diretoria de Servic;:os Graticos) e recursos do 

Banco Mundial. 

Em 2009, a preparac;:ao do Censo Demogratico a ser realizado em 2010 tornou 

o ana um grande desafio para o IBGE, ja que esta e a unica pesquisa que produz 

informac;:6es para todos os 5. 565 municlpios brasileiros, inclusive as areas men ores 

nos municfpios de grande porte. 

Para essa gigantesca operac;:ao serao recrutados pelo IBGE 240 mil recenseadores, 

supervisores, pessoal administrativo e operacional; serao utilizados pelos 

recenseadores cerca de 220 mil PDAs para colet ar dados nos mais de 58 milh6es de 

domicilios brasileiros e instalados sete mil pastas de coleta informatizados em todos 

os municfpios. 

Uma atividade desta magnitude significou, no decorrer de 2009 , ( 1 )envidar esforc;:os 

junto ao Ministerio do Planejamento, Orc;:amento e Gestao na viabilizac;:ao dos recursos 

orc;:amentarios indispensaveis a sua implementac;:ao, (2)canalizar os recursos humanos 

no sentido de criar uma forc;:a-tarefa voltada a preparac;:ao da logfstica fundamental a 
realizac;:ao do Censo Demogratico em 2010 e (3)conjugar o tr ipe tempo/ ingresso de 

recursos/execuc;:ao das tarefas definidas no cronograma . 

Ainda em relac;:ao a estrategia de atuac;:ao no exercfcio de 2009, deve ser registrado 

que o IBGE, desde 2008, vern realizando gest6es junto ao Ministerio do Planejamento, 

Orc;:amento e Gestao, com o intuito de obter autorizac;:ao para a realizac;:ao de 

concursos publicos e processos seletivos simplificados, a fim de suprir a carencia de 

pessoal , tendo em vista o grande numero de aposentadorias que vem ocorrendo ao 

Iongo dos ultimos anos. 

Em 2009, foram autorizadas as realizac;:6es de cinco Process as Seletivos Simplificados, 

que visam compor o quadro de servidores temporarios em func;:ao da sazonalidade 

das atividades desenvolvidas pelas areas tecnicas da instituic;:ao . 

Tambem foi autorizada a realizac;:ao de um Concurso Publico para 350 vagas de cargo 

efetivo que serao distribufdas par todas as unidades da federac;:ao, sendo que a maior 

parte dessas vagas serao da administrac;:ao central. Esse quantitativa de vagas, apesar 

de expressivo, nao resolve o problema de pessoal do IBGE, mas ja se configura como 

um avanc;:o nessa questao. Entretanto, e extremamente necessaria que se continue 

buscando, junto aos 6rgaos, competentes as autorizac;:6es para realizac;:ao de mais 
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concursos, v isando a recomposi9ao do quadro de pessoal , bern como a possibil idade 

de transfer€mcia dos conhec imentos das pessoas mais experientes para os que estao 

ingressando na organiza9ao . 

0 aumento das ativ idades do IBGE, conjugado com a redu9ao do numero de pessoas, 

traz a consequente sobrecarga de tarefas em muitos dos servidores e passa a se 

constituir em dif iculdades na gestao dos recursos humanos vindo a comprometer, 

inclusive, o desempenho de alguns projetos da institu i9ao . 

A recomposi9ao do quadro de pessoal do IBGE se mostra pr ioritar ia na medida em 

que se aproxima uma opera9ao cens itaria, que e de grande porte, e que, certamente, 

ira demandar recursos humanos o sufic iente para sua consecu9ao . 

2.3 Programas e A«;oes sob a 
Responsabilidade do IBCE 

0 IBGE, em 2009 , atuou no Plano Plurianual do Governo Federal por meio do 

Programa lnforma96es Estatfsticas e Geocientfficas-IEG . Destaca-se, ainda , 

sua atua9ao em A96es de Programas de outros 6rgaos do Ministerio do Planejamento, 

Or9amento e Gestao, de Programas no M inisterio da Educa9ao e de Programa do 

Ministerio da Prev idencia Soc ial. 

2.3.1 

Dados gerais 

Programa lnformac;oes Estatisticas e 

Geocientificas- C6digo: 0796 

Tipo de programa 

0 programa esta class ificado no t ipo Finalfstico , por resultar em bens ou servi9os 

ofertados diretamente a sociedade. 

Objetivo 
0 Programa tern por objetivo geral elaborar e disseminar informa96es de natureza 

estatfst ica - demogratica e soc ioecon6m ica - e de natureza geocientffica: geogratica , 

cartogratica, geodesica e ambiental. 

Gerente 

Eduardo Pereira Nunes 
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Gerente executivo 

Sergio da Costa Cortes 

lndicadores utilizados para avaliac;:ao do programa 
Taxa de Resultados Alcan<;:ados (RA), Taxa de Varia<;:ao de Demanda por lnforma<;:6es 

Estatlsticas e Geocientfficas (TO/), Tempo de Resposta - Medio ( TR), Taxa de 

Satisfa<;:ao do Usuario (S), Expectativa do Usuario (E) e Avalia<;:ao do Usuario (A), 

conforme detalhamento apresentado no item 2.4. 

Publico-alvo (beneficiarios) 
0 Programa esta voltado ao Governo e a sociedade em suas necessidades de 

conhecer as realidades ffsica, humana, social e econ6mica do Brasil, por meio de 

estatfsticas s6ciodemograticas e econ6micas, mapeamentos e analises geograticas, 

bern como atraves da representa<;:ao sistematica do Pafs, em linguagem cartogratica, 

com mapas e cartas que retratam a paisagem natural e social do territ6rio nacional, 

a delimita<;:ao de areas legais e operacionais, fundamentando a<;:6es imprescindfveis a 
atua<;:ao de planejamento, tanto na area publica quanta na iniciativa privada, de forma 

a contribuir para o processo de desenvolvimento e de consolida<;:ao da cidadania. 

Os principais beneficiarios sao o governo e a sociedade, compostos por tomadores 

de decisao no ambito das polfticas publicas e pelos cidadaos em geral que precisam 

de informa<;:6es para conhecerem o contexto em que vivem . 

2.3.1.1 Principais A<;oes do Programa 

As A<;:6es que comp6em o Programa estao voltadas a obten<;:ao de informa<;:6es 

estatfsticas e geocientfficas, necessarias a compreensao das realidades nacionais, 

por meio de pesquisas conjunturais, estruturais, mapeamentos, estudos e analises 

diversas de indicadores. 

Na composi<;:ao do relat6rio foram selecionadas as A<;:6es de maior relevancia na 

consecu<;:ao das atividades finalfsticas do IBGE, no exercfcio de 2009, relacionadas 

a seguir: 

Atividades 

../ Pesquisas Conjunturais; 

../ Pesquisas Estruturais da Area Econ6mica; 

../ Pesquisas Estruturais da Area Sociodemogratica; 

../ Pesquisas e Analises Geograticas e Ambientais; 

../ Mapeamento Terrestre de Referencia; 
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./ Sistema Geodesico Brasileiro; 

./ Atualiza<;:ao Continua da Base Territorial; 

./ Dissemina<;:ao de lnforma<;:6es Estatfsticas e Geocientfficas; 

./ Sistema lnformatizado de Dados Estatfsticos e Geocientfficos; 

./ Capacita<;:ao de Servidores Publicos Federais em Processo de Oualifica<;:ao e 

Requalifica<;:ao; 

./ Publicidade de Utilidade Publica; 

./ Gestao e Administra<;:ao do Programa . 

Projetos 

./ lmplanta<;:ao do Novo Modelo Nacional de Indices de Pre<;:os ao Consumidor; 

./ lmplanta<;:ao de Sistemas de fndice de Pre<;:os ao Produtor (IPP); 

./ Pesquisa de Or<;:amentos Familiares; 

./ lmplanta<;:iio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua (PNAD 

Continua); 

./ Mudan<;:a do Referencial Geodesico; 

./ lmplanta<;:ao do Sistema de Geoprocessamento e Moderniza<;:ao da 

Cartografia; 

./ Desenvolvimento do Sistema de lnforma<;:6es Geograticas do Brasil (SIG 

Brasil); 

./ lmplanta<;:ao do Cadastro Nacional de Endere<;:os para Fins Estatfsticos; 

./ Censo Demogratico 2010; 

./ lmplanta<;:ao do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuarias. 

Operac;:ao Especial 

./ Contribui<;:ao a Previdemcia Privada. 
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2.3.1.2 

2.3.1.2.1 

Gestao das A<;oes 

A~ao Pesquisas Conjunturais- C6digo: 4227 

Dados Gerais 

Quadro 2 - Dados gerais da Ac;:ao 4227 

Atributo da Ac;ao 

Tipo 

Finalidade 

Descri9ao 

Unidade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 

Coordenador nacional da A9ao 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2010 

Principais resultados 

lnformac;ao 

Atividade 

Produzir indicadores. em curto prazo , que permitam analisar o 
comportamento socioecon6mico do pafs. 

Real iza9ao de pesquisas mensais, trimestrais e semestrais, elaboradas 
com base em coleta de dados e/ou compila9ao de registros administrativos 
divulgadas em curto prazo . 

Funda9ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estat fstica 

Wasmalia Socorro Barata Bivar 

Diretoria de Pesquisas 

Para o acompanhamento conjuntural da economia , o IBGE divulga uma serie de 

resultados que cobrem varios setores. Alem das Contas Nacionais Trimestrais, sao 

disponibilizados resultados mensais para o comercio (Pesquisa Mensal de Comercio

-PMC), para a industria (Pesquisa Industrial Mensal - Produc;:ao Ffsica - PIM-PF e 

Pesquisa de Emprego e Salario-PIMES), e, ainda, um conjunto de pesquisas com 

resultados relativos ao setor agropecuario, onde se destacam o Levantamento 

Sistematico da Produc;:ao Agrfcola-LSPA, alem das Pesquisas Trimestrais do Abate 

de Animais, do Leite, do Couro e da Produc;:ao de Ovos de Galinha. 

Direcionada ao acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho , o IBGE divulga 

a Pesquisa Mensal de Emprego(PME), tendo, em 2009, publicado uma retrospectiva 

dos resultados PME relativa ao perlodo de 2003 a 2008, com os principais destaques 

da evoluc;:ao do mercado de trabalho no perlodo. 

Cabe mencionar a produc;:ao dos Indices mensais do Sistema Nacional de Indices 

de Prec;:os ao Consumidor(SNIPC) que revelam a variac;:ao dos prec;:os na economia , 

devendo ser ressaltadas, ainda na area de produc;:ao de Indices de prec;:os, as 

informac;:6es advindas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da 

Construc;:ao Civii(SINAPI) , que em 2009 passou a incorporar na sua rotina mensal 

de coleta de prec;:os o usa do PDA em substituic;:ao ao questionario convencional, em 

papel. 

Em 2009, a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios no valor de R$ 8.622.808 ,00, 

sendo R$ 7.302.808,00 na fonte 0100 (recursos do tesouro) e R$ 1 .320.000,00 
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na tonte 0281 - recursos do convenio entre a Caixa Econ6mica Federal e o IBGE, 

objetivando a produ9ao, o aprimoramento e a divulga9ao continua e sistematica das 

estatisticas do SINAPI. 

Foram executados R$ 7.184.487 ,00, sendo R$ 6.054.244,00 na tonte 0100 e 

R$1.130.243,00 na tonte 0281, o que signitica 83 ,32% dos recursos autorizados 

no exercfcio. Par outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 1.026 .166,00, 

o que totaliza o comprometimento financeiro da A9ao em R$ 8.210.653 ,00 e eleva 

o percentual desse comprometimento ao patamar de 95,22% . 

Nao houve aplica9ao de recursos de financiamento externo. 

As despesas de maior vulto tinanceiro encontram-se relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela9ao ao total dos gastos da A9ao. 

Ouadro 3 - Principais despesas da A<;:ao 4227 - LOA2009 

Despesa 

Di6rias 

Passagens e despesas com locomof;:iio 

Combustiveis e lubrif icantes automotivos 

Loca<;: ao de im6veis 

Servi f;: OS de telecomunica<;:oes 

Manuten<;: ao e conserva.;:ao de veiculos 

Servif;:OS de energia eletrica 

Mater ial para manutenf;: iiO de veiculos 

Outras despesas 

Fonte : SIAFI - fev/2010 

Total 

Valor executado 

1.491 .332 

999 .932 

648 .960 

637.876 

500.755 

348.022 

327 .171 

268 .397 

1 .962.042 

7 .184.487 

% 

20,76 

13,92 

9 ,03 

8 ,88 

6 ,97 

4 ,84 

4 ,55 

3 ,74 

27 ,31 

100,00 

% 
Acumulado 

20,76 

34,68 

43 ,71 

52 ,59 

59 ,56 

64.40 

68 ,95 

72,69 

100,00 

Como 6rgao responsavel pela produ9ao e dissemina9ao de informa96es estatfsticas 

e geocientificas em nivel nacional, o IBGE esta estruturado em todo o territ6rio 

nacional. A extensao e complexidade da missao que lhe e conterida requerem uma 

infraestrutura tfsica de grande porte, com representa9ao em todas as unidades da 

federac;:ao em cerca de 532 agencias de coleta cobrindo todos os municfpios brasileiros, 

demandando despesas de loca9ao e servic;:os de energia eletrica. Os gastos como 

diarias e passagens, nesta Ac;:ao , justificam-se na medida em que o trabalho de campo 

exige o deslocamento de tecnicos para o treinamento dos agentes de coleta em todo 

o pais e estes, par sua vez, necessitam se locomover para o levantamento de dados 

para as pesquisas, o que incorre, par outro lado, numa concentrac;:ao de gastos com 

combustiveis e manuten9ao de veiculos, nos casas de a locomo9ao ser realizada pela 

frota da lnstituic;:ao . Ja as referentes aos servic;:os de telecomunicac;:oes englobam as 

despesas realizadas com a transterencia dos dados coletados nas pesquisas pelas 

Agencias de Coleta do IBGE para a Sede, no Rio de Janeiro. 

Quando da aprova9ao da Lei de Or9amento Anual 2009 , houve, par parte do governo 

federal, nesta Ac;:ao, um corte orc;:amentario e outro que correspondeu , na mesma 
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proporc;:ao, a um corte no quantitativa das metas ffs icas, reduzindo o numero de 

resultados das pesqu isas conjuntura is de 137 para 111 . Cabe esclarecer que o IBGE, 

em seu planejamento inic ial para o exercfc io 2009 , havia mantido o mesmo numero 

de 137 resultados do ana de 2008 , pais ta is resultados representam a produc;:ao 

de informac;:oes conjunturais necessarias ao conhecimento do comportamento da 

economia e do mercado de trabalho do Pafs no curta prazo . Par essa razao, quando 

da abertura do Sistema de lnformac;:oes Gerenciais e de Planejamento (SIGPian), que 

apresentava uma meta ffsica de 111 resultados para o ana de 2009 , a lnstituic;:ao 

imediatamente corrigiu a previsao inicial de 111 para 137 resultados no ana , o que 

gerou um percentual de 123% de execuc;:ao ffsica . 

Cabe frisar ainda que o IBGE env idou esforc;: os para conclusao da meta f fsica na 

sua integralidade, vista a importancia das informac;: oes geradas par essas pesqu isas, 

util izando-se de econom ia de escala , tant o em relac;:ao aos recursos f inanceiros 

quanta aos de pessoal v inculados a A c;:ao . 

Quadro 4 - Metas e resultados da A c;:a o 4227 em 2009 

Meta Previsao Execuc;;ao 
Execuc;;ao/Previsao 

% 
Finance ira 

Fisica 

8.622.808 .00 

111 

7 .184.487 .oo 
137 

83 .32 

123 .42 

Fonte : SIGPian e SIAFI - fev/2010 

2.3.1.2.2 A~ao Pesquisas Estruturais da Area Economica - C6digo: 4228 

Dados Gerais 

Quadro 5 - Dados gerais da A c;:a o 4 228 

Atributo da Ac;;ao 
Tip a 

Finalidade 

Descriviio 

Un idade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 
Coordenador da A9iio 

Unidades executoras 

Fonte : SIGPian - fev/201 0 

Resultados 

lnformac;;ao 
At ividade 
Prod uzir, continua e sistematicamente, um conjunto de resultados 
necessaries a caracterizaviio e ao conhecimento da situaviio 
estrutu ral economica do Pais. 
Realizaviio de pesquisas anuais elaboradas com base em coleta 
de dados e/ou compilaviio de reg istros administrativos divulgados 
no media prazo. 

Fundaviio Institute Brasileiro de Geograf ia e Estatfstica 

Wasmal ia Socorro Barata Bivar 

Diretoria de Pesquisas 

Para o acompanhamento da evoluc;:ao estrutural da economia do pafs, o IBGE 

desenvolve uma gama de pesqu isas contfnuas, dispon ibilizando series de resultados 

de pesqu isas anuais voltadas para o setor Serv ic;:os, com a Pesquisa Anual de Servic;:os 

(PAS); Comercio , com a Pesquisa Anual do Comerc io (PAC) ; Industria, com a Pesquisa 

Industrial Anual (PIA Empresa e PIA Produto) , e a Pesquisa Anual da Industria da 
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ConstrU<;ao (PAIC); eo setor da Agropecuaria com a Pesquisa da Produ9ao Agricola 

Municipai(PAM), a Pesquisa da Pecuaria Municipai(PPM), e a Pesquisa da Produ9ao 

da Extra9ao Vegetal e da Silvicultura(PEVS) . 

Ademais, no ambito do Sistema de Contas Nacionais, sao divulgadas as Contas 

Nacionais do Brasil, as Contas Regionais do Brasil e o Produto lnterno Bruto dos 

Municfpios contemplando, entre varias outras informa96es nessa area, o Produto 

lnterno Bruto(PIB) do Brasil, dos estados e municfpios. Sao tambem divulgadas 

as Estatfsticas do Cadastro Central de Empresas(CEMPRE), elaboradas a partir 

das informa96es consolidadas nesse Cadastro, permitindo conhecer dados sobre 

pessoal ocupado total e assalariado, e salarios pagos nas empresas, nos 6rgaos da 

administra9ao publica e em entidades sem fins lucrativos. 

A par dessa produ9ao corrente e regular do IBGE, merecem destaque outras realiza96es 

no ano de 2009, relativas as informa96es econ6micas. 

No setor da agropecuaria, destaca-se a divulga9ao dos dois volumes de resultados 

do Censo Agropecuario 2006. 0 primeiro volume, Censo Agropecuario 2006: Brasil, 

Grande Regioes e Unidades da Federac;ao apresenta os dados estruturais sobre o 

setor, revelando as transforma96es ocorridas nas atividades agropecuarias e no 

meio rural desde a realiza9ao da ultima pesquisa, em 1 996 . 0 outro volume, Censo 

Agropecuario 2006: Agricultura Familiar-Primeiros Resultados, fruto de coopera9ao 

com o Ministerio do Desenvolvimento Agrario, apresenta informa96es sobre a 

atividade econ6mica realizada pelos agricultores e empreendedores familiares rurais 

no Pafs. Cabe lembrar que os resultados do Censo Agropecuario 2006 estao em 

consonancia com as recomenda96es e os conceitos basicos preconizados pela 

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO), o que per mite a 

comparabilidade internacional dessas estatfsticas. 
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Contribuindo para a elabora<;:ao de um sist ema integrado 

de estatfsticas com vistas a constru<;:ao da Conta 

Satelite de Turismo, integrada ao Sistema de Contas 

Nacionais, o IBGE, dando continuidade a parceria com 

o Ministerio do Turismo (MTur) e o lnstituto Brasileiro 

de Turismo (Embratur), efetuou a revisao conceitual em 

rela<;:ao ao estudo anterior publicado em 2008 . Essa 

revisao, baseada, principalmente, em uma defini<;:ao 

mais precisa do ambito das ativi9ades associadas 

a economia do turismo, possibilitou aprimorar OS 

resultados dos principais agregados macroecon6micos. 

Os resultados foram divulgados na publica<;:ao Economia 

do Turismo: uma perspectiva macroecon6mica 2003-

2006. 
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I 
UTVDO! PESQUlW .. ....... . 

t'2 

~ E~ 
TURISMO 

U MA P usrECTIVA M AcRo£CON0M ICA 

2003-2006 

Numa conjuga<;:ao de esfor<;:os interinstitucionais com a Funda<;:ao Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), o lnstituto de Pesquisa Econ6mica Aplicada(IPEA), a Agencia Nacional 

de Saude Suplementar(ANS) e o Ministerio da Saude(MS), foi realizado o estudo 

Conta Satelite de Saude-2005-2007 , que vem a ser uma extensao do Sistema 

de Contas Nacionais, constituindo-se na primeira divulga<;:ao de informa<;:6es sabre 

produ<;:ao, consumo, comercio externo de bens e servi<;:os e renda relacionados ao 

setor de saude, permitindo tra<;:ar um panorama dos recursos e usos da saude e de 

sua evolu<;:ao no decorrer do perfodo de 2005 a 2007. 

2003- 2 00 6 

A partir da consolidat;:ao de resultados de bases de 

dados das pesquisas regularmente produzidas, assim 

como registros de importa<;:ao e exporta<;:ao de produtos 

industriais de Tecnologia da lnforma<;:ao e Comunica<;:ao 

(TIC), oriundos da Secretaria de Comercio Exterior 

(Secex) e do Ministerio do Desenvolvimento, Industria 

e Comercio Exterior (MDIC), o IBGE publicou o estudo 

0 Setor de Tecnologia da lnformar;ao e Comunicar;ao 

no Brasil 2003-2006. Os resultados desse estudo 

propiciam uma visao geral da dimensao do setor TIC 

no Brasil, seu peso relativo no conjunto de atividades 

industriais, comerciais e de servi<;:os, bern como sua 

contribui<;:ao para a gera<;:ao de renda e emprego. 

Em rela<;:ao aos recursos previstos na LOA 2009, a A<;:ao 

contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 4. 718.584,00, todos na fonte 

0100 (recursos do tesouro). Foram executados R$ 4.238.026,00 o que significa 
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89,82% dos recursos autorizados no exercfcio. Por outro lado, encontra-se sob 

empenho o valor de R$ 457.498,00, o que totaliza o comprometimento financeiro 

da A<;:ao em R$ 4.695 .524,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao 

patamar de 99,51% . 

Nao houve aplica~;ao de recursos de convenios nem de financiamento externo. 

As despesas de maior vulto financeiro estao relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela~;ao ao total dos gastos da 

A~;ao . 

Ouadro 6 - Principais despesas da A9ao 4228- LOA2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 
Dillrias 1.614.352 38,09 38,09 

Passagens e despesas com locomo~;ao 615 .852 14,53 52,62 

Apoio administrativo , tecnico e operacional 449 .528 10,61 63 ,23 

Limpeza e conserva~; ao 378.289 8 ,93 72 ,16 

Loca~;ao de softwares 152.104 3 ,59 75,75 

Loca~;ao de maquinas e equipamentos 147 .375 3.48 79 ,23 

Combustiveis e lubrificantes automotivos 111 .098 2 ,62 81 ,85 

Outras despesas 769.428 18,15 100,00 
Total 4 .238.026 100,00 

Fonte : SIAFI - fev/2010 

Os principais gastos como diarias, passagens e combustfveis e lubrificantes 

automotivos se justificam na medida em que as tecnicos do IBGE precisam se 

deslocar para o treinamento dos agentes de coleta em todo o pafs. Par outro lado, 

os gastos com passagens referem-se tambem a locomo~;ao urbana, efetuada no 

decorrer da coleta de dados. 

Quanta as despesas com apoio administrative e limpeza e conserva~;ao, mediante os 

limites or~;amentarios do exercfcio, o IBGE utilizou recursos com tais despesas dentro 

desta A<;:ao, a fim de viabilizar a execu~;ao das metas ffsicas planejadas. 

As despesas relativas a loca~;ao de softwares se referem a aquisi<;:ao de licen~;as de 

usa de software para as microcomputadores utilizados nas entrevistas telef6nicas 

assistidas por computador (call center) , necessarias ao processamento dos dados 

coletados nas pesquisas da A<;:ao. 

A meta ffsica prevista de 1 5 resultados divulgados foi totalmente atingida. 

Ouadro 7 - Metas e resultados da A9ao 4228 em 2009 

Finance ira 

Fisica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 
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4 .718 .584 
15 

Execu~iio 

4 .238 .026 
15 

Execu~iio/Previsiio 

% 
89,82 
100,00 
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2.3.1.2.3 Ac;ao Pesquisas Estruturais da Area Sociodemografica - C6digo: 2228 

Dados Gerais 

Ouadro 8 - Dados gerai s da A <;ao 2228 

Atributo da Ac;:ao lnformac;:ao 

Tipo Atividade 

Final idade 
Produzir in formac;:oes de natureza estatfstica , por meio de implementac;:iio 
de estudos, pesquisas e t rabalhos voltados ao conhecimento da realidade 
estrutural sociodemogratica do pais. 

Descric;:iio 
Realizac;:iio de pesquisas anuais elaboradas com base em co leta de 
dados e/ou compilac;:iio de reg istros administrativos divulgados no medio 
prazo . 

Unidade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 

Coordenador da Ac;:iio 

Unidades executoras 

Font e: SIGPian - fev/2009 

Resultados 

Fundac;: iio Institute Brasilei ro de Geografia e Estatfstica 

Wasmalia Socorro Barata Bivar 

Diretoria de Pesquisas 

No ambito das estatisticas de natureza soc iodemogratica , alem da publica<;:ao anual 

dos resultados da Pesqu isa do Reg istro Civ il e do volume Sintese de lndicadores 

Sociais: uma analise das condir;:6es de vida da popular;:ao brasileira, destaca-se, a cad a 

ano , pela riqueza de informa<;:6es que levanta e dispon ibiliza , a real iza<;:ao da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicfl ios(PNAD) e a divulga<;:ao dos resultados do corpo 

basico da pesquisa realizada no ano anterior, bem como de seus suplementos. 

Em 2009 , alem do suplemento Acesso a Internet e 

Posse de Telefone M6vel Celular para Uso Pessoal, 

tambem foram divulgados resultados de outros dois 

suplementos da PNAD, citados quando este Re lat6rio 

se referir aos produtos, frutos de convenios. 

Suplemento Acesso a Internet e Posse de Telefone 

Move/ Celular para Uso Pessoa: divulga informa<;:6es 

que ampliam o conhecimento de aspectos das 

tecnolog ias da informa<;:ao e das comunica<;:6es 

relacionadas com o seu uso pelas pessoas. 

A partir de pesquisas real izadas pelo Institute e de 

registros administrativos oriundos de institu i<;:6es 

externas, o IBGE divulgou, no corrente exercic io , uma serie de anal ises no volume 

lndicadores Sociodemograficos e de Saude no Brasil 2009 . Juntamente com outros 
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2009 

temas selecionados sabre saude e demografia, os objetos 

de estudo foram o novo padrao demogratico do Pafs, 

que se caracteriza pela redu<;:ao da taxa de crescimento 

populacional e par transforma<;:oes profundas na 

composi<;:ao de sua estrutura etaria , apresentando um 

significativo aumento do contingente de idosos, e as 

mudan<;:as daf decorrentes no perfil epidemiol6gico da 

popula<;:ao. 

Cabe registrar que, em 2009, foram iniciadas as 

atividades do Comite de Estatfsticas Sociais, criado 

a part ir de Portaria lnterministerial, composto par 

representantes do Ministerio da Saude, do Ministerio 

da Educa<;:ao, do Ministerio do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fame, do Ministerio Extraordinario de Assuntos Estrategicos e 

do Min isterio do Planejamento , Or<;:amento e Gestao . 0 Comite , que e composto 

par um Comite Gestor e um Grupo Executivo , sob a coordena<;:ao do IBGE, 

tem como objetivo monitorar e avaliar as demandas de informa<;:oes relativas 

as estatfsticas sociais, conforme previsto no Projeto de Assistencia Tecnica 

ao Programa de Reformas do Setor de Desenvolvimento Humano - HD-TAL, do 

Banco Mundial. 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 4 .332 .608 ,00, 

sendo R$ 3 .172.608,00 na fonte 0100 (recursos do tesouro) e R$ 1.160.000,00 na 

fonte 0281, estes previstos para a celebra<;:ao da Carta-acordo entre o IBGE e a 

Organiza<;:ao Pan-americana de Saude-OPAS, objetivando a produ<;:ao do Suplemento 

sabre o usa de tabacos par adulto no Brasil, junto a PNAD. Cabe esclarecer que quando 

da assinatura da Carta-acordo, a clausula de recursos financeiros sofreu altera<;:oes, 

elevando o valor a ser repassado ao IBGE para R$2 .565 .000 ,00, no exercfcio de 

2008 , e reduzindo em 2009 de R$1 .160.000,00 para apenas R$135.000,00 . Com 

a necessidade de altera<;:ao no prazo de vigencia da Carta-acordo devido a altera<;:oes 

no plano de trabalho , a parcela de recursos financeiros relativa a 2009 foi transferida 

para 2010 . 

Dessa forma , nao houve respaldo financeiro para a execu<;:ao do valor previsto no 

ana . Essas altera<;:oes, par nao contar com os recursos financeiros para execu<;:ao 

em 2009, acarretou em um impacto de 26,77 % na execu<;:ao do or<;:amento desta 

A<;:ao . 

Foram executados R$ 3 .123 .983,00 na fonte 0100 , o que significa 72,10 % dos 

recursos autorizados no exercfcio . Par outro lado, encontra-se sob empenho o 

valor de R$41 .818,00 o que totaliza o comprometimento financeiro da A<;:ao em 
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R$ 3 .165 .801,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar de 

73,07%. 

Nao houve aplicac;ao de recursos de financiamento externo. 

Ouadro 9 - Principais despesas da A<;:ao 2228 - LOA2009 

Despesa Valor % % Acumulado 

Dillrias 

Passagens e despesas com locom01;:iio 

Combustfveis e lubrif icantes automotivos 

Manutenc;: iio e conservac;: iio de veiculos 

Outras despesas 

Fonte: SI AFI - l ev/ 2010 

Total 

1.475.619 

711.354 

167.544 

129.183 

640.283 

3 . 123.983 

47,24 47,24 

22.77 70,01 

5 ,36 75 ,37 

4 , 14 79,50 

20,50 100,00 

100,00 

Os principais gastos nesta Ac;ao, como diarias e passagens, justificam-se na medida 

em que os tecnicos precisam se deslocar para ministrar treinamento aos agentes 

de coleta em todo o pals que, por sua vez, precisam se locomover para levantar os 

dados em campo, o que tambem incorre, por outro lado, numa concentrac;ao de 

gastos com combustfveis e manutenc;ao de vefculos, nos casos de a locomoc;ao ser 

realizada pela frota da lnstituic;ao. 

0 IBGE envidou esforc;os para conclusao da meta ffsica na sua integralidade, 

visto a importancia das pesquisas, utilizando-se de economia de escala, 

tanto em relac;ao aos recursos financeiros quanto aos de pessoal vinculados 

a Ac;ao . 

A meta prevista para o exercfcio foi integralmente cumprida , como reg istra o quadro 

a seguir. 

Ouadro 10 - Metas e resultados da A<;:ao 2228 em 2009 

Meta 

Financeira 

Fisica 

Pre vi sao 

4 .332.608 
4 

Fonte: SIGPian e SIA FI - fev/2009 

Execw;:ao 

3 .123 .983 
4 

Execu~ao/Previsao 

% 
72 , 10 

100,00 

A Ac;ao contou ainda com recursos extraorc;amentarios, na ordem de R $1 4 . 408 . 7 71 , 00, 

oriundos de conv€mios, conforme o quadro abaixo. 

Foram executados R$ 10.199.061 ,00, o que significa 70,78 % dos recursos recebidos 

no exercfcio. Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R $ 1. 94 7 . 344,00 

o que totaliza o comprometimento financeiro com convenios em R$ 12.146.405,00 

e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar de 84,30%. 
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Ouadro 11 - Convenios relacionados a Ac;:ao 2228 em 2009 

Convenio 

IBGE I Fundo Nacional de Saude 

IBGE I Ministerio do Desenvolvimento Social 

IBGE I Ministerio das Cidades 

IBGE I Secretaria Especial de Direitos Humanos 

IBGE/ Secretaria Especial de Politicas para Mulheres 

IBGE I Conselho Nacional de Just ic;:a 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Total 

Recebido 

6.503.596 

3.561 .265 

1.843.910 

1.000.000 

800.000 

700 .000 

14.408.771 

Executado 

5.275.062 

2.040 .574 

1.768.037 

549.841 

508.243 

57.304 

10.199.061 

Cabe ressaltar que, do Fundo Nacional de Saude, primeiro item da tabela acima, os 

valores recebidos foram para a execuc;:ao das segu intes pesquisas: 

Ouadro 12 - Pesquisas implementadas por meio do convenio 
IBGE-Fundo Nacional de Saude 

Con venia Recebido Executado 

Suplementos da PNAD 

Pesquisa Nacional de Saude do Escolar-PeNSE 

Pesquisa de Assistllncia Medico-Sanitaria- AMS 

Fonte: mar~o 2010 

Total 

2.401 .581 1.205 .871 
1.158.403 1.152 .802 
2 .943 .612 2.916 .389 

6 .503.596 5 .275.062 

As principais despesas realizadas com recursos dos convenios encontram-se no 

quadro a seguir, mostrando a representatividade de cada uma em relac;:ao ao total 

dos gastos da Ac;:ao . 

Ouadro 13 - Principais despesas relativas aos convenios da Ac;:ao 2228 em 2009 

Despesa 

Diarias 

Passagens e despesas com locomoc;:iio 

Combustfveis e lubrif icantes automotivos 

Manutenc;: iio e conservac;: iio de vefculos 

Locac;: iio de maquinas e equipamentos 

Material para manutenc;:iio de vefculos 

Outras despesas 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Total 

Valor executado 

5 .046.461 
1.868.860 
1.339.699 

561.402 
544.321 
279.429 

558 .889 

10.199.061 

% 
% 

Acumulado 

49.48 49.48 
18,32 67,80 
13,14 80,94 

5 .50 86.44 
5 ,34 91 ,78 
2 ,74 94,52 

5,48 100.00 

100,00 

As despesas de convenio seguem os mesmos padroes utilizados nas ocorridas por 

conta de recursos da LOA2009 . A seguir sao informados os principais produtos a 

serem gerados por meio dos recursos advindos de convenios. 

Na sua edic;:ao 2009, a PNAD, alem de realizar o levantamento das informac;:oes 

relativas aos temas do corpo basico e de incluir novas quesitos na parte de 

caracterfstica domiciliares, de escolaridade e de trabalho, a pesquisa foi a campo 

com os seguintes suplementos, com divulgac;:ao prevista para 2010 : 
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../ Suplemento Seguranr;:a Alimentar, fruto de parceria com o Ministerio do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome(MDS). permitira detectar e 

dimensionar os problemas de inseguranc;:a alimentar e de sua manifestac;:ao 

mais perversa - a tome, no Pars. Essa investigac;:ao possibilitara a comparac;:ao 

com as bases de dados resultantes do Suplemento da PNAD 2004, que tratou 

do mesmo tema . 

../ Suplemento Seguranr;:a, fruto de parceria como Conselho Nacional de Justic;:a 

(CNJ) /Poder Judiciario, investiga aspectos sobre as areas de conflito, o prazo 

para soluc;:ao do problema e o 6rgao procurado para buscar a soluc;:ao. 

No contexto de disseminac;:ao de informac;:oes da PNAD, em 2009 , alem dos 

resultados do corpo basico da PNAD 2008 foram divulgados, tambem, os resultados 

dos suplementos a seguir relacionados: 

../ Suplemento Aspectos Complementares da 

Educar;:ao de Jovens e Adultos e Educar;:ao 

Profissional - 2007: resultante de convenio 

com o Ministerio da Educac;:ao(MEC). traz os 

resultados da investigac;:ao realizada sobre as 

caracterfsticas da educac;:ao de jovens e adultos 

para os moradores de 1 5 anos ou mais de idade 

e a educac;:ao profissional para os moradores 

de 10 anos ou mais de idade, complementando 

os indicadores tradicionalmente pesquisados 

e ampliando a disponibilidade de informac;:oes 

sobre educac;:ao. 

../ Suplemento Pesquisa Especial de Tabagismo 

- PeTAB 2008: registra um panorama inedito e 

detalhado do uso de produtos derivados do tabaco no 

Brasil. A pesquisa esta sendo realizada em 14 pafses 

com a conduc;:ao da Organizac;:ao Mundial de Saude 

e do Centers of Disease Control and Prevention. Para 

a realizac;:ao dessa investigac;:ao no ambito da PNAD 

2008, no Brasil foi constitufda parceria entre o IBGE 

e o Ministerio da Saude(MS), por meio do Institute 

Nacional do Cancer(INCA). da Secretaria de Vigilancia 

em Saude(SVS) e da Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria(ANVISA) . 
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A Pesquisa Nacional de Saude do Escolar (PeNSE), realizada em parceria com o 

Ministerio da Saude (MS) e apoio do Ministerio da Educa<;:ao (MEC), foi a campo 

no primeiro semestre de 2009 para levantar os fatores de risco e de prote<;:ao a 
saude dos adolescentes escolares do nono ano de ensino fundamental de escolas 

publicas e privadas das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal. Os dados foram 

coletados em dois questionarios : um aplicado aos alunos e outro aos diretores das 

escolas. Foram divulgados, ainda no decorrer de 2009, os resultados da investiga<;:ao 

relativos ao primeiro grupo que tra<;:am um perfil da situa<;:ao dos escolares no que 

tange a prevalencia de fatores de risco comportamentais para doen<;:as e agravos nao 

transmissive is. 

Tambem foi a campo, no segundo semestre de 2009, uma nova edi<;:ao da Pesquisa de 

Assistencia Medico-Sanitaria (AMS), em mais uma parceria com o Ministerio da Saude 

(MS) . A pesquisa, fonte primaria de informa<;:oes que permite o dimensionamento 

da infraestrutura completa dos servi<;:os de assistencia medico-sanitaria no Brasil , 

contribui para o planejamento de pollticas publicas voltadas a aten<;:ao da saude das 

popula<;:oes de todos os municlpios brasileiros. A pesquisa contou, tambem, com um 

suplemento financeiro que fornecera informa<;:oes sobre despesas realizadas com 

a<;:oes de saude do setor privado no pafs, propiciando complementar os insumos 

para a Conta Satelite de Saude. Os resultados da investiga<;:ao serao divulgados em 

2010. 

Foi conclulda a etapa de coleta da Pesquisa Nacional de Saneamento Basico(PNSB 

2008), fruto de parceria firmada como Ministerio das Cidades, que objetiva investigar 

as condi<;:oes de saneamento basico (abastecimento de agua, esgotamento sanitaria, 

manejo de reslduos s61idos e manejo de aguas pluviais) de todos os municlpios 

brasileiros, por meio da atua<;:ao dos 6rgaos publicos e empresas privadas. Os 

resultados, previstos para serem divulgados no primeiro semestre de 2010, irao 

permitir uma avalia<;:ao sobre a oferta e a qualidade dos servi<;:os prestados, alem 

de possibilitar analises das condi<;:oes ambientais e suas implica<;:oes diretas com a 

saude e a qualidade de vida da popula<;:ao. 

No que se refere a necessidade de informa<;:oes especlficas para os municlpios 

brasileiros, a Pesquisa de lnforma<;:oes Basicas Municipais(MUNIC), em 2009 voltou 

a investigar todas as 5 .564 municipalidades existentes no Pals. Foram levantados 

dados relativos a gestao e a estrutura dos municlpios, e incluldos um suplemento 

sobre Assistencia Social, patrocinado pelo Ministerio do Desenvolvimento Social 

(MDS), bem como um bloco de quesitos referentes a direitos humanos, em 

convenio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos(SEDH), da Presidencia 

da Republica. 
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2.3.1 .2.4 A<;ao Pesquisas e Analises Geograficas e Ambientais - C6digo: 2665 

Dados Gerais 

Ouadro 14 - Dados gerais da A<;:ao 2665 

Atributo da A~;iio 

Tipo 

Finalidade 

Descri9iio 

Unidade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 

Coordenador da A9iio 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2009 

Resultados 

lnforma~;iio 

Atividade 

Realizar analises espaciais compreendendo areas urbanas e rurais, 
elaborando divisoes regionais, definindo quadros de referencia da 
organiza9iio social e econ6mica do Pais. e sistematizar dados e 
informa96es referentes aos recursos naturais e ao meio ambiente e sua 
dinamica. 

Planejamento e execu9iio de pesquisas e analises da distribui9iio espacial 
de aspectos ambientais e socioecon6micos do territ6rio brasile iro , e 
sabre o potencial, a estrutura e a util iza9iio dos recursos naturais e do 
meio ambiente. 

Funda9iio lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

Luiz Paulo Souto Fortes 

Diretoria de Geociencias 

Em relac;:ao a produc;:ao regular de informac;:oes ambientais no ambito da Ac;:ao 

Pesquisas e Analises Geograticas e Ambientais, deu-se continuidade aos temas 

geologia, vegetac;:ao, geomorfologia, solos, uso da terra e recursos hfdricos, com 

vistas a construir o Banco de Dados e lnformac;:6es Ambientais e assim fornecer ao 

governo e a sociedade subsfdios as ativ idades de planejamento por meio da analise 

das informac;:6es que tratam da organizac;:ao do territ6rio brasileiro . 

Dentre os trabalhos produzidos destacam-se as atividades inerentes a cobertura e 

uso da terra, que visa o recobrimento do pafs em termos da classificac;:ao dos tipos 

de cobertura e uso da terra e analises da dinamica de ocupac;:ao e uso do territ6rio. 

Em 2009, foi divulgado o Mapa de Cobertura e Uso da Terra do Estado do Rio Grande 

do Sui, na escala de 1:1 .000 .000, e conclufdo o Mapa de Uso da Terra do Brasil, 

na escala 1 :5.000.000, cuja divulgac;:ao esta prevista para 2010. Cabe ressaltar a 

atualizac;:ao em 2009 do Sistema de Classificac;:ao da Cobertura e Uso da Terra, 

conclufdo no exercfcio passado. Ainda no ambito das atividades da Cobertura e 

Uso da Terra, com relac;:ao a produc;:ao de analises de impactos dos usos no intuito 

de apoiar a gestao do territ6rio, foram divulgadas a sociedade publicac;:6es sobre os 

estados do Acre e Roraima, alem do documento Potencial Florestal do Estado do 

Amazonas. 

Quanto as atividades voltadas ao levantamento e informatizac;:ao de dados sobre 

recursos naturais: fauna e flora, foi lanc;:ado o mapa Fauna Ameat;:ada de Extint;:ao: 
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lnvertebrados Aquaticos e Peixes 2009, escala 1:5 .000 .000, com mostra inedita 

da espacializac;:ao no territ6rio nacional das 238 especies e subespecies de 

invertebrados aquaticos e peixes sob risco de extinc;:ao , segundo a Lista das Especies 

da Fauna Brasileira Ameac;:ada de Extinc;:ao, do lnstituto Brasile iro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renovaveis(IBAMA). Este lanc;:amento finaliza o projeto de 

divulgac;:ao dos mapas da fauna brasileira ameac;:ada de extinc;:ao, completando a 

serie in ic iada pelo IBGE em 2006 que contempla o mapeamento de aves, mamfferos, 

repteis e anffbios, insetos e outros invertebrados terrestres, num total de 632 

especies animais que podem vir a ser extintas caso nada seja feito com vistas a 

sua preservac;:ao. Tais informac;:6es contribuem na orientac;:ao de possfveis programas 

de recuperac;:ao das especies ameac;:adas e no despertar da consciencia ambiental. 

Destaca-se, ainda , a identificac;:ao de 1 .580 plantas e a incorporac;:ao ao acervo do 

herbario de 2.200 exsicatas4
. 

Com vistas a dotar a reg iao Nordeste do Brasil, nacionalmente conhecida pela 

carencia de recursos hfdricos, de um instrumento interpretativo das caracterfsticas 

gerais dos mananciais subterraneos, foram carregados, na base de dados de recursos 

hfdricos, dados ffsicos de cerca de 3 .500 poc;:os tubulares e elaboradas as analises 

ffsico-qufmicas do estado de Sergipe. Alem disso , foram realizadas 53 coletas de 

aguas subterraneas, visando a determinac;:ao das caracterfsticas ffsico -qufmicas das 

aguas subterraneas, em locais previamente selecionados, em func;:ao da malha de 

amostragem ja disponfvel no banco de dados. 

Cabe destacar que, em 2010, a estrutura da base de dados de recursos hfdricos, 

formada pela produc;:ao de informac;:6es hidrogeol6gicas e hidroqufmicas, sofrera 

uma adequac;:ao objetivando atender futuras demandas relacionadas as contas 

econ6micas ambientais da agua, para todo o Brasil e, dessa forma, permitir uma 

racionalizac;:ao do uso dos recursos hfdricos subterraneos a partir do conhec imento 

do seu potencial , tanto em termos quantitativos, a partir de mapas hidrogeol6gicos, 

quanto em termos qualitativos, com base em mapas hidroqufmicos. 

No que concerne as Estatisticas Ambientais e lndicadores de Desenvolvimento 

Sustentavel, a serem disponibilizadas no Sistema IBGE de Recuperac;:ao Automatioca 

(SIDRA), em 2009 foram elaboradas as tabelas IDS 2008- Dimensao Ambiental 

e parte da Econ6mica, referentes a publicac;:ao, lanc;:ada em 2008, lndicadores de 

Desenvolvimento Sustentavel, alem da atualizac;:ao dos indicadores nas dimens6es 

ambiental e parte da econ6mica , com vistas ao lanc;:amento de nova edic;:ao em 2010 

(IDS 2010). 

4 Exsicata e uma amostra de planta seca e prensada numa estufa (herborizada) , fi xada em uma ca rtolina de tamanho padrao acom
panhadas de uma etiqueta ou r6tu lo contendo informayiies sabre o vegetal e o local de coleta , para fin s de estudo botani co . Exsicatas 
sao normalmente guardadas num herbaria . 
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0 Levantamento de Recursos Naturais implementa atividades regulares, voltadas a 

atualiza<;:ao sistematica das informa<;:6es dos temas geologia , geomorfologia, solos, 

vegeta<;:ao , recursos hfdricos. Essas informa<;:6es sao incorporadas ao Banco de Dados 

e lnforma<;:6es Ambienta is(BDIA). que permite consultas para os levantamentos 

tematicos e integrados em diversos cortes cartograticos, bem como cartas e 

mapas tematicos. Nesta area foram elaborados e divulgados, em 2009, os mapas 

de geologia, de geomorfologia e de solos do estado do Mato Grosso, todos em 

escala 1:1.500.000 e conclufdo e divulgado o Manual Tecnico de Geomorfologia, 

2a edic;ao . 

Destaca-se, ainda , o lan<;:amento do Banco de Dados Digital de Geomorfolog ia 

da Amazonia Legal , que atualmente, disponibiliza , gratuitamente via Internet. 

informa<;:6es sobre: tipos de relevo encontrados na regiao e compatfveis com a 

escala de 1 :250.000, com recortes regional e estaduais, e vegeta<;:ao. Em 2010, 

serao adicionadas ao banco de dados as informac;:oes relativas a solo e geologia . A 

modelagem do Banco permite criar novos produtos, resultantes da combinac;:ao dos 

diversos dados armazenados, e, dessa forma, contribuir para estudos que visem, 

entre outros, ao ordenamento territorial da Amazonia Legal e ao subsfdio de polfticas 

publicas voltadas a regiao . 

Cabe mencionar outras atividades desenvolvidas no ambito da Geomorfologia, 

merecendo destaque a elaborac;:ao de 1 2 indicadores para o projeto-piloto de 

Estatfsticas Ambientais da Amazonia Legal e a cessao ao governo do estado do Para 

de informac;:oes sobre os temas Vegetac;:ao, Pedologia , Geomorfologia, Geologia e 

Uso da Terra para o Zoneamento Ecol6gico-Economico do Estado do Para . 

Na area voltada aos estudos geograticos, os pr incipa is destaques do ano de 

2009 foram os lanc;:amentos das publica<;:6es Vetores Estruturantes da Oimens§o 

Socioecon6mica da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco- 2009 e o Atlas das 

Representac;6es Literarias de Regi6es Brasileiras, Volume 2, Sert6es Brasileiros I . A 

primeira traz algumas revelac;:oes e delineia um diagn6stico socioeconomico da Bacia 

do Sao Francisco . Este estudo, integrante do Projeto Macrozoneamento Ecol6gico

Economico da Bacia Hidrogratica do Rio Sao Francisco, coordenado pel a Secretaria de 

Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentavel , do M inisterio do Meio Ambiente 

(MMA). fornece uma visao abrangente dessa porc;:ao do territ6rio brasileiro, em seus 

multiplos aspectos. Dentre os vetores estruturantes das transformac;:oes ocorridas 

nas formas de ocupac;:ao e uso do territ6rio na bacia do Rio Sao Francisco ao Iongo do 

tempo, o estudo focaliza aqueles relativos a dinamica da distribu i<;:ao de populac;:ao, 

a transforma<;:ao do setor agrorregional , ao perfil e dimensao do Produto lnterno 

Bruto ali gerado e as financ;:as municipais, alem de quest6es que gravitam em torno 
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da articula<;:ao do espa<;:o regional, tais como a estruturac;:ao do sistema urbana e as 

redes de articula<;:ao do espa<;:o, que conformam a logistica do territ6rio. 

Cartograma 1: Distribui<;:ao das 
lavouras na vegeta<;:ao natural 
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Cartograma 2 : Distribui<;:ao da 
fruticultura na vegeta<;:ao natural 
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A segunda publicac;:ao, lanc;:ada em julho, corresponde ao segundo volume do Atlas 

das Representar;oes Literarias de Regioes Brasi!eiras, dando continuidade a colec;:ao 

iniciada em novembro de 2006 , com o Brasil Meridional. A publicac;:ao dos volumes 

da serie objetiva identificar e representar, par meio de mapas em diferentes escalas, 

fotos e imagens de sensores remotos, as regi6es brasileiras que constituiram 

elemento marcante da trama de algumas das grandes obras da literatura nacional , 

construindo, dessa forma, um mapeamento onde a identidade e o elemento central 

para individualizac;:ao dos diferentes segmentos territoriais que comp6em o quadro 

nacional. Este segundo volume do Atlas traz os Sertoes, tantas vezes mencionados 

na literatura, agora contado em mapas, fotos e imagens de satelites que percorrem 

as diferentes areas que, desde o seculo XVI, foram batizadas, par diferentes raz6es, 

de Sert6es e que pertencem aos atuais estados de Minas Gerais, Sao Paulo, Rio de 

Janeiro , Espirito Santo, Bahia, Pernambuco , Paraiba e Ceara: os Sert6es do Leste, os 

Sert6es do Ouro, os Sert6es dos Currais, o Sertao de Cima e, finalmente, os Sert6es 

Nordestinos. 
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Figura 1: lmagens das Serras do Mar e da 
Mantiqueira que constitufram a base para 

elabora<;:ao do romance "A Muralha" 
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Figura 2 : lmagem de Sensor Orbital 
retratando a Area de Minera<;:ao dos 
Sert6es na Chapada da Diamantina 

Cartograma 3 : Local iza<;:ao dos Sert6es do 
Cariri Paraibano 

Ainda na linha de Atlas, cabe 

mencionar o mapa mural da Morfologia 

Continental e do Fundo dos Oceanos 

2009 (Figura 3), dispon fvel na 

Internet. 0 mapa e um dos produtos 

do Atlas Geogratico Escolar das Zonas 

Costeiras e Oceanicas do Brasil, 

projeto em parceria com a Secretaria 

lnterministerial de Recursos do 

Mar- SECIRM, com o objetivo de 

difundir e despertar o sentimento de 

pertencimento ao estado brasileiro , 

do territ6rio marftimo denominado 

Amazonia Azul. 

Figura 3 : Mapa Mural Morfologia Continental 
e do Fundo dos Oceanos 2009 
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Ressalta-se a pesquisa lmplicar;6es do uso do conceito de Aglomerados Subnormais 

nas operar;6es censitarias do IBGE que objetiva estabelecer, para o CENSO 2010, 

uma tipologia para identificar e delimitar os aglomerados subnormais. Dentre as 

etapas previstas do projeto, em 2009 foram conclufdas o mapeamento das areas 

de aglomerados subnormais ja identificadas em pesquisas anteriores pela Base 

Operacional; a identifica9ao de areas para investiga9ao par meio de imagens de satelite 

para defini9ao da condi9ao de aglomerado subnormal; a aplica9ao do Levantamento 

das lnforma96es Territoriais(LIT) em todos os setores identificados como passfveis 

de inclusao como aglomerado subnormal pela base territorial. A classifica9ao dos 

setores segundo tipos definidos esta prevista para 2010 e 2011 . 

50 

Figura 4 : Exemplo de arquivo Kmz com setores que fazem parte do 
universe inicial de pesquisa da LIT em Manaus 

Figura 5: Projeto lmplica<;:6es do Usa do Conceito de Aglomerados 
Subnormais nas Opera<;:6es Censitarias do IBGE 

(pesquisa de campo em Laranjal do Jari no Amapa) 
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Na linha de analise de informa<;:6es sobre OS grandes aglomerados urbanos do pafs 

foram conclufdos os projetos Areas de Concentrar;ao de Popular;ao(ACP) e Tipologia 

lntraurbana das Areas de Concentrar;ao de Popular;ao . 0 primeiro teve por objetivo 

identificar grandes manchas urbanas de ocupa<;:ao continua, caracterizadas por 

tamanho, densidade de popula<;:ao e grande integra<;:ao. ldentificando , um total de 40 

ACP, das quais 10 sao constitufdas por conurba<;:6es 5 , apresentando 259 municfpios 

em seu entorno, com um total de 80 .563.958 habitantes em 2007, representando 

58,4% da popula<;:ao urbana do Brasil e 4 7 , 7% da popula<;:ao total do Brasil . 0 segundo 

projeto classifica as areas de pondera<;:ao das grandes aglomera<;:6es urbanas do Brasil 

identificadas pelas caracterfsticas soc ioecon6micas, segundo informa<;:6es sobre as 

condi<;:6es de moradia, padr6es urbanfsticos e caracterfsticas demograticas. 

Figura 6: Exemplo de area de concentra<;:ao de popula <;:ao 
(Belo Horizonte) 

Figura 7 : Tipologia intraurbana das areas de 
concentra<;:ao de popula<;:ao 
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5 Conjunto formado par cidades reunidas, que constituem uma sequencia , sem contudo, se confundirem. 
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Na linha de mapas murais foi produzido o Mapa de Distribuir;ao dos Estabelecimentos 

Rurais 2006, na escala 1 :5.000.000 (Figura 8), que apresenta os estabelecimentos 

rurais georreferenciados. 

Figura 8 : Distribui<;:ao dos 
estabelecimentos rurais 2006 

Entre os trabalhos desenvolvidos par solicita<;:ao externa , destacamos o conjunto de 

40 mapas sabre a organiza<;:ao administrativa da Procuradoria Geral da Republica, 

nas escalas nac ional e estadual, como ilustra a seguir os cartogramas 4 e 5 . 

Cartograma 4 : Procuradoria Geral no Brasil 
Organiza<;:ao Administrativa 
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Organizac;:ao Administrativa 
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Em 2009, a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 967.149,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . Foram executados R$ 643.776,00, o que 

significa 66 ,56 % dos recursos autorizados no exercfcio . Por outro lado, encontra

se sob empenho o valor de R$ 230 .445 ,00 o que totaliza o comprometimento 

financeiro da A<;:ao em R$ 874.221 ,00 e eleva o percentual desse comprometimento 

ao patamar de 90,39 %. 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo. 

0 quadro a seguir mostra as despesas de maior expressividade financeira , bem como 

a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da A<;:ao . 

Ouadro 15 - Principais despesas da A<;:ao 2665 - LOA2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

Diflrias 298.537 46,37 46,37 

Passagens e despesas com locomoc;:ao 142.879 22,19 68,56 

Locac;:ao de mflquinas e equipamentos 52 .713 8 ,19 76,75 

Combustfveis e lubrificantes automot ivos 33 .140 5,15 81 ,90 

Material de processamento de dados 14.169 2,20 84,10 

Outras despesas 102.338 15,90 100,00 

Total 643 .776 100,00 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Os principais gastos, como diarias e passagens, se justificam pela necessidade de 

deslocamento dos tecnicos da lnstitui<;:ao para outros estados, a t im de participar 

de eventos (exposi<;:6es, congressos, conferencias, seminarios, workshops). reuni6es 

tecnicas (nas Unidades Estaduais e em institu i<;:6es publicas) e treinamentos, bem 

como do levantamento de informa<;:6es terr itor iais relat ivas a recursos naturais e meio 

ambiente por meio de trabalhos de campo, sendo que esses demandam, tambem, 

concentra<;:ao de gastos com loca<;:ao de maquinas e equ ipamentos. As despesas 

referentes a material de processamento de dados sao relativas a insumos, na area de 

informatica , para o desenvolvimento das atividades na A<;:ao . 

A meta ffsica prevista de 67 resultados d ivulgados foi totalmente atingida. 

Ouadro 16 - Metas e resultados da A<;:ao 2665 em 2009 

Meta 

Financeira 

Fis ica 

Fonte: SIGPian e SIAFI - f ev/20 10 

Previsiio 

967.149 

67 

Execuc;:ao 

643 .776 

67 

Execuc;:iio/Previsiio 
% 

66,56 

100,00 
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2.3.1.2.5 Ac;ao Mapeamento T errestre de Referencia - C6digo: 2229 

Dados Gerais 

Quadro 17 - Dados gerais da A<;:ao 2229 

Atributo da A~ao 

Tipo 

Finalidade 

Descric,;ao 

Unidade responsavel pelas decis6es 
estrategicas 

Coordenador da Ac,;ao 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2009 

• Sistema de Vig ilancia da Ama zonia 

Resultados 

Atividade 

Gerar bases de referencia terrestre, nas diversas escalas do Sistema 
Cartogratico Nacionai (SCN). que viabil izam a representac,;ao de temas que 
tem o territ6rio como foco . Gerar e manter bases cartograticas vetoriais 
continuas do Brasil, nas escalas 1:1000.000 e 1:250 .000, retratando 
as categorias e classes de elementos compativeis com a modelagem da 
Mapoteca Nacional Digital e no novo sistema de referencia geodesico 
SIRGAS2000. 

Construc,;ao de folhas topog raticas, a parti r de aerolevantamento e ou 
insumos de sensoriamento remoto; constru c,;ao de folhas topograticas 
e mapas compilados; conversiio de cartas e mapas para o meio digital ; 
Construc,;iio e manutenc,; iio de bases contfnuas a partir da conversiio para 
ambiente digital das folhas de carta topogratica nas esca las : 1:1000.000, 
1 :250.000 e 1:100.000, compilac,;iio e general izac,; iio, atualizac,;iio e 
integrac,; iio das mesmas em uma unica base vetorial continua , tendo 
seus elementos associados a banco de dados seguindo a tendencia 
mundial nos procedimentos de armazenamento e disseminac,;ao de dados 
geograticos. Para a gerac,;iio e manutenc,;iio dessas bases deveriio ser 
geradas bases a partir de insumos de sensoriamento remoto , bem como 
integrac,;iio/atualizac,; iio das bases SIVAM *, escala 1:250.000. 

Fu ndac,;ao Institute Bras ileiro de Geograf ia e Estatfstica 

Lu iz Paulo Souto Fortes 

Diretoria de Geociencias 

Quanta as atividades de Mapeamento Terrestre de Referencia, que buscam avanc;:ar 

no conhecimento do territ6rio brasileiro em nfveis de detalhe e precisao adequados 

ao ritmo 

diferenciac;:ao 

de 

da 

crescimento 

demand a 

e 

par 

informac;:6es espaciais, diversos 

trabalhos foram desenvolvidos ao 

Iongo de 2009 . 

Voltadas ao mapeamento 

sistematico do Brasil, destacamos 

0 lanc;:amento, no mes de maio, da 

versao 3 .01 da Base Cartogratica 

Vetorial Continua ao Mil iones imo 

(Figura 9), uma base de dados que 

reune, em meio digital , elementos 

cartograticos extra fdos das folhas 

da Carta lnternacional do Mundo ao 

m ilionesimo, de forma estruturada 

e atualizada . 
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Figura 9 : Base Cartogratica Vetorial Continua ao 
Milionesimo (BCIM) 
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Outra atividade a ser destacada e a Base Cartogratica Digital na escalade 1 :250.000 

(BC250), que vem a ser uma base de dados, em meio digital, que reune elementos 

cartograticos compatfveis com a escala de 1 :250.000 no que se refere a precisao 

posicional, geometrica e elementos geograticos representados. 

As atividades em 2009 se concentraram na fiscaliza<;:ao dos contratos das areas 1, 2 

e 3. A area 4, referente as folhas da Amazonia Legal, teve infcio com a contrata<;:ao 

no mes de outubro . 

Quadro 18 - Produc;:ao do mapeamento : Amazonia Legal 

Area 1 Area 2 Area 3 

Numero folhas do mapeamento 1 :250.000 70 69 69 

lmagens ortorretificadas entregues e verificadas (%) 
73% 69% 100% 

Arquivos vetoriais entregues e verificados (%) 42% 25% 68%* 

Cartograma 6 : Base Cartogratica Digital na escala de 
1:250.000 (BC250) 

Mapeam~nto Slst~rnatlco 

escal• de 1 :250.000 

Ellpn uu Elnor.rlo o• OCJ50 

2008 · ....,2S ... IUI ) 
lOOe 1100) 
2001-~- , lXI) 

• 2009 · k • :J CU) 
lOOt k w l (Of) 
2010 - .4ue 1 (53) 

• 1010 - At .. : t• r> 

Area 4 

144 

0% 

0% 

Ainda sabre o mapeamento sistematico do Brasil, destacam-se as atividades 

relacionadas a Base Cartogratica da Amazonia Legai(BCAL) 1:100.000, em parceria 

com a Diretoria do Servi<;:o Geogratico do Exercito para o Ministerio do Meio Ambiente, 

com recursos do Banco Mundial. A BCAL e uma base cartogratica vetorial, na escala 

de 1:100.000, correspondente a area da Amazonia Legal, na qual o IBGE ficou 

responsavel par 595 folhas topograticas, com servi<;:os de homologa<;:ao, conversao 
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digital e mapeamento novo . Em 2009 foram realizadas a finaliza<;:ao da homologa<;:ao 

das 71 folhas topograticas do estado do Amapa; homologa<;:ao das 14 7 folhas 

topograt icas do estado do Maranhao; de 108 folhas topograticas do estado de 

Roraima ; elabora<;:ao de 1 22 folhas topograticas ; e conversao para o meio digital de 

36 folhas topograt icas. 

Outro destaque e o term ino , em 2009 , do projeto SP/MG/GO que, desde 2002 , fez 

parte do processo de modern iza<;:ao da cartografia e de sua linha de produ<;:ao . Esse 

projeto , considerado uma retomada das atividades de mapeamento sistematico , 

atuou em uma area que apresent ava mapeamento somente na escala 1:100.000 

e que hoje, com a sua conclusao , fo i disponibilizado ao governo e a sociedade o 

mapeamento de 73 folhas topograticas novas na escala 1 :50 .000 na regiao do 

t riangulo m ine iro , e 1 :25 .000, o que e fundamental para as at ividades de planejamento 

e desenvolvimento regional. Foram produzidos, neste ana de final iza<;:ao do projeto , 

mais 292 ortomosaicos entregues no formato GEOTIF6 , e 22 folhas topograticas 

entregues no formato DGN7
• 

0 projeto Rio de Janeiro, in iciado em 2007 , com o objet ivo de elaborar 310 folhas 

topograticas novas nas escalas 1 :25.000 do estado do Rio de Janeiro em parceria 

com a Secretaria do Ambiente do Governo do Estado do Rio de Janeiro , teve como 

princ ipa is resultados, em 2009 , a elabora<;:ao e entrega do mosaico ortorretificado e 

do Modelo Digital de Eleva<;:ao de todo o estado recortado conforme o mapeamento 

sistemat ico na escala 1:25 .000, correspondente a 310 folhas; e reambula<;:ao de 

70% da area do estado . 

Destacam-se, ainda , outras at iv idades relac ionadas ao mapeamento sistematico, 

como a ortorretifica<;: ao de 1 .573 cenas que recobrem a Amazon ia Legal e 385 

cenas que recobrem a regiao Nordeste, ambas referentes ao mosaico de cenas 

PALSAR8 ; ed itora <;: ao para publ ica<;:ao e dispon ibiliza<;:ao no formato PDF de 22 Folhas 

planimetricas do Projeto MA/PA, c inco folhas topograticas e 10 ortofotocartas do 

Projeto SP/MG/GO; e Relat6r io Avn ir e Prism9 . 

6 Geo TIFF e um padrao de metadados de domfnio publico o qual permite embuti r informao;:6es das Coordenadas Geograticas em um 
arquivo TIFF. 
7 DGN (DESIGN) e o nome dado para o principal fo rmato de arquivo CAD suportado pela plataforma de projeto de engenharia M icro
Station. DGN e um dos formatos mais utilizados e e indispensavel em projetos de larga esca la, como edilicao;:6es, rodovias, pontes, 
plantas de processes, arquitetura naval. 
8 0 PALSAR e um radar de abertura sintetica , que esta abordo do Satelite japones ALOS, que opera na Banda L, capaz de obter 
imagens diurnas ou noturnas e em quaisquer condit;Oes atmosfericas. 
9 0 AVNI R-2 e PRISM: sensores a bordo do satelite japones A LOS. 0 radiometro PRISM (Panchromatic Remote-Sensing Ins trument 
for Stereo Mapping) e capaz de adquirir imagens t ridimensionais detalhadas da superf fcie terrestre, fornecendo dados com alta 
acuracia (1 metro) para elaborao;:ao de model as dig ita is de supertrcie e de levantamentos topograticos com escala de ate 1:25.000.0 
radiometro multiespectral AVN IR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer-type 2) e voltado para mapeamentos tematicos 
em esca las de ate 1:50.000, com enfase em uso e cobertura das terras. 0 IBGE planeja utilizar as imagens ALOS/ PRISM para a gera
o;:ao de uma base de ref erencia !armada par imagens com qualidade geometrica compatfvel com a exatidao esperada para os produtos 
do Sistema Cartogratico Nacional. Soma-se a este objetivo o l ata de o IBGE ter se tornado distribuidor das imagens do sate lite A LOS 
para usuaries nao comerciais no Brasil. Tornou-se necessaria, desta forma, uma avaliacao criteriosa - ainda que pontual - acerca da 
planialtimetria dos produtos derivados das imagens desse satelite. Resultados esses que sao apresentados neste relat6rio. 
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Em rela<;:ao as atividades voltadas aos Mapas da Serie Brasil e Estadual , que 

representam o espa<;:o territori al e abordam os temas polft ico e ffsico , foram produzidos 

24 mapas politicos, estando o do Distr ito Federal cont ido no mapa de Goias, e os 

estados de Sergipe e Alagoas em um unico mapa , assim como o Rio de Janeiro e 

Espirito Santo. Alem disso, foram tambem produzidos o Mapa Politico de atua<;:ao da 

Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) , e 5 mapas polit icos 

de cada grande regiao do Brasil : Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudest e e Sui. 

Outro ponto relevante sao as atividades do Centro de Referencia em Nome Geogratico 

que inseriu no Banco de Nomes Geograticos do Brasil (BNGB) , alem de 55 .000 

top6n imos (aspecto geocartogratico) oriundos do produto Base Cartogratica Dig ital 

lntegrada ao Milionesimo 10 , os dados referentes ao aspecto hist6rico-geocartogratico 

dos nomes dos 491 municfp ios dos estados do Parana e Rio de Janeiro, tendo 

preparado a inser<;:ao no BNGB de 10.000 top6n imos de folhas de 1:100.000. Cabe 

lembrar que o BNGB foi desenvolvido em coerencia com o Plano Geral de lnforma<;:6es 

Estatisticas e Geograticas(PGIEG , 1992) segu indo as recomenda<;:6es da Conferencia 

das Na<;:6es Unidas sobre Padroniza<;:ao de Nomes Geograticos. 

Figura 10: Banco de Nomes Geograt icos do Brasii(BNGB) 

·----.------...... ---· ---_______ .. _,_.,._., ________ _ 
- .. ··---'"--, ________ ,,........ __________ _..,._ 

----·-·----------·--··""' ·-·--·--------·-··-·- --·--------·-------·- ...... ·----------·-_ .. , __ .. _ .... ________ .._..,_ .. 
~-......-.- .. ...,. ___ _ 
·----... #.......,...,.. ___ ...... ____ --- _ .... 
-----~--Jt .. 1 -.:1 .. ••----

---~~ 

10 Base Cartog rati ca Dig ital lnteg rada ao Milionesimo: base de dados que reune. em meio digita l. elementos cartograticos extrafdos 
das folhas da Carta lnternacional do M undo ao Milionesimo. de forma estruturada e atualizadae que. dent re outras apl icayiies. sub
sid ia o controle de pianos e programas de governo em funciio da ampla visiio territorial que proporciona. propicia para atividades de 
acompanhamento e inspeyiio . E insumo basico , tambem, para a Carta Aeronautica Mundial (WAC) e para o projeto de Mapeamento 
Global. A BCI M pode ser uti lizada como componente geoespacial tanto de um Sistema Nacional de Planejamento quanto de um 
Sistema Nac ional de Seguranya lnstitucional. A infra-estrutura naciona l de transportes, energia , agua, telecomunicayiio , entre outros, 
tambem pode se valer da base integrada para armazenamento e atualizayiio de informayiies. Da BCIM podem ser derivados, ainda. 
mapas estaduais e regionais e mapas para a composiciio do At las Naciona l e Escola r. Pode servir de base para a representayiio 
tematica de dados estat fsticos, como os relativos a distribuiyiio de popu layiio e pa ra a sistematizayiio de recursos natura is e pesquisa 
ambiental. 
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Em 2009, a Ac;::ao contou com recursos orc;::amentarios no valor de R$ 2 .055 .046,00, 

sendo R$ 1. 765 .046,00 na fonte 0100 (recursos do tesouro) e R$ 290 .000,00 

na fonte 0281 - recursos provenientes de convenio com o Ministerio do Meio 

Ambiente. 

Foram executados R$ 1 .441.968,00 na fonte 0100, o que significa 70,17% dos 

recursos autorizados no exercfcio . Por outro lado, encontra-se sob empenho o 

valor de R$99.468,00 o que totaliza o comprometimento financeiro da Ac;::ao em 

R$1 .541.436,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar de 

75,01 %. 

Nao houve aplicac;::ao de recursos de financiamento externo. 

0 quadro a seguir mostra as despesas de maior vulto financeiro e a representatividade 

de cada uma em relac;::ao ao total dos gastos da Ac;::ao . 

Ouadro 19 - Principais despesas da A.;:ao 2229 - LOA2009 

Despesa Valor executado % 
% 

Acumulado 

Dillrias 731.017 50,70 50,70 

Passagens e despesas com locomot;:ao 178.519 12,38 63,08 

Estagi ll rios 251 .764 17.46 80 ,54 

Combustiveis e lubri ficantes automotivos 50.256 3.49 84,03 

Manutent;:iio e conservat;: iio de ve iculos 43.940 3 ,05 87,08 

Material para manutent;: iio de veiculos 38.056 2,64 89,72 

Outras despesas 148.416 10,28 100,00 

Total 1.441.968 100,00 

Fonte : SIAFI - fev/ 2010 

Os principais gastos, como diarias, passagens e combustfveis, sao justificados pela 

necessidade dos tecnicos da lnstituic;::ao se deslocarem para realizar a atividade de 

levantamento, em campo, de dados territoriais relativos ao Sistema de lnformac;::6es 

Geograticas. 

Os gastos com estagiarios de ensino superior e ensino medio no IBGE vern sendo 

realizados em convenio com o Centro de lntegrac;::ao Empresa Escola-CIEE, com base 

na nova Portaria n° 313, de 14 de setembro de 2007 , do Ministerio do Planejamento, 

Orc;::amento e Gestao, instrumento que regulamenta a realizac;::ao de estagios nos 

6rgaos da Administrac;::ao Publica Federal. Os estagiarios apresentam formac;::ao 

especffica para atuac;::ao nos projetos desenvolvidos na Ac;::ao , ou seja: engenharia 

cartogratica, geografia , analise de sistema e informatica . 

A meta ffsica prevista de 595 bases cartograticas publicadas foi totalmente 

atingida. 
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Ouadro 20 - Metas e resultados da A9iio 2229 , em 2009 

Meta 

Finance ira 

Ffsica 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

2 .055 .046 

595 

Execw;ao 

1.441 .968 

595 

Execw;ao/Previsao 
% 

70,17 

100,00 

A A<;ao tambem contou ainda com recursos extraor<;amentarios na ordem de 

R$ 122.286,00, oriundos de convenio como M inisterio do Meio Ambiente, visando 

estabelecer a<;oes conjuntas na elabora<;ao da base cartogratica digital continua da 

Amazonia Legal. 

Foram executados R$ 91.759,00, o que significa 75,04 % dos recursos recebidos 

no exercicio. Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 5. 585 ,00 o 

que totaliza o comprometimento financeiro com o convenio em R$ 97.344,00 e 

eleva o percentual de sse comprometimento ao patamar de 79,60 %. 

Ouadro 21 - Convenio relacionado a A9iio 2229 em 2009 

Convenio 

IBGE I Ministerio do Meio Ambiente 

Fonte : SIAFI - f ev/2010 

Total 

Recebido 

122 .286 

122.286 

Executado 

91 .759 

91 .759 

As maiores despesas oriundas do Convenio estao relacionadas no quadro seguinte, 

onde se pode observar a representatividade de cada despesa em rela<;ao ao total dos 

gastos da A<;ao . 

Ouadro 22 - Principais despesas relativas ao Convenio da A9iio 2229 em 2009 

Di~rias 

Passagens 

Despesa 

Aquisic,;ao de softwares de apl icac,;ao. 

Material de processamento de dados 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Total 

Valor executado 

13.353 

13.441 

50.000 

14.965 

91 .759 

% 
% 

Acumulado 

14,55 14,55 

14,65 29.20 

54.49 83 ,69 

16,31 100,00 

100,00 

Os produtos decorrentes do convenio com o MMA, foram elaborados e entregues 

os seguintes arquivos digitais de folhas topograticas e planimetricas na escala 

1:100.000, com a finalidade de compor a Base Cartogratica Digital da Amazonia 

Legal: 

./ 122 folhas planimetricas elaboradas a partir de mosaico GEOCOVER com 

carga em banco de dados, formato shapefile na escala 1:100.000, referente 

ao vazio cartogratico no estado do Para; 
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../ 36 folhas folhas da Cartografia Sistematica Terrestre Basica na escala 

1:100.000 convertidas de anal6gicas para digital, atualizadas com imagem 

GEOCOVER e com carga em banco de dados; 

../ 329 relat6rios de auditoria tecnica, em formato .doc com seus respectivos 

arquivos digitais das folhas na escala 1:100.000, referentes aos estados do 

Amapa, Rondonia e Maranhao . 

2.3.1.2.6 A<;ao Sistema Geodesico Brasileiro- C6digo: 2231 

Dados Gerais 

Ouadro 23 - Dados gerais da A9ao 2231 

Atributo da Ac;:ao lnformac;:Ao 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Garantir a atualidade do referencial geodesico nacional e global , base 
para obras importantes de infraestrutura, apoio ao mapeamento, 
posicionamento de plataformas de petr61eo , delimitacao de pesquisas de 
geofisica e subsfdio aos trabalhos de regularizacao fundiaria . 

Descri.yiio 

Disponibilizaciio de coordenadas (latitude, longitude e altitude) e de 
valores da aceleracao da gravidade de estacao geodesica, elaboraciio de 
normas e padriies geodesicos, bem como ampliaciio da Rede Brasileira de 
Monitoramento Contfnuo do Sistema GPS (Global Positionning System) -
RBMC e Rede Maregratica Permanente para Geodesia - RMPG . 

Unidade responsavel pelas decisiies 
estrategicas 

Fundacao Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

Coordenador da Acao Luiz Paulo Souto Fortes 

Diretoria de Geocil!ncias Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev/2009 

Resultados 

Com referencia ao Sistema Geodesico Brasileiro (SGB), destacam-se os seguintes 

resultados em 2009 : 

60 

../ Disponibilizac;:ao no portal do IBGE na Internet, do Posicionamento por 

Ponto Preciso(PPP) - servic;:o on line gratuito que processa dados gerados 

par GPS, fornecendo latitude, longitude e altitude de pontos no territ6rio 

brasileiro. Com este servic;:o, os usuarios de equipamentos GPS topograticos 

e geodesicos podem obter coordenadas, de alta precisao, no Sistema de 

Referencia Geocentrico para as Americas(SIRGAS2000), sistema de referencia 

oficialmente em usa no Brasil, sem custo e sem necessidade de comprar um 

software para processamento dos dados; 

../ Divulga<;:ao do servic;:o gratuito Rede Brasileira de Monitoramento 

Continuo-IP, que permite a obtent;:ao, em tempo real, de coordenadas (latitude, 
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longitude e altitude) de melhor qualidade por usuarios de equipamentos de GPS 

que possuam acesso a Internet sem fio. 0 servi<;:o consiste na transmissao em 

tempo real, pela Internet, das observa<;:6es coletadas em 26 das 60 esta<;:6es 

GPS de opera<;:ao continua espalhadas pelo territ6rio nacional, pertencentes 

a Rede Brasileira de Monitoramento Continuo dos Sistemas GNSS (RBMC), 

mantida pelo IBGE. Ao utiliza-lo, um usuario que esteja em terra ou no mar 

podera melhorar em dez a cem vezes a precisao do conhecimento da sua 

posi<;:ao em rela<;:ao aquela fornecida somente pelo GPS . 

../ Lan<;:amento em 2009 do Banco de Dados Geodesicos Textual (BOG), 

apresentando 26 .602 acessos no perfodo de julho a setembro, e o projeto 

Visita as Estat;6es Geodesicas, que v isa atual izar as informa<;:6es das esta<;:6es 

geodesicas contidas no BDG por meio do Banco de Dados Operacionais do 

Censo 2010(BDOC) util izando a infraestrutura das Bases Territoriais e Agenc ias 

do IBGE, com 20.888 visitas as esta<;:6es geodesicas ate o momenta . 

../ Quanto a densif ica<;:ao das Redes do SGB, destaca-se: na Rede 

Planimetrica a homologa<;:ao e incorpora<;:ao ao SGB de 11 esta<;:6es GPS 

determinadas por outras institui<;:6es, nos estados do Piauf, Bahia, Ceara, 

Maranhao, Santa Catarina e Amazonas; na Rede Altimetrica a densifica<;:ao 

nos estados de Sao Paulo, Bahia, Espfr ito Santo, Tocant ins, Maranhao e 

Minas Gerais; e na Rede Gravimetrica a ocupa<;:ao de linhas de nivelamento 

e densifica<;:ao em vazios gravimetricos nos estados de Sao Paulo, Bahia , 

Espfrito Santo, Tocantins, Amazonas e Minas Gerais - em parceria com a 

Escola Politecnica da Universidade de Sao Paulo(EPUSP) . Esses tres projetos 

total izaram a constru<;:ao de 188 esta<;:6es geodesicas construfdas, 3 .618 

medidas e 1.182 calculadas ate outubro . 0 quadro a seguir apresenta o 

resumo comparativo dos resultados alcan<;:ados em 2008 e 2009 . 

Ouadro 24 - Compara<;:ao de resul t ados alcan<;:ados nas redes 
planimetrica , altimetrica e gravimetrica 

A no 

2009 

2008 

Esta~6es 

construldas 

188 

428 

Fonte: IBGE/DGC - nov/2009 

Esta~6es 

medidas 

3.618 

2.243 

Esta~6es 

calculadas 

1.182 

1.353 

Nas atividades voltadas a manuten<;:ao da RBMC foram disponibilizadas dezesseis 

novas esta<;:6es das quais cinco foram incorporadas a Rede IGSS - International 

GNSS Service, e oito no Real Time IGS. Destaca-se, tambem, a implementa<;:ao 
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parcial do Sistema WAAS DGPS com a colaborac;:ao do Natural Resources Canada e 

o treinamento para sua operacionalizac;:ao. 

Os projetos de redes ativas, RBMC e RMPG, apresentaram uma produc;:ao que 

pode ser observada nas tabelas 2 e 3, assim como urn comparativo com o ano 

anterior. 

Ouadro 25 - Rede Brasileira de Monitoramento Continuo 

Esta~toes em Arquivos Arquivos 
Arquivos 

Manuten~tao A no 
opera~tao coletados critic ados 

disponibilizados na 
das esta~toes 

Internet 
2009 71 19.944 19.944 19.610 17 

2008 56 14.489 14.489 14.478 04 

Fonte: IBGE/DGC- nov/2009 

Ouadro 26 - Rede Maregratica Permanente para Geodesia 

Dados coletados 

Esta~toes em 
Arquivos 

Manuten~tao Esta~toes A no disponibilizados 
opera~tao Maregraficos Meteorol6gicos na Internet 

das esta~toes instaladas 

2009 5 1.072 371 1.316 14 0 

2008 4 1.292 539 1.095 09 0 

Fonte: IBGE/DGC - ouU2009 

No Projeto Royalties do Petr61eo foram elaborados catorze relat6rios para Agencia 

Nacional de Petr61eo(ANP), identificando os estados e municipios beneficiarios dos 

royalties do petr61eo produzidos na plataforma continental brasileira; e realizados 

vinte atendimentos a sociedade com questionamentos sobre a definic;:ao das areas 

beneficiarias. 

0 Projeto Base de Dados do SGB incorporou ao BDG 8 .665 informac;:6es, sendo 

1 .024 referentes as inclus6es de novas estac;:6es. 

Em 2009, a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios no valor de R$ 923.961,00 

na fonte 0100 (recursos do tesouro). 

Foram executados R$ 819.113,00, o que significa 88,65% dos recursos autorizados 

no exercicio . Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 27.342,00 o 

que totaliza o comprometimento financeiro da Ac;:ao em R$ 846.455,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 91 ,61%. 

Nao houve aplicac;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo . 
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As grandes despesas realizadas com recursos da LOA estao relacionadas no quadro a 

seguir, mostrando a representatividade de cada uma em rela9ao ao total dos gastos 

da A9ao. 

Ouadro 27 - Pri ncipais despesas da A c;:ao 2231 - LOA2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

Diarias 582 .120 71 ,07 71 ,07 

Passagens e despesas com locomo1=iio 69.406 8.47 79,54 

Combustiveis e lubrificantes automotivos 58 .506 7 , 14 86 ,68 

Material para manuten1=ao de veiculos 23 .590 2 ,88 89 ,56 

Material para manuten1=ao de bens im6veis/instala1=6es 16 .605 2 ,03 91 ,59 

Manuten1=ao e conserva1=ao de bens im6veis 14.955 1,83 93.42 

Manuten1=ao e conserva1=ao de vefculos 7 .881 0 ,96 94,38 

Outras despesas 46.050 5 ,62 100,00 

Total 819.113 100,00 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Os principais gastos, com diarias, passagens e despesas com vefculos (combustfveis / 

lubrificantes/manutenc;:ao/conserva9ao), se justif icam na medida em que os tecnicos 

envolvidos na A9ao necessitam se deslocar para realizar as atividades de manuten9ao 

e implanta9ao das estac;:6es geodesicas, em campo, cobrindo as vastas areas de 

campanha. 

A constru9ao de esta96es da Rede Brasileira de Monitoramento Contfnuo (RBMC) e 

de marcos para nivelamento, a manutenc;:ao dos marcos geodesicos e dos da RBMC , 

a reocupa9ao de nfveis e a manuten9ao da rede maregratica, com a constru9ao e 

instala9ao de piso do maregrafo em cantoneira, geraram as despesas de manuten9ao 

e conserva9ao de bens im6veis, bem como o material necessaria para essas 

atividades. 

A meta ffsica prevista de 3 .313 informa96es disponibilizadas foi superada, atingindo 

o percentual de 100, 15 % . 

Quadro 28 - Met as e resultados da Ac;:ao 2231 em 2009 

Meta 

Financeira 

Ffsica 

Fonte : SIGPian e SIAFI - fev /2010 

Prev isao 

923 .961 

3 .313 

Execuc;ao 

819. 113 

3 .318 

Execuc;ao/Previsao 
% 

88 ,65 

100,15 
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2.3.1.2.7 A~ao Atualiza~ao Continua da Base Territorial- C6digo: 200J 

Dados Gerais 

Quadro 29 - Dados gerais da A9ao 200J 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Final idade 

Descrit;:iio 

Unidade responsavel pelas decis6es 
estrategicas 

Coordenador da A t;:iio 

Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev /2009 

Resultados 

lnformac;:ao 

Atividade 

Atualizar mapas e cadastros que comp6em a Base Territorial , que da 
suporte ao planejamento, a coleta de dados e a divulgat;:iio de resultados 
de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE. 

Atividade continua de atualizat;:iio da Base Territorial, indicando as 
cond it;:6es necessarias e os processos de t rabalho a serem estruturados, 
a f im de permitir a incorporat;:iio aos mapas e cadastros das constantes 
modi f icat;:6es ocorridas na ocupat;:iio do territ6rio, sejam elas originarias 
de alterat;:6es no espat;:o ffsico ou na divisiio polftico-administrativa inter 
ou intramunicipal. 

Fundat;:iio lnstituto Brasi lei ro de Geografia e Estatfstica 

Luiz Paulo Souto Fortes 

Diretoria de Geociencias 

No que se refere ao XII Censo Demogratico, destacam-se as inovac;:oes adotadas. 

A base territorial para o Censo 2010 integrara os mapas urbanos e rurais e dividira 

o pafs em cerca de 280 mil setores censitarios. Alem disso, a migrac;:ao da Base 

Territor ia l e do Cadastre de Enderec;:os para um ambiente gratico estruturado em 

bancos de dados geoespaciais, que sera inclufdo no computador de mao, ira melhor 

orientar o recenseador no percurso que devera fazer durante o seu trabalho de 

campo . 

Em 2009 , a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios no valor de R$ 2.015.799,00 

na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foram executados R$ 1 .180. 754,00, o que significa 58,57 % dos recursos autorizados 

no exercfcio. Por outro lado , encontra-se sob empenho o valor de R$ 425.123,00 o 

que totaliza o comprometimento financeiro da Ac;:ao em R$ 1.605 .877,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 79 ,66 %. 

Nao houve aplicac;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo . 

As despesas de maior vulto financeiro com recursos da LOA, estao relacionadas no 

quadro a seguir, mostrando a representatividade de cada uma em relac;:ao ao total 

dos gastos da Ac;:ao. 
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Quadro 30 - Princ ipais despesas da A<;:ao 200J - LOA2009 

Despesa Valor executado % 
% 

Acumulado 

Diarias 523.385 44,33 44,33 

Passagens e despesas com locomo<;:iio 247 .442 20,96 65 ,29 

Combustiveis e lubrificantes automotivos 137 .440 11 ,64 76,93 

Servi<;:o de sele<;:iio e treinamento 87 .000 7 ,37 84,30 

Material para manuten<;:iio de vefculos 44.863 3,80 88,10 

Manuten<;:iio e conserva<;:iio de vefculos 31 .090 2,63 90.73 

Outras despesas 109.534 9,27 100,00 

Total 1.180.754 100,00 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Os gastos utilizados com diarias e passagens sao justificados pela necessidade dos 

tecnicos se deslocarem para as atividades de mapeamento em campo em localidades 

urbanas e rurais. 

As despesas referentes a treinamento sao relativas a contratac;:ao de empresa 

especializada em treinamento na tecnologia GEOMEDIA INTERGRAPH, buscando 

atender a capacitac;:ao dos serv idores envolvidos com os trabalhos da Base Territorial 

para o CENSO 2010. 

A meta ffsica prevista de 11.3 56 componentes da base atual izados foi totalmente 

atingida . 
Quadro 31 - Metas e resultados da A<;:ao 200J em 2009 

Financei ra 

Ffsica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Prev isao 

2.01 5 .799 
11 .356 

Execuc;:ao 

1. 180. 754 

11 .356 

Execuc;:ao/Previsao 
% 

58 ,57 

100,00 

2.3.1 .2.8 A<_;:ao Dissemina<_;:ao de lnforma<_;:oes Estatisticas e Geocientificas 
C6digo: 2230 

Dados Gerais 

Ouadro 3 2 - Dados gerais da A <;:ao 2230 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Final idade 

Descri<;:iio 

Unidade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 
Coordenador da A<;:iio 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2009 

lnformac;:ao 

Atividade 

Documentar e disseminar as informa<;:oes estatfsticas e geocientfficas 
produzidas pelo lnstituto Brasile iro de Geografia e Estatfstica - IBGE. 
Planejamento , coordena<;:iio e execu<;:iio das atividades de produ<;:iio 
editorial e gratica, documenta<;:iio, dissemina<;:iio, divulga<;:iio e 
comercia liza<;:iio das informa<;:oes produzidas pela Funda<;:iio lnstituto 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica-IBGE, bem como produ<;:iio de todos 
os instrumentos utilizados na real iza<;:iio do trabalho de coleta, tais como 
manuais e questionarios. 

Funda<;:iio lnstituto Brasileiro de Geograf ia e Estatfstica 

David Wu Tai 

Centro de Documenta<;:iio e Dissemina<;:iio de lnforma<;:oes 
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Resultados 

No ambito da disseminac;:ao e do atendimento ao usuario das informac;:6es estatfsticas 

e geocientfficas, o IBGE atua em nfvel nacional, destacando-se que, em todas as 

capitais dos estados brasile iros, o usuario pode ter acesso aos dados que refletem 

a real idade do Brasil em seus multiplos aspectos, tanto nas livrarias e bibliotecas da 

lnstituic;:ao quanta par telefone, incluindo chamada gratuita de qualquer localidade 

do pais (0800), correspondencia , e-mail, e servic;:o on-line no portal do IBGE, na 

Internet. Cabe citar o atendimento prestado na loja virtual na Internet, facilitando ao 

usuario a aquisic;:ao dos produtos do IBGE disponfveis em meio impressa e digital. 

Em 2009, a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios na ordem de R$2.917. 785 ,00, 

sendo R$ 2 .767.785 na fonte 0100 (recursos do tesouro) e R$ 150.000,00 na 

fonte 0250 (recursos pr6prios nao financeiros). 

Foram executados R$ 2 . 192.100,00, em sua totalidade na fonte 0100, o que 

significa 75,13% dos recursos autorizados pela LOA. Par outro lado, encontra-se sob 

empenho o valor de R$ 699.200,00 o que totaliza o comprometimento financeiro da 

Ac;:ao em R$2 .891 .300,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar 

de 99 , 10% . 

Nao houve aplicac;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo. 

As despesas de maior vulto f inanceiro estao relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em relac;:ao ao executado na Ac;:ao . 

Quadro 33 - Principais despesas da Ac;:ao 2230 - LOA2009 

Despesa 

Diarias 

Passagens e despesas com locomo~iio 

Locac;:ao de maquinas e equ ipamentos 

Apoio administ rative , tecnico e operacional 

Material bibl iogratico 

Fornecimento de al imentac;:ao 

Material para ut i l i za~ao em gratica 

Estagiarios 

Services de audio, video e foto 

Services graticos e editoriais 

Exposit;;oes, congresses e conferencias 

Services tecnicos profissionais 

Outras despesas 

Fonte: SIA FI - fev/ 2010 

Total 

Valor executado 

38.444 

22.325 

489.951 

354.970 

150.039 

114.726 

99.005 

81.469 

75 .663 

72 .628 

72.468 

71 .579 

548 .833 

2.192.100 

% 

1,75 

1,02 

22 ,35 

16 , 19 

6 ,84 

5 ,23 

4 ,52 

3 ,72 

3,45 

3 ,31 

3 ,31 

3 ,27 

25 ,04 

100,00 

% 
Acumulado 

1,75 

2,77 

25 ,12 

41.32 

48 ,16 

53 ,39 

57 ,91 

61 ,63 

65 ,08 

68.39 

71 ,70 

74,96 

100,00 

Os principais gastos da Ac;:ao se referem a locac;:ao de maquinas e equipamentos, 

bem como servic;:os de apoio tecnico e operacional, alem de material bibliogratico -

necessaria ao desenvolvimentro das atividades especfficas da area de atuac;:ao da 
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Unidade, e fornecimento de al imenta<;:ao com vistas a atender, conforme cerimonial 

e protocolos, as demandas dos eventos nacionais e internacionais quando sao 

abordados assuntos referentes a area das estatfsticas e das geociencias como, por 

exemplo , o Encontro com repreentantes dos grandes municfpios sabre areas de 

ponderac;ao e o Seminario internacional de estatfsticas ambientais. 

A meta ffsica prevista de 18.150 .000 usuarios atendidos foi superada chegando a 

marca de 21.628 .211 , o que representa 19, 16% alem da meta inicialment e prevista . 

Quadro 34 - Metas e resultados da A<;:ao 2230 em 2009 

Financei ra 

Fisica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Pre vi sao 

2.91 7 .785 
18 .150.000 

Execuc,:ao 

2 .192 .100 

21. 628.211 

Execuc,:ao/Previsao 
% 

7 5 , 13 

11 9 ,16 

0 IBGE tem alcan<;:ado ind ices signif icativos no que se refere ao atendimento ao usuario 

e ao acesso as informa<;:6es est atfsticas e geocientfficas, devido , principalmente, ao 

seu portal na Internet que conta com uma grande oferta de informa<;:6es sempre 

atualizadas. 

2.3.1.2.9 A~ao Sistema Jnformatizado de Dados Estatisticos e 
Geocientificos: C6digo: 2236 

Dados Gerais 
Ouadro 3 5 - Dados gera is da A<;:ao 2236 

Atributo da Ac,:ao 

Tipo 

Finalidade 

Descric,;iio 

Un idade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 
Coordenador da A c,;ao 

Unidade executora 

Font e: SIGPian - fev/2009 

lnformac,:ao 

At iv idade 

Garant ir a in formatizac,;ao dos processes de t rabalho e fomentar a 
utilizac,;iio da tecnologia de informac,; iio em nivel nacional. adm inistrando 
seus recursos de processamento, sua rede e acervo institucional de 
dados provendo, dessa forma. suporte a utilizac,;iio desses recursos e ao 
desenvolvimento de sistemas estatisticos e geocientif icos. 

Coordenac,;ao das atividades e despesas re lacionadas aos recursos 
de informatica , incluindo prospecc,;oes tecnol6g icas, manutenc,;oes e 
implantac,;oes em apoio a informatizac,;ao de processes e a realizac,;ao das 
pesquisas e serv ic,;os do IBGE, tanto tecnicos quanto administrativos : 
serv ic,;os de atendimento e manutenc,;ao na area de informatica , 
cont ratac,; ao de servic,;os de qualquer natureza na area de informatica 
(consu ltoria , in fraestrutura , tercei rizac;:iio de servic,;os); aqu is ic,;iio e 
locac;:iio de equ ipamentos de info rmatica e sistemas de software; 
administ rac,;iio f isica dos recursos de info rmat ica; adm inist rac,;iio do 
acervo institucional, de sua seguranc,;a de acesso, de sua integridade 
e das facilidades de acesso aos seus dados e metadados ; estudo de 
v iabilidade e apl icabilidade de novas tecnologias aos servic,;os do IBGE; 
especificac,;iio de novos recursos a serem contratados; estabelecimento 
de padroes para a eficiente uti lizac,;iio e intercomunicac,; iio entre 
sistemas e equipamentos; suporte a ut ilizac,;ao de recursos de hardware 
e sof tware; suporte e desenvolvimento de aplicac,;oes em apoio aos 
sistemas estatisticos e geograticos; especificac,;iio e suporte a aquis ic,; iio 
de materiais de consumo na area de informatica . 

Fundac,;ao Institute Brasileiro de Geograf ia e Estatistica 

Paulo Cesar Moraes Simoes 

Diretoria de Inform atica 
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Resultados 

Na area da informatica, que apoia e tomenta a incorpora<;:ao de novas tecnologias 

de informa<;:ao e comunica<;:ao nos processos relativos as diversas pesquisas do 

IBGE, cabe destacar em 2009 as mudan<;:as ocorridas no Banco Multidimensional de 

Estatfsticas(BME) e relacionadas a seguir: 

./ Adapta<;:ao aos Java SUN padrao, para execu<;:ao em qualquer navegador, o 

que permitiu aos usuarios do Banco maior flexibilidade de uso da aplica<;:ao, 

ou seja, utiliza<;:ao do BME em qualquer computador, com qualquer sistema 

operacional e qualquer navegador de Internet; 

./ Migra<;:ao de ambiente dos servidores e da versao do servidor de aplica<;:ao, 

produzindo, dentre as melhorias verificadas servidores mais rapidos e a 

diminui<;:ao da quantidade de consultas a serem agendadas; e 

./ lnstala<;:ao de certificado digital de seguran<;:a oferecendo mais confian<;:a 

aos usuarios do sistema em rela<;:ao ao envio de informa<;:6es pela Internet. 

Um certificado digital, tanto na Internet quanto em uma rede local, garante 

a autenticidade de pessoa ou empresa em conexao. Em nosso contexto, 

o certificado instalado garante ao usuario a identidade do BME junto ao 

IBGE. 

Cabe dar enfase, no ambito da atualiza<;:ao continua da base territorial, o 

desenvolvimento dos sistemas de consulta na rede interna do IBGE (Intranet), que 

propiciou maior participa<;:ao das Unidades Estaduais da institui<;:ao no processo, 

gerando ganhos na produtividade devendo-se registrar que a coleta de informa<;:6es 

dos aglomerados subnormais foi realizada por meio do Personal Digital Assitant 

(PDA). 

Ainda em rela<;:ao a utiliza<;:ao do PDA, nos processos de coleta das pesquisas, faz

se oportuno registrar a implanta<;:ao desta ferramenta na coleta da AMS2008 e 

no SINAPI, antes realizadas em questionarios em papel. Quanto ao SINAPI, ainda 

cabe da destaque a disponibiliza<;:ao, na Internet, do cadastro de insumos para ser 

acessado pela Caixa Econ6mica Federal. 

Outro avan<;:o da informatica a ser ressaltado e a cria<;:ao de sistema de envio 

de e-mail desenvolvido especialmente para as pesquisas economicas PAC, PIA, 

PAIC e PIA PRODUTO que coletam informa<;:6es diretamente de empresas. A 

utiliza<;:ao desse aplicativo de controle da coleta agilizou o processo ja que o 

tecnico nao necessita retornar a empresa para resolver pendencias na informa<;:ao 

coletada . 
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Em rela<;:ao ao Censo 2010, foi iniciada a implanta<;:ao da ferramenta de Business 

lntelligence(BI) MicroStrategy voltada a dissem ina<;:ao de informa<;:6es. Essas 

informa<;:6es abrangem os relat6rios gerenc iais do SIGC e os dados coletados do 

Censo . 0 maior beneffcio na ut il iza<;:ao dessa ferramenta na lnstitu i<;:ao e oferecer as 

pessoas envolvidas neste grande projeto, uma nova e melhor forma de visualiza<;:ao 

e agil idade no acesso as informa<;:6es da pesquisa. 

Com referencia ao Censo Experimental de 2009 , foram desenvolvidos sistemas de 

pre-coleta e de supervisao de dados da coleta do Censo e sistema de transferencia de 

arquivos eletr6nicos, de forma confiavel e segura , atraves da Internet para o ambiente 

computacional da institui<;:ao, usado na transmissao de dados coletados nos PDAs. 

Foram realizadas a customiza<;:ao do sistema NIM (New lnputation Methodology) 

de crftica e imputa<;:ao de dados e a adapta<;:ao do sistema de codifica<;:ao usado 

no Censo Demogratico 2000 . Foram tambem desenvolvidos os procedimentos para 

carga e uso dos dados do Censo Experimental 2009 no SGBD Oracle. 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 15 .500 .000,00, 

sendo R$ 15.150.000,00 na fonte 0100 (recursos do tesouro) e R$ 350.000,00 na 

fonte 0250 (recursos pr6prios nao financeiros). 

Foram executados R$ 14.277 .192,00 na fonte 0100, o que significa 92,11 % 

dos recursos autorizados no exercfcio . Por outro lado, encontra-se sob empenho 

o valor de R$876.465,00 o que total iza o comprometimento f inanceiro da A<;:ao 

em R$15 .153.657,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar de 

97,77%. 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de f inanciamento externo . 

As despesas de maior expressividade finance ira comp6em o quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da 

A<;:ao . 

Ouadro 36 - Princ ipais despesas da A~;ao 2236 - LOA2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

Di6rias 30.510 0,21 0 ,21 

Passagens e despesas com locomo~ao 44.938 0 ,31 0 ,52 

Despesas de teleprocessamento 4.768.237 33.40 33 ,92 

Locac;:iio de softwares 2.968 .076 20,79 54,71 

Servi c;: os de terceiros - pessoa jurfdica 2.392 .357 16.76 71.47 

Assessoria e consultoria tecnica ou jurfdica 2 .011.497 14,09 85 .56 

Manutenc;:iio de software 614.176 4,30 89 ,86 

Outras despesas 1.447.401 10, 14 100,00 

Total 14.277.192 100,00 

Fonte : SIAFI - fev/2010 
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Os principais gastos na A<;ao referem-se a despesas com teleprocessamento que 

englobam as contrata<;6es de solu<;6es tecnol6gicas, dentre elas a rede MPLS (rede 

de multiprotocolos com comuta<;ao por r6tulos), com v istas a integra<;ao de todas 

as agencias do IBGE em sua rede de coleta por meio da utiliza<;ao de multisservi<;os 

como : telefon ia, Internet, Intranet e aplicat ivos interativos, em tempo real; recep<;ao 

da TV IBGE, v ideoconferencias, e tre inamento a distancia , todos sob solu<;6es de 

seguran<;a e controle de conex6es com prote<;ao contra invas6es em servidores do 

n6 central da rede, vfrus e spams . 

As despesas de loca<;ao de softwares v isam atender, princ ipalmente, as necessidades 

essenc iais da institui<;ao direcionadas aos softwares de processadores, tanto de 

grande porte (mainframe ) quanto de outras plataformas, sendo responsaveis pelo 

processamento de pesquisas e pelo gerenc iamento da seguran<;a do acervo de 

dados do IBGE e loca<;ao dos sistema estatfstico SAS(Statistical Analysis System) 

utilizados nas pr inc ipa is pesqu isas. Com isso, numa ampl itude nac ional , a A<;ao 

busca garantir ah§m da informatiza<;ao de processos de trabalho do IBGE, a infra

estrutura necessaria de acesso a Internet - canal de acesso da sociedade aos dados 

do IBGE, cada vez mais relevante. 

A meta ffs ica , 1 (um) sistema mantido, foi integralmente cumprida. 

Quadro 37 - Metas e resultados da A<;:ii o 2236 em 2009 

Meta Pre vi sao 

Financeira 15.500 .000 

Fisica 

Fonte: SIGPian e SIAFI - f ev/2010 

Execu~ao 

14.277 .192 

Execu~ao/Previsao 

% 
92, 11 

100 ,00 

2.3.1.2.1 0 A~ao Capacita~ao de Servidores Publicos Federais em 
Processo de Qualifica~ao e Requalifica~ao- C6digo: 4572 

Dados Gerais 

Quadro 38 - Dados gera is da A <;:ii o 4572 

Atributo da A~ao 

Tipo 

Finalidade 

Descriyiio 

Unidade responsavel pelas decisiies estrategicas 

Coordenador da Ayiio 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2010 
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lnforma~ao 

Atividade 

Promover a qual ificayiio e a requal ificayiio de pessoal com 
vistas a melhoria cont inuada dos processos de trabalho, 
dos indices de satisfayiio pelos serv iyos prestados a 
sociedade e do crescimento prof issional. 

Treinamento, qual ifica yiio e requalificayiio de servidores, 
buscando a manutenyao dos padriies de qualidade do 
serviyo publico . 

Fundayiio lnstituto Brasile iro de Geografia e Estatistica 

Sergio da Costa Cortes 

Escola Nacional de Ciencias Estatisticas 

---- ----- -------------------------------------------------------~ 
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Resultados 

Em relac;:ao a Capacitac;:ao de Servidores Publicos em Processos de Qualificac;:ao 

e Requalificac;:ao, cabe mencionar que o Programa Anual de Treinamento do IBGE 

capacitou, no exercfcio, 9.889 servidores em cursos, tanto na modalidade presencia! 

quanta virtual. 

Em 2009, a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios na ordem de R$ 987.285,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foram executados R$ 899.617 ,00, o que significa 91,12% dos recursos autorizados 

pela LOA . Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 67.911 ,00 o 

que totaliza o comprometimento financeiro da Ac;:ao em R$ 967.528,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 98 ,00% . 

Nao houve aplicac;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo. 

As despesas de maior vulto financeiro encontram-se relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em relac;:ao ao total dos gastos da 

Ac;:ao. 
Ouadro 39 - Princ ipais despesas da A<;:ao 4572 - LOA2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

Diarias 210.596 23.41 23.41 

Passagens e despesas com locomo~ao 173.145 19,25 42,66 

Servic;:o de selec;:ao e treinamento - PJ 269 .929 30,00 72,66 

Servic;:o de selec;:ao e treinamento - PF 172.118 19,13 91,79 

Estagiarios 33 .945 3,77 95,56 

Outras despesas 39 .884 4.44 100,00 
Total 899.617 100,00 

Fonte : SIAFI - fev/2010 

Dentre os principais gastos na Ac;:ao destaca-se o pagamento de deslocamento de 

servidores participantes de cursos em local diferente de sua origem, a contratac;:ao 

de treinamento na area de informatica e ao pagamento de pr6-/abore dos instrutores 

- servidores do IBGE nao pertencentes ao quadro de servidores da ENCE, que 

colaboram ministrando cursos do Programa Anual de Treinamento . 

Ouadro 40 - Metas e resultados da A<;:ao 4572 em 2009 

Financeira 

Fisica 

Meta 

Fonte : SIGPian e SIAFI - fev /2010 

Previsao 

987 .285 

2.500 

Execuc;:ao 

899.617 

9.889 

Execuc;:ao/Previsao 
% 

91,12 

395.56 

Os bons resultados alcanc;:ados pela Ac;:ao se devem a implementac;:ao de treinamento 

na plataforma de ensino a distancia (EAD). praticado on-line e realizado pela escola 

virtual do IBGE, voltado ao Censo Demogratico 2010 e que envolveu um grande 

numero de treinandos. 
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2.3.1.2.11 Publicidade de Utilidade Publica - C6digo: 4641 

Dados Gerais 

Ouadro 41 - Dados gerais da A<;:i:io 4641 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Final idade 

Descri<;:ao 

Unidade responsavel pelas decis6es 
estrategicas 

Coordenador da A<;:ao 

Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev /2010 

Resultados 

lnformac;:ao 

Atividade 

Propiciar o atendimento ao principia constitucional da publicidade, 
mediante a<;:6es que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, 
prevenir ou alertar a popula<;:ao ou segmento da popu la<;:ao para adotar 
comportamentos que lhe t ragam beneffcios sociais, com o lim de 
melhorar a sua qualidade de vida . 

Divulga<;:ao de conteudos vinculados a objetivos sociais de interesse 
publico, que assume caniter educative, informative, de mobiliza<;:ao ou 
de orienta<;:ao social, ou ainda que contenha uma orienta<;:ao a popula<;:ao 
que a habilite ao usufruto de bens ou servi<;:os publicos e que expresse, 
com objetividade e clareza, mediante a utiliza<;:ao de linguagem de fac il 
entendimento para o cidadao . 

Funda<;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

David Wu Tai 

Centro de Dissemina<;:ao e Divulga<;:ao de lnform a<;:6es 

A A<;:ao contou inicialmente com recursos insuficientes a sua execu<;:ao. Entretanto , 

foram tomadas provid€mcias admin istrativas no sentido de se obter suplementa<;:ao 

or<;:amentaria . 

0 montante autorizado para a A<;:ao foi de R$3 .000 .000,00, todo na fonte 0100 

(recursos do tesouro). 

Cabe observar que, quando a suplementa<;:ao fo i concret izada e o recurso 

autorizado , nao houve tempo habil para se realizar o processo de contrata<;:ao de 

agenc ia de publidade de acordo com as orienta<;:6es/etapas determinadas pela 

Secretaria de Comunica<;:ao da Presidencia da Republica . Apesar do impasse, deu

se continuidade as etapas da A<;:ao postergando-se a contrata<;:ao para o exercfcio 

de 2010 . 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo . 

Quadro 42 - Metas e resultados da A<;: i:io 4572 em 2009 

Meta* 

Financeira 

Fisica 
Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

3.000.000 

• - A<;: iio padronizada - niio tern meta flsica . 
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2.3.1.2.12 A~ao Gestao e Administra~ao do Programa- C6digo: 2272 

Dados Gerais 

Ouadro 43 - Dados gerais da A <;:a o 2272 

Atributo da A'<iio 

Tipo 

Finalidade 

Descric;; ao 

Un idade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 

Coordenador da A c;; ao 

Unidade executora 

Fonte: SIGP! an - fev/2009 

Resultados 

lnforma'<iio 

Atividade 

Constituir urn centro de custos administrativos dos programas. agregando 
as despesas que nao sao pass fveis de apropriac;;ao em ac;;oes f inalisticas 
do pr6prio programa . 

Essas despesas compreendem: servic;;os administrativos; pessoal ativo; 
manutenc;;ao e uso de freta veicular pr6pria ou de tercei ros por 6rgaos da 
Uniao; m anutenc;;ao e conservac;;ao de im6veis pr6prios da Uniao. cedidos 
ou alugados. util izados pelos 6rgaos da Uniao; t ecnolog ia da informac;;ao , 
sob a 6tica meio. incluindo o apoio ao desenvolvimento de serv ic;;os 
t tk nicos e administrativos ; despesas com viagens e locomoc;;ao (aquisic;;ao 
de passagens. pagamento de diarias e afins) ; sistemas de informac;;oes 
gerenciais internes ; estudos que tern por objetivo elaborar. aprimorar ou 
dar subsidies a formulac;;ao de pollticas publicas; promoc;;ao de eventos 
para discussao. formu lac;;ao e divulgac;;ao de politicas. etc. produc;; ao e 
ed ic;; ao de publicac;;oes para divulgac;;ao e disseminac;;ao de in formac;;oes 
sabre pollt icas publicas e demais ativ idades-meio necessarias a gestae e 
administrac;; ao do programa . 

Fundac;; ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

Sergio da Costa Cortes 

Diretoria Executiva 

Na area de recursos humanos o IBGE implantou e desenvolveu o Sistema de lnforma<;:ao 

em Saude(SIS) que e util izado pelos profissionais das areas de saude do IBGE em 

todas as Unidades e que tem par objetivo registrar e acompanhar os afastamentos 

dos servidores, a fim de que se possa realizar polft icas e programas de preven<;:ao 

em saude. Alem dos profissionais de saude, todos OS servidores tambem possuem 

acesso ao SIS para que possam visualizar seus respectivos prontuarios medicos, 

bem como lan<;:ar solicita<;:6es de licen<;:as med icas que nao ultrapassem cinco dias 

consecut ivos. Tambem e util izado um sistema informatizado para o registro da 

campanha de vacina<;:ao antigripal que, anualmente, e realizada pela institu i<;:ao e v isa 

imunizar os servidores e melhorar sua qualidade de vida . Em 2009 foram imunizados 

5 709 servidores ocupantes de cargo efetivo e 3044 contratados temporaries em 

todo o territ6rio nacional . 

Em rela<;:ao ao recrutamento e sele<;:ao, foram realizados c inco processes seletivos 

simplificados, a saber: 

./ EDITAL N° 01/2009 - Destinou-se ao preench imento de 219 vagas, 

em carater temporario . As vagas foram distribufdas da seguinte forma: 

Agente Censitario Municipal - 04 vagas ; Agente Censitario Supervisor -

73 
Diretoria-Executiva - DE 



E~IBGE 
Relat6rio de Gestao 2009 

25 vagas e Recenseador - 190 vagas. Todas as vagas foram destinadas 

ao municipio de Rio Claro - SP . 

./ EDIT AL N° 02/2009 - Destinou-se ao preenchimento de 1 38 vag as, em 

carater temporario, para auxiliar na realiza<;:ao da Pesquisa de lnova<;:ao 

Tecnol6gica(PINTEC 2008). As vagas foram distribuldas da seguinte 

forma: Supervisor de Pesquisa, 18 vagas; e Agente de Pesquisa par 

Telefone, 1 20 vagas. Todas as vagas foram destinadas ao municipio do 

Rio de Janeiro . 

./ EDITAL N° 03/2009 - Destinou ao preenchimento de 3.500 vagas, em 

carater temporario, para a fun<;:ao de Agente de Pesquisa e Mapeamento 

nas 27 Unidades da Federa<;:ao . 

./ EDIT AL N° 04/2009 - Destinou-se ao preenchimento de 26 vag as, em 

carater temporario , para a fun<;:ao de Analista Censitario, distribuldas 

da seguinte forma : Area de conhecimento - Analista de Sistemas/ 

Desenvolvimento de Aplica<;:6es, 17 vagas; e Area de Conhecimento -

Analista de Sistemas/Suporte a Comunica<;:ao e a Rede, nove vagas. Este 

processo decorreu do esgotamento da listagem de candidatos aprovados 

no PSS 02/2008 . 

./ EDITAL N° 05/2009 - Destinou-se ao preenchimento de 33.012 vagas, 

em carater temporario , distribuldas par todas as Unidades da Federa<;:ao, 

da seguinte forma: Agente Censitario Municipal, 6.722 vagas; Agente 

Censitario Supervisor, 23.900 vagas; Agente Censitario de Informatica, 

1 .432 vagas; Agente Censitario Administrative, 558 vagas e Agente 

Censitario Regional. 400 vagas. 

Alem dos processos seletivos, tambem foi realizado o Concurso Publico - EDIT AL 

N° 06/2009 - que se destinou ao preenchimento de 350 vagas, sendo 278 vagas 

de Analista de Planejamento, Gestao e lnfraestrutura em lnforma<;:6es Geograticas e 

Estatfsticas e 72 vagas de Tecnologista em lnforma<;:6es Geograticas e Estatlsticas, 

que foram distribuldas par todas as Unidades da Federa<;:ao. 

Foi tambem desenvolvido um processo seletivo interno para os cargos de Chefes de 

Unidades Estaduais do IBGE no Rio Grande do Norte, em Sergipe e em Tocantins, 

com um total de 52 servidores inscritos em todo pals, que participaram das etapas 

de analise de curricula, prova situacional, dinamica de grupo, entrevista medico

social e entrevista tecnica. 

Quanta ao quadro de estagiarios, no a no de 2009 for am solicitadas 34 7 vag as para 

estagio, sendo 248 de nlvel superior e 99 de nlvel media. Tendo como referencia 
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o mes de dezembro de 2009, das vagas solicitadas havia no IBGE um total de 197 

preenchidas, sendo 163 de nfvel superior e 34 de nfvel media. 

Nesse ana de 2009, o Programa de Educa<;:ao Basica, que proporciona aos servidores 

nfvel intermediario que nao apresentam a escolaridade exigida em lei a oportunidade 

de conclusao do ensino fundamental e do ensino media, foi estendido para a 

Unidade Estadual do Distrito Federal. Em Brasilia, participaram do programa seis 

servidores, onde cinco foram aprovados no ensino media e um servidor foi aprovado 

no ensino fundamental. Na Administra<;:ao Central, 26 servidores e funcionarios de 

empresas terceirizadas foram inscritos para o ensino media e oito foram inscritos 

para o ensino fundamental. No decorrer do ana, foi realizada uma reuniao com os 

funcionarios das empresas terceirizadas, a tim de divulgar o Programa e incentiva-los 

a dar continuidade aos estudos, alcan<;:ando ate mesmo o ensino superior. Com esta 

iniciativa, tivemos ao final do exercfcio, oito servidores concluintes do ensino media 

e seis do ensino fundamental. 

Outra importante realiza<;:ao da area de recursos humanos do IBGE foi a implanta<;:ao 

da Se<;:ao Qual a sua duvida? no Portai/BGEANDO, na Intranet do IBGE, que foi 

lan<;:ado em 2008. Essa se<;:ao tem par objetivo receber as duvidas, sugestoes, crfticas 

e elogios dos servidores do IBGE e atraves da Coordena<;:ao de Recursos Humanos, 

sendo possfvel medir quais os assuntos que mais suscitam duvidas, o tempo de 

resposta das mesmas, e dessa forma, pensar em polfticas e programas que possam 

atender as reais necessidades dos servidores. 

Ainda no ana de 2009, foi dado prosseguimento no Projeto de Digitaliza<;:ao das 

Pastas Funcionais dos servidores lotados na Administra<;:ao Central. Com esse 

projeto, todos os servidores terao acesso direto aos documentos que comp6em a 

sua pasta funcional e poderao consulta-los a qualquer tempo atraves de um sistema 

de gerenciamento de document os. Foram dig italizadas ate o momenta cerca de 700 

pastas func iona is de servidores ativos e aposentados. 

No que concerne a sua capacidade de governan<;:a, o IBGE deu prosseguimento 

a execu<;:ao dos sete projetos do Programa de Melhoria da Oualidade na Gestao 

lnstitucional , quais sejam : Desenvolvimento de Lideran<;:as, Planejamento Estrategico, 

Projeto Qualidade no Atendimento as Pessoas e Unidades Organizac ionais, Gestao 

de Pessoas par Competencias, Gestao par Processos, lndicadores de Desempenho 

lnstitucional e Sistema de lnforma<;:6es Administrativas. 0 Programa tem como 

alicerce a introdu<;:ao de metodologias e tecnologias modernas de gestao pela 

qualidade, o programa espera atingir a cultura organizacional, influindo positivamente 

na realiza<;:ao do produto instit ucional e no alcance de resultados esperados pelo 
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governo e sociedade. Nesse contexto algumas atividades relacionadas a ele foram 

realizadas, tais como: 

76 

./ No ambito do projeto de Planejamento Estrategico, realizaram-se uma serie 

de eventos com o envolvimento dos lfderes e a participa<;:ao de servidores 

em pesquisa intitulada Voz do Servidor, disponibilizada na Intranet, o que 

culminou com a defini<;:ao de orienta<;:6es estrategicas que nortearao a atua<;:ao 

do IBGE ate 2020. Em 2010 sera conclufda a documenta<;:ao do projeto e 

serao estabelecidas as estrategias de comunica<;:ao interna e responsabiliza<;:ao 

das lideran<;:as em rela<;:ao aos objetivos estrategicos e as metas a serem 

alcan<;:adas; 

./ b) 0 projeto Gestao por Processo foi implementado em todas as Unidades 

Setoriais do IBGE, ultrapassando as fronteiras das Unidades Administrativas, 

que foram tomadas como projeto-piloto no ano de 2008. 0 resultado do 

trabalho foi conduzido atraves da metodologia de workshops com participa<;:ao 

interdisciplinar e publicado em outubro de 2009, com distribui<;:ao interna 

para os 244 lfderes estrategicos que ajudaram a construir a primeira versao 

da Cadeia de Valor lnstitucional. Ademais, prosseguiu-se no mapeamento 

dos processos administrativos da Diretoria-Executiva e na implementa<;:ao de 

melhorias e automa<;:ao de atividades; 

./ Os projetos Gestao de Pessoas por Competencias e lndicadores de 

Desempenho lnstitucional foram conduzidos de forma integrada ao projeto 

Gestao por Processos, atraves de workshops, gerando uma base de dados 

que sera utilizada ao Iongo de 2010 no teste da ferramenta de avalia<;:ao de 

competencias e na implementa<;:ao do modelo de avalia<;:ao institucional com 

foco nas dimens6es de esfor<;:o e resultado, respectivamente; 

./ 0 projeto Oualidade no Atendimento inaugurou suas atividades atraves da 

implementa<;:ao de pesquisas de satisfa<;:ao do usuario interno com os servi<;:os 

administrativos e a elabora<;:ao do Boletim da Oualidade, que tern o objetivo 

de divulgar os resultados da pesquisa e indicar caminhos para a melhoria do 

servi<;:o; 

./ Em 2009, o IBGE fez urn forte investimento no Desenvolvimento Gerencial, 

oferecendo cursos de ensino a distancia de curta dura<;:ao para gestores de 

todo o Brasil; cursos de p6s-gradua<;:ao, em parceria com a FGV, customizados 

para atender as necessidades do IBGE e; cursos presenciais de alinhamento 

das a<;:6es as estrategias institucionais; 

./ 0 projeto Sistema de lnforma<;:6es Administrativas cumpriu, ao Iongo de 

2009, as etapas de planejamento e defini<;:ao de atributos do sistema, bern 

como a capacita<;:ao dos servidores que irao desenvolver o projeto. 
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No que se refere ao planejamento institucional, foi elaborada a proposta on;:amentaria 

2010 e divulgados o Plano Plurianual do IBGE - Programas e Ar;:6es 2009, o Relat6rio 

de Atividades 2008, o Relat6rio de Gestao 2008 e os relat6rios trimestrais de 

Acompanhamento do Plano Plurianual. 

A area de recursos materiais implementou em 2009 o processo de apoio direto 

as diretorias e coordenac;:6es da lnstituic;:ao, objetivando prove-las com o suporte 

logfstico necessaria a realizac;:ao do CENSO 2010, em paralelo ao atendimento de 

solicitac;:6es de contratac;:6es de servic;:os e fornecimento de materiais de consumo, 

para atender as atividades de infraestrutura da lnstituic;:ao. 

Na busca da melhoria e racionalizac;:ao dos processos de trabalho da area de recursos 

materiais, foram estabelecidos diversos novas procedimentos de trabalho no ambito 

do IBGE, como ( 1) alienac;:ao, cessao e outras formas de desfazimento de materiais 

inservfveis e antiecon6micos e vefculos oficiais, (2) avaliac;:ao mensa! e fiscalizac;:ao dos 

contratos de servic;:os e fornecimento continuados, (3) apurac;:ao de responsabilidade 

par a multa de infrac;:ao de transito e acidente de transito provocado par terceiros, 

visando a reparac;:ao do vefculo e ressarcimento dos dana. 

Foram tambem implementados varios sistemas automatizados para atender aos 

processos de ( 1) transferencia de bern m6vel, disponfvel na rede interna da instituic;:ao 

no Banco de Dados Administrat ivo, (2) requisic;:ao de vefculos - ja em plena utilizac;:ao 

na Administrac;:ao Central do IBGE no Rio de Janeiro e (3) registro de aquisic;:6es e 

acompanhamento de entregas (SA-e) em operac;:ao, inicialmente na area de recursos 

materia is. 

Foi disponibilizado o Portal de Telefonia e divulgado o Manual de Tomada de Contas 

- lnventario de Prestar;:ao de Contas Anual. 

No que concerne aos processos licitat6rios, expressiva parte do trabalho foi operada 

nas modalidades de Pregao Eletr6nico, par Concorrencia tipo Tecnica e Prec;:o e 

Melhor Tecnica na area de Tecnologia das lnformac;:6es e Publicidade. 

0 maior valor, par certame, contratado no perfodo de 2009 foi via Pregao Eletr6nico 

de Prec;:o Praticado n° 131/2009, que teve como objeto a aquisic;:ao de smart tone 

para o Censo Demogratico 2010, no valor de R$ 79.999 .500,00. 

Ressalta-se ainda a realizac;:ao da Concorrencia de Maior Oferta, referente a concessao 

do bern de usa do espac;:o da Escola Nacional de Ciencias Estatfsticas do IBGE(ENCE) 

para o fornecimento de refeic;:6es e lanches, nao representando onus para o IBGE. 
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Ainda no que diz respeito ao gerenciamento de licita<;:6es, cabe destacar : 

./ Diminui<;:ao (1) do tempo de contrata<;:ao; (2) do trfmsito/instru<;:6es entre 

demandante e setor de compras; (3) das altera<;:6es de especifica<;:6es ap6s 

pesquisa ; (4) das impugna<;:6es/ recursos de edital ja publicados; (5) de 

revoga<;:ao e anula<;:ao dos processos licitat6rios; 

./ padroniza<;:ao, nas 27 Unidades Estaduais do IBGE, dos edita is referentes a 
loca<;:ao de vefculos (inclusive para o Censo) e aquisi<;:ao de mobiliario para as 

agencias; 

./ centraliza<;:ao e controle dos pedidos de compras nas respectivas gerencias de 

planejamento e supervisao das diretorias do IBGE ; e 

./ realiza<;:ao de preg6es Sistema de Registro de Pre<;:os (SRP) em nfvel 

nacional. 

Em 2009, a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 718.442.699 ,00, 

sendo R$ 715.463.427,00 na fonte 0100 (recursos do tesouro), R$ 2.344.028,00 

na fonte 0250 (recursos pr6prios nao financeiros) e R$ 635.244,00 na fonte 280 

(recursos pr6prios financeiros) . 

Foi executado o montante de R$ 701 .281.405,00, o que significa 97,61 % dos 

recursos autorizados no exercfcio . Par outro lado, encontra-se sob empenho o valor 

de R$ 3 .676.381 ,00, o que totaliza o comprometimento f inanceiro da A<;:ao em 

R$704 .957. 786 ,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar de 

98 ,12% . 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo . 

Ouadro 44 - Recursos autorizados e comprometidos por grupo de despesa - 2009 

Recursos Recursos comprometidos 
Grupo de despesa 

autorizados Executados Sob empenho Total 

Pessoal e encargos sociais 661 .504.363 648.102.732 1.083.319 649. 186.052 

Outras despesas correntes 52.171.222 51 .189.356 787.570 51 .976.926 

I nvestimentos 4.767.114 1.989.317 1.805 .492 3.794 .808 

Total 718.442.699 701 .281 .405 3.676 .381 704.957.786 

As despesas de maior vulto financeiro encontram-se relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da 

A<;:ao. 
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Quadro 45 - Principais despesas da A<;:ao 2272 em 2009 

Despesa 

lnfra-estrutura 

Diarias 

Passagens e despesas com locomo~ao 

Contribui~ao para o PIS/PASEP 

Loca~ao de im6veis - PJ 

Servi~os de energia elet ri ca 

Condom fnios 

Limpeza e conse rva~;iio 

Se rvi~os de te l ecomunica ~; oe s 

Apoio administrative , tecnico e operacional 

Servicos de terceiros - PJ 

Loca~;ao de im6veis - PF 

Se rvi~;os de agua e esgoto 

Outras despesas 

Pessoal 

Vencimentos e salarios 

Grati f icacao por exercicio de cargos 

13° Salario 

Outras despesas 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

439.962 

571.926 

5.446 .103 

5.443.045 

5.370 .905 

4. 381 .236 

4 .214.003 

4 .063.396 

2.459.196 

2 .135 .404 

2 .086.833 

1.343 .309 

14.894.549 

Sub-Total 52.849.867 

251.560.302 

209 .697 .97 6 

50 .69 3.735 

136.479 .52 5 

Sub-Total 648.431 .538 

Total da A~;ao 701 .281.405 

.. 
0 ,83 0 ,83 

1,08 1,91 

10,30 12,21 

10 ,30 22 ,51 

10, 16 32,67 

8,29 40 ,96 

7,97 48 ,93 

7 ,69 56,62 

4 ,65 61 ,27 

4 ,04 65 ,31 

3,95 69 ,26 

2 ,54 71,80 

28,20 100 ,00 

100,00 

38,80 38 ,80 

32 ,34 71 , 14 

7,82 78 ,96 

21 .04 100.00 

100.00 

A estrutura do IBGE abrange todos os estados da Uniao , acarretando elevados 

custos na contrata<;:ao de serv i<;:os de terceiros, como limpeza e conserva<;:ao, apoio 

administrative, tecnico e operac ional, servi<;:os de comunica<;:ao em geral e de 

telefonia, entre outros. 

Ha custos de loca<;:ao de im6veis nos 27 estados bras ile iros, sendo que o Rio de 

Janeiro responde pela maier parcela dos gastos. Da mesma forma ocorrem as 

despesas relacionadas aos im6veis locados e pr6prios, como condomfnio , servi<;:os 

de agua e esgoto, de energia eletrica e tributes. 

A melhoria da infraestrutura gerou a necessidade de renova<;:6es /novos contratos 

para a realiza<;:ao de obras. 

Ouadro 46 - Metas e resultados da A<;:ao 2272 em 2009 

Meta * 

Financei ra 

Ffsica 

Fonte: SIG Pian e SIAFI - fev/2010 

Previsiio 

718 .442 .69 9 

' Ac;ao pad roni zada: nao possui meta trsica 

Execuc;:ao 

701 .281 .40 5 

Execuc;:ao/Previsiio 
% 

97,61 
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2.3.1.2.13 lmplanta~ao do Novo Modelo Nacional de Indices de Pre~os ao 

Consumidor - C6digo: 5280 

Dados Gerais 

Ouadro 47 - Dados gerais da Ac;:ao 5280 

Atributo da A~;ao 

Tipo 

Finalidade 

Descri9ao 

Unidade responsavel pelas decisiies 
estrategicas 

Coordenador da A9a0 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2009 

Resultados 

lnforma~;ao 

Projeto 

Dar continuidade ao planejamento e implanta9ao de um novo 
modelo para o Sistema Nacional de fndices de Pre9os ao 
Consumidor(SNIPC) em nivel nacional e para cada uma das 27 
Unidades da Federa9ao, a partir dos resultados da Pesquisa de 
Or9amentos Famil iares mais recente e implementar aprimoramento 
da f6rmula de calculo e outros aspectos conceituais. 

Mensura9ao da evolu9ao dos pre9os ao consumidor das cestas 
de consumo das popula9iies residentes em toda a area urbana 
brasileira ; ca lculo da infla9ao conforme as popula9iies-objeto 
especificadas, tanto em nivel nacional quanta para cada uma 
das 27 UFs. 

Funda9ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Wasmalia Socorro Barata Bivar 

Diretoria de Pesquisas 

0 Projeto de lmplanta9ao do Novo Modelo Nacional de Indices de Pre9os ao 

Consumidor, que tem como um de seus prop6sitos a amplia9ao do Sistema Nacional 

de Indices de Pre9os ao Consumidor (SNIPC) para os 26 estados da federa9ao, alem 

do Distrito Federal, e constitufdo, em cada unidade federativa, por tres importantes 

macroetapas, a saber: a) constru9ao de amostras de estabelecimentos comerciais; 

b) constru9ao de amostras de produtos e servi9os capazes de representarem os 

habitos de consumo da popula9ao urbana dos estados brasileiros; e c) pesquisa

piloto de pre9os. 

No ano de 2009, o IBGE concluiu, nos estados do Mato Grosso do Sui e do Espfrito 

Santo, a fase de constru9ao das bases cadastrais e iniciou, nessas areas, a coleta de 

pre90S em carater preliminar (Pesquisa-Piloto de Pre90S). 

Para alcan9ar essa fase de coleta de pre9os, contudo, foram necessarios treinamentos 

de equipes nos dois Estados e volumosos trabalhos de campo, que culminaram com 

mais de 1 7.000 produtos especificados e cadastrados no Mato Grosso do Sui e 

cerca de 25 .000 no Espfrito Santo. Em rela9ao a quantidade de estabelecimentos 

comerciais, a pesquisa cobriu mais de 1 .000 em cinco municfpios do Mato Grosso 

do Sui e mais de 2.300 em 14 municfpios do Espfrito Santo. 

80 
Diretoria -Executiva - DE 



C~IBGE 
Relat6rio de Gestao 2009 

Ainda em 2009, nos meses de abril e maio, previamente ao infcio da Pesquisa

Piloto de Pre<;:os, foram realizados trabalhos de capacita<;:ao dos agentes de pesquisa, 

supervisores e coordenadores no Mato Grosso do Sui. Em agosto e setembro, a 

mesma programa<;:ao foi reproduzida no Espfrito Santo. 

Assim, o Projeto de lmplanta<;:ao do Novo Modelo Nacional do IPC chega ao final de 

2009 com a coleta de pre<;:os iniciada nesses dais estados, permitindo ao IBGE a 

avalia<;:ao do trabalho realizado e o aprimoramento dos procedimentos necessarios 

para o perfeito funcionamento do Sistema. 

lmportante alertar que a cont inuidade do Projeto de lmplanta<;:ao do Novo Modelo 

Nacional do IPC nao pode prescindir de especial aten<;:ao para solu<;:ao de importantes 

problemas encontrados em rela<;:ao a infraestrutura da rede de coleta , a manuten<;:ao 

do quadro de pessoal e a forma<;:ao de equipes de trabalho. 

Em 2009, a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 855.300,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro). 

Foram executados R$ 554 .785 ,00, o que significa 64,86% dos recursos autorizados 

no exercfcio . Par outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 119.798,00, 

o que totaliza o comprometimento financeiro da A<;:ao em R$ 674.583,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 78,87%. 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo. 

As despesas de maior vulto financeiro estao relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da 

A<;:ao. 
Quadro 48 - Pr incipais despesas da A<;:ao 5280 - LOA2009 

Despesa 

Di6rias 

Passagens e despesas com locomo~iio 

Assessoria e consultoria tecnica ou juridica 

Manutenc;:iio de software 

Combustiveis e lubrificantes automotivos 

Material para manutenc;:iio de veiculos 

Outras despesas 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Total 

Valor 
executado 

53.640 

4 .662 

325.000 

150.177 

11.225 

3 .561 

6 .520 

554.785 

% 

9,67 

0,84 

58 ,58 

27 ,07 

2 ,02 

0 ,64 

1.18 
100,00 

% 
Acumulado 

69 .09 

96,16 

98 , 18 

98,82 

100,00 

Os gastos nessa A<;:ao com diarias e passagens ocorreram para suprir a necessidade 

de deslocamento de nossos tecnicos para aplicar treinamentos aos agentes de coleta 
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em todo o pals que, por sua vez, tambem tem essa necessidade de deslocamento 

para levantar os dados em campo. Decorre disso uma concentra<;:ao de gastos 

com manuten<;:ao de vefculos, nos casas de a locomo<;:ao ser realizada pela frota da 

institui<;:ao. 

As despesas com assessoria e consultoria tecnica se referem a manuten<;:ao de 

banco de dados e reformula<;:ao da forma de coleta, com vistas a melhoria deste 

procedimento . Ja as despesas com manuten<;:ao de software, referem-se ao 

aperfei<;:oamento do sistema de entrada de dados. 

Ouadro 49 - Metas e resultados da A<;:ao 5280 em 2009 

Meta 

Financeira 

Ffs ica 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

855.300 
4 ,000 

Execw;:ao 

554.785 
3 ,093 

Execw;:ao/Previsao 
% 

64,86 

77.33 

Par motivos de restri<;:ao do quadro efetivo de pessoal, ja registrada anteriormente 

neste documento, bern como a incompatibilidade de execu<;:ao das tarefas por 

servidores contratados de forma temporaria, o projeto apresenta execu<;:ao aquem 

do previsto . 

2.3.1.2.14 At;ao lmplantat;ao de Sistemas de lndice de Pret;os 
ao Produtor- IPP- Codigo: 1793 

Dados Gerais 

Ouadro 50 - Dados gerais da A<;:ao 1793 

Atributo da A~ao 

Tipo 

Finalidade 

Descrit;:iio 

Unidade responsavel pelas decisiies 
estrategicas 
Coordenador da A~;iio 

Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev/2009 

Resultados 

lnforma~ao 

Projeto 

lmplantar urn sistema de Indices de pre~;os ao produtor do setor 
privado e do pr6prio Sistema Estatfstico Nacional. 

lnvestiga~;iio de pre~;os de urn conjunto basico de produtos 
industriais (IPP industrial) e agropecuarios (IPP Agro) que, 
gradualmente, incorporara produtos de outros segmentos da 
economia brasileira . 

Funda~;iio Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

Wasmalia Socorro Barata Bivar 

Diretoria de Pesquisas 

Com rela<;:ao ao fndice de Pre<;:os ao Produtor (IPP) para a industria, a pesquisa que 

culminara com a dissemina<;:ao de urn novo fndice de pre<;:os, por sua complexidade 

e diante das limita<;:oes de recursos principalmente humanos, foi concebida de tal 

forma que sua amostra esta sendo consolidada ao Iongo do tempo . Todavia, os 

dados chegarao a publico apenas quando todas as empresas estiverem respondendo 
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normalmente as informa<;:6es finais, quais sejam , os pre<;:os. A complexidade do 

projeto esta ligada ao fato de que, antes de coletar pre<;:os, devem ser feitas as 

especifica<;:6es dos produtos que estarao nessa coleta . 

Em 2009 , o IPP Industrial deu continuidade ao levantamento das informa<;:6es e a 

sua estrategia ja definida anteriormente. Alem do levantamento, o projeto avan<;:a na 

prepara<;:ao da metodologia de calculo dos Indices, que sera o produto final obtido 

a partir do usa dos pre<;:os coletados. Essa metodologia se divide em duas grandes 

linhas de trabalho : par um lado, a defini<;:ao do calculo em si e tambem de crlticas que 

assegurem que o mesmo esteja sendo feito sabre bases de dados corretas; par outro 

lado , a prepara<;:ao do sistema de calculo , o que exige tambem uma etapa intensa 

de teste. Deve-se ponderar que o sistema conta com poucos recursos humanos em 

sua prepara<;:ao, o que torna sua conclusao um pouco demorada , mas, dado que o 

projeto foi concebido com essa estrategia de consolida<;:ao paulatina , essa demora 

nao tem impactado OS prazos do projeto . 

Em 2009, a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 1 .038.430,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foram executados R$ 636 .396,00, o que significa 61,28 % dos recursos autorizados 

no exerclcio . Par outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 5.661 ,00, o 

que totaliza o comprometimento financeiro da A<;:ao em R $ 642 .05 7,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 61 ,83 % . 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de financiamento externo. 

As despesas de relevancia comp6em o quadro a seguir, mostrando a representatividade 

de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da A<;:ao . 

Quadro 51 - Princ ipais despesas da A<;:ao 1793 - LOA2009 

Despesa 

Diar ias 

Passagens e despesas com locomoc;:iio 

Assessoria e consultoria tecnica ou juridica 

Manutenc;:ao de software 

Outras despesas 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Total 

Valor 
executado 

117.396 

36.821 

246 .987 

185.451 

49 .741 

636.396 

% 

18.45 

5,79 

38 ,81 

29, 14 

7 ,81 

100,00 

% 
Acumulado 

18.45 

24,24 

63,05 

92 , 19 

100,00 

Dentre OS principais gastos na A<;:ao , diarias e passagens sao justificadas pela 

necessidade de deslocamento dos tecnicos do IBGE para aplicar treinamento aos 

agentes de coleta em todo o pals que, para levantar os dados em campo, precisam 

se locomover, do que decorre, tambem , alguma concentra<;:ao de gastos com 
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combustfveis e lubrificantes automotivos, nos casas de a locomo<;:ao ser realizada 

pela frota da institui<;:ao . 

As despesas com assessoria e consultoria t ecnica se referem a manuten<;:ao constante 

de banco de dados e reformula <;: ao da forma de coleta, com vistas a melhoria 

deste procedimento . Ja as despesas com manuten<;:ao de software, referem -se ao 

aperfei <;: oamento do sistema de entrada de dados. 

Quadro 52 - M etas e resultados da A9ao 1793 em 2009 

Financeira 

Fisica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev /2010 

Previsao 

1.038.430 

24,000 

Execu~ao 

636.396 

14,646 

Execu~ao/Previsao 

% 
61,28 

61,03 

Por motives de restri<;:ao do quadro efetivo de pessoal , ja registrada anteriormente 

neste documento , bem como a incompatibilidade de execu<;:ao das tarefas com 

servidores contratados por tempo determinado , o projeto apresenta execu<;:ao aquem 

do previsto . 

2.3.1 .2.15 A~ao Pesquisa de Or~amentos Familiares- C6digo: 11 GU 

Dados Gerais 

Quadro 53 - Dados gerais da A9ao 11 GU 

Atributo da A~ao 

Tipo 

Finalidade 

Descri9iio 

Unidade responsavel pelas decis6es 
est rateg icas 

Coordenador da A 9iio 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev /2009 

Resultados 

lnforma~ao 

Projeto 

Realizar Pesquisa de Or~amentos Fami liares(POF) completa e 
simultaneamente desenvolver metodologia para a POF Simpli f icada, 
visando testar um modelo para obten9iio de avalia~ao continua das 
condi~6es de vida da popula9iio brasilei ra sob a 6tica do consumo. 

Realiza~ao da pesquisa por amostragem de domicflios urbanos e rurais 
situados em todo terri t6rio nacional (POF 2007-2008). real iza9iio de 
teste-piloto da POF Simpl if icada, no ultimo t rimestre da POF completa , 
objetivando indica96es do modelo de investiga~ao continua sobre 
consumo a ser implementado. bem como atender a harmoniza~ao de 
conceitos e processos de pesquisa definidos sob o ambito do Sistema 
lntegrado de Pesquisas Domiciliares. 

Funda9iio lnstituto Brasile iro de Geog raf ia e Estatistica 

Wasmalia Socorro Barata Bivar 

Diretoria de Pesquisas 

Dando cont inuidade ao projeto Pesqu isa de Or<;:amentos Familiares, nos meses de 

janeiro e fevere iro , a etapa de Listagem de Setores fo i conclufda com a realiza<;:ao do 

cadastre geral das areas selec ionadas - 17 mil setores censitarios da Amostra para o 
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quarto trimestre da pesquisa. Essa atividade foi realizada em todo o Pals, tendo sido 

coordenada e executada pelas mesmas equipes tecnicas responsaveis pela etapa 

coleta das informac;:oes da pesquisa . 

No ambito da POF 2008-200 9 em seu modelo completo a etapa entrevista aos 

domicflios selecionados para a pesquisa , que havia iniciado em junho de 2008 , teve 

continuidade no primeiro semestre de 2009. Essa atividade, dada as caracterfsticas 

e objetivos da pesquisa, teve a durac;:ao de 1 2 meses, em todo o territ6rio nacional , 

totalizando cerca de 68 .373 domicflios previamente selecionados. A etapa 

entrevista e coleta de informac;:oes foi executada par agentes de pesquisa (contratos 

temporchios) de cada Unidade Estadual do IBGE, o que envolveu urn total de 650 

tecnicos. 

Ap6s o termino da coleta das informac;:oes em campo ocorrido no mes de maio, 

diversas etapas de analises e tratamentos das informac;:oes coletadas foram realizadas 

e iniciadas a partir do banco de dados geral da pesquisa . Nessas etapas, foram 

realizados procedimentos ana lfticos de avaliac;:ao da consistencia das informac;:oes 

coletadas e execuc;:ao de etapas e procedimentos especfficos sabre os dados 

coletados. 

Quanta ao desenvolvimento da POF Simplificada, part e do escopo desta Ac;:ao , 

em 2009 , foram realizadas as eta pas de treinamento e coleta de dados do teste

pi Iota da pesquisa Simplificada. Nesse teste, foram avaliados diferentes modelos 

de questionarios que serao comparados com os dados da POF 2008-2009 , visando 

definir urn modelo de pesquisa de on;:amentos familiares simplificada a ser realizada 

anualmente. 

Na amostra do teste, foram selecionados aproximadamente 5 mil domicflios em toda 

a regiao Sui e em quatro estados da reg iao Nordeste (Ceara , Rio Grande do Norte, 

Para fba e Pernambuco). 

0 treinamento, que constou de parte te6rica e pratica de exercfcios, foi real izado em 

dais palos: no perfodo de 21 a 28 de janeiro de 2009, em Bento Gonc;:alves (RS). 

com as equipes do Rio Grande do Sui, Santa Catarina e Parana; e de 04 a 11 de 

fevereiro , na llha de ltamaraca (PEL com as equipes da reg iao Nordeste. 

A etapa de entrevistas, junto aos domicfl ios selecionados para a pesquisa, teve infcio 

em meados de fevere iro e se encerrou em junho de 2009 . Para realizar as entrevistas 

foram utilizados notebooks locados. 
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0 acompanhamento do trabalho de coleta nas Unidades Estaduais do IBGE foi 

realizado atraves do monitoramento da transmissao dos dados para o Banco de 

Dados Central, com a gera9ao de estatfsticas parciais de controle da coleta . Alem 

desse acompanhamento, tambem foram feitas viagens de supervisao para os estados 

do Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Parafba e Rio Grande do Norte. 

Ao Iongo do segundo semestre de 2009, deu-se o infcio do trabalho de gera9ao das 

estatfsticas finais de controle do teste-piloto e iniciaram-se as etapas de apura9ao 

centralizada referentes a crftica e imputa9ao. 

Em 2009, a A9ao contou com recursos or9amentarios no valor de R$ 4.278.128,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foram executados R$ 3 .027 .463,00, o que significa 70,77% dos recursos autorizados 

no exercfcio . Par outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 5.885,00 o 

que totaliza o comprometimento financeiro da A9ao em R$ 3.033 .348 ,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 70,90%. 

Nao houve aplica9ao de recursos de financiamento externo . 

Ouadro 54 - Principais despesas da Ac;:ao 11 GU em 2009 

Despesa 

Passagans a daspasas com locomo l o 

Assessoria e consultoria tecnica ou jurfdica 

Manuten<; iio de software 

Combustfveis e lubrificantes automotivos 

Loca<;iio de maquinas e equipamentos 

Manuten<;iio e conserva<;iio de vefculos 

Outras despesas 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Total 

Valor 
executado 

107.753 

539.111 

957 .143 

483 .523 

382 .626 

133.301 

109.458 

314.548 

3 .027.463 

% 

31 .62 

15,97 

12,64 

4.40 

3 ,62 

10,38 
100,00 

% 
Acumulado 

52 ,99 

68,96 

81 ,60 

86,00 

89 ,62 

100,00 

Dos principais gastos na A9ao, as despesas referentes a diarias e passagens sao 

justificadas pela necessidade de deslocamento dos tecnicos do IBGE para a aplica9ao 

de treinamento aos agentes de coleta em todo o pafs que, para levantar os dados em 

campo, precisam se locomover, do que decorre, tambem, alguma concentra9ao de 

gastos com combustfveis e lubrificantes automotivos, nos casas de a locomo9ao ser 

realizada pela frota da institui9ao. 

As despesas com assessoria e consultoria tecnica se referem a manuten9ao constante 

de banco de dados e reformula9ao da forma de coleta, com vistas a melhoria 

deste procedimento. Ja as despesas com manuten9ao de software, referem-se ao 

aperfei9oamento do sistema de entrada de dados. 
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Os gastos efetuados em loca<;: ao de maquinas e equipamentos foram proven ientes 

da loca<;:ao de notebooks, para a real iza<;:ao do treinamento dos entrevistadores e 

colet a das informa<;:6es do test e-piloto da POF Simplif icada . 

Ouadro 55 - Metas e resultados da A <;:iio 11 GU em 2009 

Financeira 

Fisica 

Meta 

Fonte : SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

4 .278 .128 
34,00 

ExecUI,:ao 

3.027.463 
31 ,44 

Execuc;:ao/Previsao 
% 

70,77 

92.47 

A A<;:ao contou ainda com recursos ext raor<;:amentarios na ordem de 

R$ 1.000 .000,00 , or iundos de convenio , conforme o quadro aba ixo . Foram 

executados R$ 903.965 ,00 , o que sign ifica 90,40 % dos recursos receb idos no 

exercfcio . Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 39 .55 7 ,00 o que 

total iza o comprometimento f inanceiro com conven ios em R$ 943 .522 ,00 e eleva 

o percentual desse compromet imento ao patamar de 94,35 %. 

Ouadro 56 - Convenio relacionado a A <;: iio 11 GU em 2009 

Convenio 

IBGE I Fundo Nacional de Saude 

Fonte : SIAFI - fev/2010 

Recebido 
1.000 .000 

Executa do 

903.965 

As princ ipa is despesas realizad as com recursos do conven io encontram-se no quadro 

a seguir, mostrando a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos 

da A <;:ao . 

Quadro 57 - Principais despesas relativas ao co nvenio da A <;:ao 11 GU em 2009 

Despesa Valor executado % 
% 

Acumulado 
Diarias 357.238 39,52 39,52 

Passagens e despesas com locomo<;:ao 247 .456 27,37 66,89 

Loca<;:iio de maquinas e equ ipamentos 71 .938 7,96 74,85 

Combustfveis e lubrif icantes automotivos 71.915 7 ,96 82,81 

Manuten<;:ao e conse rva<;:ao de vefculos 55 .401 6 ,13 88 ,94 

Materia l para manuten<;:ao de vefculos 40.119 4 ,44 93,38 

Outras despesas 59 .898 6 ,62 100,00 

Tot al 903.965 100,00 

Fonte : SIAFI - fev/2010 

As despesas de convenio seguem os mesmos padr6es utilizados nas ocorridas por 

conta de recursos da LOA 2009 . 

Os resultados gerados na A <;:ao foram o encerramento da coleta de informa<;:6es 

da Pesquisa POF 2008-2009 , em seu modelo completo , e do teste-piloto da PO F 

Simpl ificada. 
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2.3 .1 .3 .16 A~ao lmplanta~ao da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicilios Continua - Codigo: 11 OG 

Dados Gerais 

Atributo da Ac;ao 

Quadro 58 - Dados gerais da Ac;ao 110G 

lnformac;ao 

Tipo 

Finalidade 

Descric;:ao 

Unidade responsavel pelas decisiies 
estrategicas 

Coordenador da Ac;:iio 
Unidade executora 

Fonte: SIG Pian - fev/2010 

Resultados 

Projeto 

lmplantar uma pesquisa nacional continua, por amostra de domicilios, 
para o acompanhamento de caracteristicas da forc;:a de trabalho e outras 
caracteristicas sociodemograticas da populac;:ao brasileira , de forma a 
produzir informac;:iies relevantes para o acompanhamento das alterac;:iies 
de curto prazo no mercado de trabalho e, pelo menos uma vez ao ano, 
informac;:iies sobre a situac;:ao sociecon6mica da populac;:ao. 

lntegrac;:ao das Pesquisas Nacional por Amostra de Domicilios(PNAD) 
e Mensal de Emprego(PME), com periodic idade t rimestral , fornecendo 
informac;:iies sobre mercado de trabalho e rendimentos para o Brasil , 
grandes regiiies, unidades da federac;:ao , cobrindo as situac;:iies de 
domicflios urbana e rural para os tres primeiros contextos geograticos 
listados. 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Wasmal ia Socorro Barata Bivar 
Diretoria de Pesquisas 

Ao Iongo de 2009, a ac;:ao esteve sendo desenvolvida dentro do escopo do Sistema 

lntegrado de Pesquisas Domiciliares(SIPD). do qual a PNAD Continua e urn elemento 

central, pois e a nova pesquisa que substituira a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicflios(PNAD), estrutural, e a Pesquisa Mensal de Emprego(PME). conjuntural, 

e que devera produzir informac;:6es basicas para o estudo do desenvolvimento 

socioecon6mico do Pais, bern como permitir a investigac;:ao continua dos indicadores 

de trabalho e rendimento. 

A PNAD Continua suprira uma importante lacuna das estatisticas nacionais, 

propiciando informac;:6es trimestrais sobre trabalho para todo o territ6rio nacional 

e grandes regi6es, nas dimens6es rural e urbana e, tambem, para as Unidades da 

Federac;:ao. Uma estrategia fundamental para a construc;:ao e implantac;:ao da PNAD 

Continua e a interac;:ao com os usuarios atraves de diversas formas de contato, com 

destaque para os chamados F6runs do SIPD, que tern debatido o conteudo do sistema 

integrado e, em especial, da PNAD Continua . Trata-se de encontros semestrais, cujas 

realizac;:6es de numeros 6 e 7 ocorreram em 2009. 

0 ano de 2009 foi dedicado ao planejamento e a realizac;:ao de urn grande teste da 

PNAD Continua, que envolveu cerca de 45 mil domicflios no Para, Pernambuco, 

Brasilia, Sao Paulo, Rio Grande do Sui e Rio de Janeiro . 0 teste teve por objetivos : 

validar questionarios de trabalho, rendimentos, uso do tempo, migrac;:ao e habitac;:ao; 
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avaliar a loglstica de gerenciamento , de coleta e de informatica requerida para a PNAD 

Continua; produzir resultados com precisao estatlstica de tal modo a possibilitar a 

compara<;:ao com a PNAD e a PME, pesquisas que serao substituldas pela PNAD 

Continua . Nessas Unidades da Federa<;:ao, o tamanho e desenho da amostra seguem 

a Amostra-mestra, que sera aplicada no contexto do Sistema lntegrado de Pesquisas 

Domiciliares. 

0 teste, que entrou em campo no mes de outubro de 2009, sera encerrado em 

2010 . 

A A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 4 .206 .320,00, todos 

na tonte 0100 (recursos do tesouro) . Foram executados R$ 3.031 .004,00, o que 

sign itica 72,06 % dos recursos autorizados no exercfcio . Por outro lado, encontra

se sob empenho o valor de R$ 152.254,00, o que total iza o comprometimento 

tinanceiro da A<;:ao em R$3 .183 .258 ,00 e eleva o percentual desse comprometimento 

ao patamar de 75 ,68%. 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de tinanciamento externo. 

Ouadro 59 - Principais despesas da A<;:iio 11 OG em 2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

1.761.358 58,11 58, 11 

Passagens e despesas com locomo~iio 411 .136 13,56 71 ,67 

Assessoria e consultoria tecnica ou jurfdica 585 .021 19,30 90,97 

Apoio administrati vo , tecnico e operacional 47 .247 1,56 92,53 

Combustfveis e lubrif icantes automotivos 43 .811 1,45 93 ,98 

Outras despesas 182 .431 6 ,02 100,00 
Total 3 .031 .004 100,00 

Fonte: SIAFI - f ev/2010 

Dos principais gastos na A<;:ao , as despesas referentes a diarias e passagens sao 

justificadas pela necessidade de treinamento e deslocamento dos tecnicos para a 

coleta do teste-piloto. 

As despesas alocadas no item Assessoria e consu/toria tecnica ou juridica sao 

relativas a manuten<;:ao constante de banco de dados e reformula<;:ao da forma de 

coleta , com vistas a melhoria deste proced imento 

Quanta a despesas com apoio administrativo, mediante os limites or<;:amentarios do 

exercfcio, o IBGE utilizou recursos com tais despesas dentro desta A<;:ao , a t im de 

viabilizar a execu<;:ao das metas tlsicas planejadas. 
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Quadro 60 - Metas e resultados da A<;:ao 11 OG em 2009 

Meta 

Financeira 

Fisica 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

4 .206 .320 
3 ,0 

Execu~ao 

3 .031.004 
2 ,3 

Execu~ao/Previsao 

% 
72 ,06 
76 ,67 

Por motivos de restri<;:ao do quadro efetivo de pessoal , bem como a incompatibilidade 

de execu<;:ao das tarefas com contratos temporaries para agentes de coleta , o projeto 

apresenta execu<;:ao aquem do prev isto . 

2.3.1.2.17 Ac;ao Mudanc;a do Referencial Geodesico - C6digo: 11 EF 

Dados Gerais 

Quadro 61 - Dados gera is da A<;:ao 11 EF 

Atributo da A~ao 

Tipo 

Final idade 

Descric;; iio 

Unidade responsave l pelas decis6es 
estrategicas 

Coordenador da A~iio 

Unidade executora 

Fonte : SIGPian - f ev/2009 

Resultados 

lnforma~ao 

Projeto 

Promover a ado~iio no pais de urn novo sistema de referencia geodesico, 
mais moderno e de concep~ iio geocentrica, de modo a compatib iliza-lo 
as m ais modernas tecnologias de posicionamento. 

Estudos, pesquisas, levantamentos de campo e modern iza~;iio da 
estrutura geodesica ativa, objetivando a definic;;iio de urn novo referencial 
geodesico que serv ira de base para todo tipo de posic ionamento que 
envolva coordenadas geodesicas. 

Funda~;iio Institute Brasi lei ro de Geograf ia e Estatfst ica 

Luiz Paulo Souto Fortes 

Diretoria de Geociencias 

Ouanto as atividades relacionadas ao Projeto Mudan<;:a do Referencial Geodesico, 

destinado ao acompanhamento das atividades da ado<;:ao do novo referenc ial 

geodesico, bem como a apresenta<;:ao a sociedade dos impactos devido a mudan<;:a do 

referencial , ressalta -se a capacita<;:ao de jovens e adultos da comunidade Ouilombola 

de Castainho , municipio de Garanhuns no estado de Pernambuco , nos m6dulos 

de lntrodu<;:ao a Cartografia e Leitura de Mapa , e a realiza<;:ao do levantamento de 

informa<;:oes t ematicas para a constru<;:ao da base de dados do Sistema de lnforma<;:oes 

Geograticas do Brasii(SIG-BRASIL) da comunidade. 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 194.000,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro). 

Foram executados R$ 26 .559,00, o que sign ifica 13,69 % dos recursos autorizados 

no exercfcio . Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 69 .550,00 
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o que totaliza o comprometimento financeiro da A<;:ao em R$ 96 .109,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 49 ,54%. 

Nao houve apl ica<;:ao de recursos de conven ios nem de f inanciamento externo . 

As despesas de maior vulto f inanceiro estao relac ionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representat ividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da 

A<;:ao. 

Quadro 62 - Principais despesas da A <; i.io 3596 em 2009 

Despesa 
Valor 

executado 
% 

% 
Acumulado 

Diarias 16.864 63,50 63.50 

Passagens e despesas com locomo~iio 9.123 34.35 97.85 

Material para manuten~ao de veiculos 200 0.75 98 ,60 

Material eh3trico e eletr6nico 167 0 ,63 99 ,23 

Material de processamento de dados 91 0 ,34 99,57 

Material para manuten~ao de bens im6ve i s /i n sta la~6es 55 0 ,21 99 .78 

Material de limpeza e produtos de higien i za~ao 41 0 , 15 99 ,93 

Outras despesas 18 0,07 100.00 

Total 26.559 100.00 

Fonte: SIAFI - fev /2010 

Os gastos utilizados com difuias e passagens sao justificados pela necessidade dos 

tecnicos se deslocarem para as atividades de treinamento e realiza<;:ao de teste

piloto . 

A meta ffsica prev ista para o exercfcio foi integralmente cumprida . 

Quadro 63 - Metas e resultados da A<;i.io 3596 em 2009 

Financei ra 
Fisica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

194.000 

6 

Execu<;ao 

26.559 

6 

Execw;:ao/Previsao 
% 

13,69 

100,00 

Considerando que este projeto envolve a parceria de universidades e organiza<;:6es 

publ icas e privadas, foi possfvel, a partir do acresc imo da contrapartida de 

apoio dessas parcerias, reduz ir os custos previstos pelo IBGE e, assim, executar 

todas as atividades programadas para o ana de 2009 e cumprir a meta ffsica de 

6 % de implanta<;:ao do sistema . Entretanto , cabe ressaltar que, nao e possfvel 

afirmar que o apoio dessas institui<;:6es sera mantido para 2010 com a mesma 

intensidade. 
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2.3.1.3.18 Ac;ao lmplantac;ao do Sistema de Geoprocessamento e 
Modernizac;ao da Cartografia - C6digo: 3596 

Dados Gerais 

Quadro 64 - Dados gerais da Ac;:iio 3596 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Finalidade 

Desc ri~ao 

Unidade responsavel pelas decis6es 
estrategicas 

Coordenador da A~ao 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2010 

Resultados 

lnformac;:ao 

Projeto 

lmplantar, em larga escala, a geotecnologia aplicada a coleta , ao 
tratamento e a disponibiliza~ao de dados territoriais (geodesicos, 
geograficos, cartograficos, de recursos naturais e meio ambiente). 
modernizando os procedimentos de produ~ao cartografica, consolidando 
o sistema de produ~ao cartografica digital e reduzindo os cu stos e os 
prazos de p rodu~ao , em atendimento a demanda da sociedade por 
informa~6es sobre o territ6rio nacional que contemple dados atualizados 
e georreferenciados, privilegiando a disponibilidade em ambiente web . 

Substitui~ao dos processes e das metodologias de produ~ao de 
in forma~6es territoriais, com a moderniza~ao das areas de produ~ao 

cartografica e das areas tematicas. 

Funda~ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Luiz Paulo Souto Fortes 

Diretoria de Geociencias 

Foram adqui ridos equ ipamentos para a montagem de esta<;:ao de trabalho voltada 

para as determina<;:6es altimetricas. 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 1 50 .158,00 , 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Embora a A<;: ao nao apresente recursos or<;:amentarios executados, ao f inal do 

exercfcio foram empenhados R$ 150.058 ,00 que representa 99 ,33 % dos recursos 

autorizados. Esses recursos foram utilizados na aquisi<;:ao de tres nfveis dig itais e 

uma m ira cent imetrica a serem util izadas em Med i<;:6es de Nivelamento Geometrico 

de Alta Precisao , Travessia de Massa d'agua e Possibilidade de Leitura da mira em 

varia<;:6es de lum inos idade. Justif ica-se aqu isi<;:ao deste equipamento, tendo em vista 

que os nfveis em opera<;:ao no IBGE encontra-se defasados e, em muitos casas, sem 

cond i<;:6es de uso , fato que inviab iliza a continuidade das at ividades consideradas 

fundamenta is para dens if ica <;: ao do Sistema Geodesico Brasileiro . 

A meta f fsica prevista para o exercfc io fo i integralmente cumprida . 

Quadro 65 - Metas e resultados da A c;:iio 3596 em 2009 

Financeira 

Fisica 

Meta 

Fonte : SIGPian e SIAFI - fev/2010 
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150.158 

Execuc;:ao 

0 

Execuc;:ao/PreviSAO 
% 

0,0 0 

100,00 
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2.3.1.3.19 A~ao Desenvolvimento do Sistema de lnforma~oes Geogrcificas do 
Brasii(SIG Brasil) - C6digo: 1 K32 

Dados Gerais 

Atributo da Ac,:ao 

Tipo 

Final idade 

Descri<;ao 

Quadro 66 - Dados gera is da A c;:ao 1 K32 

lnformac,:ao 

Atividade 

Desenvolver sistema de informa<;6es geograficas sobre o Brasil , em 
teconologia web, integrando dados espaciais a dados nao espaciais 
(estatfsticos, ambientais, etc.). produzidas nas mais diversas agencias 
governamentais. 

Cria<;ao do Sistema de lnforma<;6es Geograficas sobre o Brasil 
(SIG Brasil). como instrumento pr6prio ao diagn6stico do territ6rio, 
permitindo a espacializa<;ao de informa<;6es em multiplas escalas, 
permitindo o conhecimento da realidade nacional , em urn unico local , 
de informa<;6es georeferenciadas produzidas nas mais diversas agencias 
governamentais. 

Unidade responsavel pelas decis6es 
estrateg icas 

Funda<;ao Institute Brasile iro de Geografia e Estatfstica 

Coordenador da A<;ao David Wu Ta i 

Unidade executora Centro de Documenta<;ao e Dissemina<;ao de lnforma<;6es 

Fonte: SIGPian - fev/2010 

Resultados 

Com rela<;:ao a A<;:ao Desenvo lvimento do Sistema de lnforma<;: 6es Geograticas do 

Bras ii(SIG Brasil), encontram-se em f ase de f inal iza<;:ao os serv i<;:os contratados para 

a realiza<;:ao de mapeamento na escala 1 :250.000, a serem conclu fdos em 2010 . 

Os processes referentes a esses serv i<;:os encontram-se relac ionados no quadro a 

seguir. 

Ouadro 67 - Mapeament o esca la 1 ;2 50 .000 - Processes de contrat ac;:ao 

N° do Processo 
03605 .00071 3/2008-18 

0360 5.00071 4/2008-62 

0360 5.000715/2008-15 

03605 .000786/2008- 18 

Quantidade 
70 folhas 

69 folhas 

70 folhas 

140 folhas 

Foram adquiridas imagens de sensoriamento remoto , atraves do Acordo de Coopera<;:ao 

Tecnica entre a University of A laska Fairbanks e o IBGE, por meio de Memoranda 

de Entendimento , estabelecendo relacionamento e trabalho para o desenvolvimento 

de uma parceria do n6 das Americas do Advanced Land Observing Satellite (ALOS) , 

com o intercambio de informa<;: 6es t ecn icas e c ientfficas, inclusive padr6es dessas 

informa<;:6es. Com os recursos destinados a esta ativ idade foram adqu iridas imagens 

do satelite ALOS , as quais farao part e do acervo digital do IBGE. 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 3 .500 .000,00 , 

sendo R$ 2 .900 .000,00 na fonte 0100 (recursos do tesouro) e R$ 600 .00,00 na 

fonte 0250 (recursos pr6prios nao financeiros) . 
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Foram executados R$ 136.679,00, em sua totalidade na fonte 0100, o que significa 

3 ,91 % dos recursos autorizados pela LOA. Por outro lado , encontra-se sob empenho 

o valor de R$ 2.483 .562,00 o que totaliza o comprometimento financeiro da A<;:ao 

em R$2.620.241 ,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar de 

74,86 % . 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios nem de f inanciamento externo . 

As despesas de maior relevancia financeira comp6em o quadro a segu ir, mostrando 

a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da A<;:ao . 

Quadro 68 - Princ ipa is despesas da A <;: iio 1 K32 - LOA2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 
Serviyo de seleyao e t reinamento 

Aqu isiyao de softwares de apl icayao 

Equipamentos de processamento de dados 

71.000 

54 .700 

10 .979 

51 ,95 51,95 

40,02 91 ,97 

8 ,03 100,00 

Total 136.679 100,00 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

Os principais gastos se referem a aquisi<;:6es para a infraestrutura da tecnologia da 

informa<;:ao e tre inamentos em novas tecnolog ias. 

Foram cumpridos 75 % da meta ffsica prevista para o exercfcio . 

Quadro 69 - Metas e resultados da A <;:iio 1 K32 em 2009 

Financeira 

Fisica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SI AFI - fev/2010 

Previsiio 

3 .500 .000 

22 

Execuc;:iio 

136.679 

16,5 

Execuc;:iio/Previsiio 
% 

3,91 

7 5,00 

2.3.1.2.20 A~ao lmplanta~ao do Cadastro de Endere~os para 

Fins Estatisticos - C6digo: 11 JV 

Dados Gerais 

Quadro 70 - Dados gerais da A <;:iio 11 JV 

Atributo da Ac;:iio 

Tipo 

Finalidade 

Descric;:ao 

Unidade responsavel pelas decis6es 
est rategicas 
Coordenador da Ayiio 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev /2009 
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lnformac;:iio 

Projeto 

Desenvolver e implantar um Cadastro de Endereyos de Domicil ios, de 
abrangencia nacional, que sirva como instrumento para a racional izayao 
e o controle dos traba lhos de operac;:6es censitarias e fonte para selec;:ao 
de amostras de pesqu isas domiciliares. 
Construc;:ao de um banco de dados com endereyos de todo o pais, 
gerado a partir das informay6es co letadas no Censo Demogratico 2000 e 
associado a um sistema que perm ita a sua cont inua atualizayao, seja pela 
incorporayao de informay6es das pesquisas do IBGE, seja pela ut ilizac;:ao 
de informac;:6es de fontes ext ernas (prefeituras, concess ionarias de 
serviyos etc.). 

Fundayiio lnstituto Brasilei ro de Geografia e Estatistica 

Maria Vilma Salles Garcia 

Coordenayao Operacional dos Censos 
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Resultados 

0 Censo Demogratico 2010 e a lmplantac;:ao do Cadastro de Enderec;:os para Fins 

Estatfsticos(CNEFE), embora constem como Ac;:oes separadas no Plano Plurianual, 

tiveram suas ac;:oes executadas de forma integrada, inclusive com operac;:oes de 

campo simultaneas e conjuntas. Na Ac;:ao lmplantac;:ao do Cadastro de Enderec;:os 

para Fins Estatfsticos foi atualizado o mapeamento e sua associac;:ao ao Cadastro 

de Enderec;:os para 4005 municfpios com ate 20 mil habitantes. Essa atividade foi 

executada pela rede de agencias do IBGE com usa de uma ferramenta (Geobase) 

desenvolvida internamente e que demonstrou plena efic<kia na tarefa de gerac;:ao, 

atualizac;:ao e melhorias da geometria dos mapas dos menores municfpios, assim 

como a associac;:ao dos enderec;:os. 

Visando a construc;:ao de um banco de dados com enderec;:os de todo o pafs, 

gerado a partir das informac;:oes coletadas no Censo Demogratico 2000 e 

associado a um sistema que permita a sua contfnua atualizac;:ao, seja pela 

incorporac;:ao de informac;:oes das pesquisas do IBGE, seja pela utilizac;:ao de 

informac;:oes de fontes exte rn as (prefeituras, concessionarias de servic;:os etc.), 

em 2009 foi desenvolvida uma aplicac;:ao para a atualizac;:ao da associac;:ao dos 

enderec;:os aos mapas. Testada nas etapas de pre-coleta e coleta de dados no 

Censo Experimental, demonstrou a necessidade de profundas alterac;:oes nos 

procedimentos planejados. 

Para os 1560 municfpios com mais de 20.000 habitantes foram contratados servic;:os 

de empresas especializadas em roteamento para a execuc;:ao da associac;:ao do 

cadastro de enderec;:os fornecido pelo IBGE ao mapeamento digital de propriedade 

das empresas. 

Em 2009, a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios no valor de R$ 2.415 .000,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro). 

Foram executados R$ 1. 786 .769,00, o que significa 73,99% dos recursos autorizados 

no exercfcio. Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 100.722,00 o 

que totaliza o comprometimento finance ira da Ac;:ao em R$ 1 .887.491 ,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 78,16%. 

Nao houve aplicac;:ao de recursos .de convenios nem de financiamento externo. 

As despesas de maior expressividade financeira compoem o quadro a seguir que 

mostra a representatividade de cada uma em relac;:ao ao total dos gastos da Ac;:ao. 
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Quadro 71 - Principais despesas da A<;:ao 11 JV em 2009 

Despesa 

Diarias 

Passagens e despesas com locomo.;:ao 

Aquisi.;:ao de softwares de aplica.;:ao 

Combustiveis e lubrificantes automotivos 

Outras despesas 

Fonte : SI AFI - fev/2010 

Total 

Valor 
executado 

652 .476 

497 .471 

427 .500 

55.456 

153.866 

1.786.769 

% 
% 

Acumulado 

36,52 36,52 

27 ,84 64 ,36 

23 ,93 88 ,29 

3 , 10 91 ,39 

8 ,61 100,00 
100,00 

Os gastos com diarias e passagens foram feitos para atender aos deslocamentos de 

tecnicos para treinamentos e atividades de campo necessarias ao processo . 

Quadro 72 - Metas e resultados da A <;:ao 11JV em 2009 

Financeira 
Ffsica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

2.415.000 
15 

Execuc;:ao 

1.786 .769 
14 

Execuc;:ao/Previsao 
% 

73,99 
93,33 

Foi atingida 93 ,33 % da meta ffs ica prevista par conta de atraso na aquisi<;:ao de 

aplicativo para conversao de dados, impactando o prazo anteriormente definido para 

o cumprimento integral da meta ffsica definida em lei. 

2.3.1.2.21 A~ao Censo Demografico 2010 - C6digo: 5292 

Dados Gerais 

Quadro 73 - Dados gerais da A<;:ao 5292 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Finalidade 

Descri.;:ao 

Unidade responsavel pelas decisiies 
estrategicas 

Coordenador da A.;:ao 

Unidade executora 

Fonte: SIGPian - fev/2009 

Resultados 

lnformac;:ao 

Projeto 

Propic iar o conhecimento da rea lidade demogratica e social do pais, por 
meio do levantamento de seus dados censitarios. 

Desenvolvimento de atividades com vistas a elabora.;:ao de instrumentos 
de coleta de dados, critica, apura.;:ao e divulga.;:ao dos resultados da 
realidade demogratica e social do pais. 

Funda.;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Maria Vilma Salles Garcia 

Coordena.;:ao Operacional dos Censos 

Ressalte-se que o Censo Demogratico 2010 utilizara mapas georreferenciados, muitos 

deles atualizados com o apoio de imagens de satelite, e relacionados a um cadastro 

de endere<;:os, o que permitira a divulga<;:ao de informa<;:6es georreferenciadas e em 

recortes definidos pelos usuarios, guardadas as garantias do sigilo da informa<;:ao 
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individual, alem dos recursos tradicionalmente utilizados, e para a sua consecu<;:ao 

diversas atividades preparat6rias foram desenvolvidas durante 2009, como a realiza<;:ao 

da segunda prova-piloto que t estou os novas itens do conteudo do questionario e 

formas diferenciadas de indagar novas e antigos itens. 

Na sequencia, foram tomadas todas as providencias para o planejamento e realiza<;:ao 

do Censo Experimental - executado no municipio de Rio Claro , no estado de Sao 

Paulo e em mais outros distritos das demais regioes geograticas, contemplando todas 

as etapas que se referem a realiza<;:ao do Censo 2010, em carater experimental , com 

vistas a testar procedimentos tecnicos, operacionais e gerenciais a serem aplicados 

na opera<;:ao de fato . 0 Censo Experimental apontou a necessidade de aprimoramento 

e mudan<;:as fundamentais em diversos aspectos da opera<;:ao planejada . 

A coleta de informa<;:6es do Censo 2010 sera real izada integralmente atraves 

de computadores de mao (PDAs) - tecnologia ja implantada no IBGE, fac ilmente 

transportaveis, e que dispensaram os antigos questionarios em papel , proporcionando 

economia de recursos materiais, ganhos de qualidade dos dados coletados e de 

tempo na apura<;:ao de resultados, alem da coleta de coordenadas geograticas e da 

possibilidade de atualiza<;:ao permanente e imediata dos cadastros de endere<;:os. 

Em 2009, foram instaladas as Comiss6es Censitarias Estaduais(CCEs) em todas as 

unidades da federa<;:ao, bem como a instala<;:ao das 5 .564 Comiss6es Municipais 

de Geografia e Estatfstica(CMGEs) , fechando um ciclo de inclusao na parceria do 

IBGE com as comun idades nos trabalhos do Censo 2010. As Comiss6es Municipais 

ja func ionaram em opera<;:6es anteriores de forma menos estruturada e com menor 

abrangencia; contudo, pretende-se que tenham carater permanente ap6s o Censo 

2010, propiciando um maior envolvimento das comunidades locais nas pesquisas 

estatfsticas e geocientfficas desenvolvidas pelo IBGE. 

Durante todo o perfodo de planejamento e preparo da opera<;:ao, foi mantido 

interdlmbio com 6rgaos internacionais e oficinas de estatfstica, inclusive visando 

ao preparo do Censo Comum dos pafses do MERCOSUL, e que no ana de 2009 

culminou com a realiza<;:ao de seminario internacional no municipio de Rio Claro- SP, 

quando da realiza<;:ao do Censo Experimental. 

Foi iniciado um extenso programa de capacita<;:ao das equipes internas - na Sede 

e nas Unidades Estaduais - com um forte incremento do sistema de treinamento 

baseado em plataforma de ensino a distancia (EAD), coordenado pela Escola Nacional 

de Ciencias Estatfsticas do IBGE, que disponibilizou o programa de certifica<;:ao 

para o Censo Demogratico 2010, abordando temas, tecnicas e tecnologias, para a 

prepara<;:ao dos servidores que irao atuar na proxima opera<;:ao censitaria. 
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Os treinamentos para o Censo 2010, que visam a capacita<;:ao das mais de 200 mil 

pessoas a serem envolvidas nas etapas de prepara<;:ao, coleta e apura<;:ao de dados, 

foram desenvolvidos pelas equipes internas em conjunto com empresa especializada 

tendo sido elaborados cerca de 20 itens do material instrucional, entre mfdias 

impressas, digitais e audiovisuais, e construfdo um extenso programa para a cadeia 

de treinamento, composta de seis fases, que parl e de um pequeno grupo de tecnicos 

especialistas e se reproduz em cadeias crescentes e sucessivas ate atingir os cerca 

de 190 mil recenseadores que atuarao nos 5 .565 municfpios. 

No decurso de 2009 deu-se continuidade aos Processos Seletivos Simplificados 

(PSS). para o preenchimento das fun<;:6es tecnicas, administrativas e de informatica 

que executarao e darao suporte ao recenseamento propriamente dito . 0 PSS de 

2009 abrangeu cerca de 33 mil vagas e contou com cerca de 400 mil candidatos 

inscritos. 

Concomitante a todas essas importantes etapas foi atualizada a Base Territorial 

com mapas fundamentados em imagens de satelite, ortofotos e outros insumos, 

complementadas com trabalho de campo para elabora<;:ao de mapas, par meio de 

tracking, em centenas de povoados, distritos e localidades - urbanas e rurais de todo 

o pafs. 

0 IBGE, no exercfcio, preparou grande parte da infraestrutura que dara suporte ao 

recenseamento propriamente dito - a pesquisa de campo, estabelecendo condi<;:6es 

para a montagem dos Pastas de Coleta em todos os municfpios, refor<;:ando a estrutura 

de suas unidades estaduais, de forma a dar o suporte necessaria a opera<;:ao de 

campo , com a compra de equipamentos e servi<;:os de comunica<;:ao e transmissao 

de dados. Nas unidades centrais foram desenvolvidos sistemas informatizados, e 

teve infcio a adequa<;:ao do parque computacional e dos sistemas de comunica<;:ao 

para fazer frente as atividades de transmissao e processamento das informa<;:6es 

coletadas, controle gerencial , etc. 

Deu-se infc io tambem as a<;:6es de divulga<;:ao, interna e externa, que buscam a 

motiva<;:ao do publico interno e a sensibil iza<;:ao da popula<;:ao para atender e responder 

corretamente ao Censo . 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 162.854.352 ,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro). Foram executados R$ 50.4 73. 795,00, o que 

significa 30,99 % dos recursos autorizados no exercfcio. Par outro lado, encontra-se sob 

empenho o valor de R$ 97.553.469,00, o que totaliza o comprometimento financeiro 

da A<;:ao em R$ 148.027 .264,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao 

patamar de 90,90%. 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convemios nem de financiamento externo. 
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As despesas de maior vulto financeiro estao relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em relac;:ao ao total dos gastos da 

Ac;:ao. 

Quadro 74 - Princi pais despesas da A c;:a o 5292 em 2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

Diarias 5.096 .030 10, 10 10, 10 

Passagens e despesas com locomo~ao 2 .341 .585 4 ,64 14,74 

Se rvi ~os eventuais de agentes censitarios 16.135.337 31,97 46 ,70 

Eq uipamentos de processamento de dados 7 .085 .350 14 ,04 60 .74 

Obriga~oes patronais 3. 705 .615 7 ,34 68 ,0 8 

Servi~o de selec,:ao e t reinamento 3 .458 .000 6 ,85 74 ,93 

Despesas de teleprocessamento 2.810 .895 5,57 80 ,50 

Out ras vantagens contrato temporario 1.613 .989 3,20 83, 70 

Outras despesas 8 .226 .994 16,30 100,00 

Total 50.473 .795 100,00 

Fonte: SI AFI - fev/2010 

Dos principais gastos nessa A c;: ao, as despesas com diarias e passagens se justificam 

pelos deslocamentos dos tecnicos para treinamentos e execuc;:ao de atividades de 

campo, como testes e prova-p iloto . 

As despesas do item servit;os eventuais de agentes censitarios e suas correlatas, se 

referem a contratac;:ao de pessoal temporario alocado nas ativ idades de atualizac;:ao 

da base territorial para o Censo 2010. 

Quanta as despesas com eq uipamentos de processamento de dados atenderam 

a diversos projetos inerentes ao preparo da operac;:ao censitaria , tanto nas areas 

tecnicas quanta administrativa e operacional. As de teleprocessamento se referem 

a transmissao dos dados coletados. 

A diferenc;:a de R$ 97 .553.469 ,00 entre a despesa empenhada e a executada se 

refere, principalmente, a investimentos realizados na aquisic;:ao de equ ipamentos de 

processamento de dados e de vefculos de trac;:ao mecanica . 

Ouadro 75 - Principais despesas nao liqu idadas na A c;:ao 5292 em 2009 

Despesa 
Valor 

% 
% 

executado Acumulado 

Passagens e despesas com locomo~ao 159.024 0,16 0 , 16 

Equipamentos de processamento de dados 66 .562.827 68 ,23 68 .40 

Veiculos de t ra~iio mecanica 15.848 .262 16,2 5 88,64 

Se rvi~os graticos e editoriais 3. 698 .8 48 3 ,79 88.43 

Loca~iio de soft wares 3 .424 .525 3 ,51 91 ,94 

Outras despesas 7 .8 59 .983 8 ,06 100,00 

Total 97.553.469 100,00 

Fonte: SIAFI - fev/2010 
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A meta ffsica prevista para o exercfcio foi atingida. 

Ouadro 76 - Metas e resultados da Ac;:ao 5292 em 2009 

Finance ira 

Fisica 

Meta 

Fonte: SIGPian e SIAFI - f ev/2010 

Previsao 

162.854.352 

15 

Execuc;ao 

50.473.795 

15 

ExecUI;aoPrevisao 
% 

30,99 

100,00 

2. 3.1.3.22 Ac;ao lmplantac;ao do Sistema Nacional de Pesquisas 
Agropecuarias - C6digo: 1 ORY 

Dados Gerais 

Atributo da Ac;ao 

Ouadro 77 - Dados gerais da Ac;:ao 10RY 

lnformac;ao 

Tipo 

Finalidade 

Descric;:ao 

Unidade responsavel pelas decisiies 
estrategicas 

Coordenador da Ac;:ao 
Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev /2010 

Resultados 

Projeto 

lmplantar um sistema de pesquisas para o levantamento continuo de 
informa c;: iies da atividade agropecuaria, com vistas a criac;:ao de uma 
infraestrutura estat istica indispensavel a ampliac;:ao do escopo e melhoria 
da qualidade das estatisticas sobre o setor agropecuario brasileiro . 

Estruturac;:ao do Cadastro de Produtores e Estabelecimentos Agropecuarios 
e revisao do conteudo (quesitos e variaveis) e do cadastro das pesquisas 
atuais, com base nas informac;:iies do Censo Agropecuario 2006, bem 
como implantac;:ao de dois tipos interdependentes de pesquisa basica por 
amostra de estabelecimentos agropecuarios. 

Fundac;:ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Wasmalia Socorro Barata Bivar 
Diretoria de Pesquisas 

A A9ao lmplanta9ao do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuarias (SINPA), que 

tem como finalidade a implanta9ao de um sistema de pesquisas para o levantamento 

continuo de informa96es da atividade agropecuaria, atraves da cria9ao de uma 

infraestrutura estatfstica indispensavel a amplia9ao do escopo e melhoria da qualidade 

das estatfsticas sobre o setor agropecuario brasileiro, apresentou alguns avan9os em 

2009. 

0 projeto est a estruturado da seguinte forma: ( 1 ) na cria9ao de um Cadastro de 

Estabelecimentos e Produtores Agropecuarios(CEPA); (2) na revisao de conteudo 

(quesitos e variaveis) e de cadastro das atuais pesquisas, com base nos resultados 

do Censo Agropecuario 2006; e (3) na implanta9ao de pesquisas por amostragem 

probabilfstica, cuja unidade de investiga9ao e o estabelecimento agropecuario. 

Ouanto ao CEPA, parte importante dos estudos necessarios as reformula96es das 

pesquisas atuais, bern como das informa96es necessarias ao desenvolvimento das 

novas pesquisas (por amostragem probabilfstica), dependia da conclusao do Censo 
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Agropecuario de 2006, que foi divulgado somente em 30/09/2009 . Portanto, o Censo 

se constitui na fonte cadastral original (marco zero) do CEPA e, por conseguinte, tornou

se indispensavel aguardar a d ivulga<;ao do Censo Agropecuario . Assim, no ano de 

2009, o CEPA ainda se encontrava em fase inicial de estrutura<;ao, sendo necessaria 

a posterga<;ao do prazo de conclusao dos trabalhos, inicialmente previsto. 

Com rela<;ao a revisao de conteudo (quesitos e variaveis) e de cadastro das atuais 

pesquisas, tambem estava na dependencia da divulga<;ao do Censo Agropecuario 

2006. Dessa forma, os estudos relativos a reformula<;ao das pesquisas correntes 

(levantamento Sistematico da Produ<;ao Agrfcola(LSPA); Produ<;ao Agricola Municipal 

(PAM); Pesquisa de Estoques; Produ<;ao da Pecuaria Municipai(PPM); Pesquisa 

Trimestral do Abate de Animais; Produ<;ao de Ovos de Galinha(POG); Produ<;ao da 

Extra<;ao Vegetal e da Silvicult ura(PEVS) ; Pesquisa Trimestral do Couro; e Pesquisa 

Trimestral do Leite) em 2009 ainda se encontravam numa fase preliminar. E importante 

considerar que as pesquisas do IBGE como um todo deverao adotar novas modalidades 

de entrevista, envolvendo um maior uso de computadores de mao e a investiga<;ao 

atraves de telefone (ETAC - Entrevista Telef6nica Assistida por Computador). o que 

influenciara na execu<;ao das pesquisas correntes agropecuarias. 

Ouanto a implanta<;ao de pesquisas por amostragem probabilfstica, no anode 2009 , 

concentraram-se esfor<;os no sentido de realizar um pre-teste, com a inten<;ao 

principal de experimentar instrumentos e procedimentos de coleta e metodos de 

amostragem e estima<;ao . Trabalhou -se em definir o plano amostral e o tamanho da 

amostra necessaria, para a realiza<;ao de um pre-teste relativo ao trigo e a outros 

graos cultivados no Rio Grande do Sui, que teve seu primeiro teste, em novembro, 

atraves da entrevista telef6nica assistida por computador (call center). 

Concluindo, tendo-se em conta a realiza<;ao do Censo Demogratico de 2010, 

considerado prioritario no IBGE, os prazos de execu<;ao do SINPA foi revisto, de uma 

forma geral, sendo dilatado ate 2012. 

Apesar das restri<;6es que o projeto enfrentou no decorrer de sua implementa<;ao, 

como por exemplo carencia de especialistas para desenvolver o cadastro e de pessoal 

na rede de coleta, foram tomadas as providencias necessarias como remanejamentos 

de pessoal, adiamentos de prazos e outras, fazendo com que a A<;ao atingisse 

95,82% da meta ffsica prevista em lei para o exercfcio . 

Cabe informar que, paralelament e, foi providenciada a realiza<;ao de processo seletivo 

para contrata<;ao de agentes de pesquisa por telefone e supervisores de pesquisa . 

Em 2009, a A<;ao contou com recursos or<;amentarios no valor de R$ 650 .000,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro). 
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Foram executados R$ 474 .105,00 , o que significa 72,94% dos recursos autorizados 

no exercfcio. Par outro I ado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 170.387,00, 

o que totaliza o comprometimento financeiro da A<;ao em R$ 644 .492,00 e eleva o 

percentual desse comprometimento ao patamar de 99 ,15%. 

Nao houve aplica<;ao de recursos de conven ios nem de financ iamento externo. 

As despesas de maior vulto financeiro estao relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela<;ao ao total dos gastos da 

A<;ao . 

Quadro 78 - Principais despesas da A<;:ao 10RY em 2009 

Despesa 

Di6rias 

Passagens e despesas com locomo~iio 

Assessoria e consultoria tecnica ou jurfdica 

Apoio administ rat ive, tecnico e operacional 

Manuten~iio de sof tware 

Serv i~os de terceiros - PJ 

loca9ii0 de mao-de-obra 

Fonte: SI AFI - fev/ 2010 

Total 

Valor 
executado 

3 .976 

3 .392 

158 .127 

114 .959 

88.712 

62 .26 5 

42 .674 

474. 105 

% 
% 

Acumulado 

0 ,84 0 ,84 

0 ,72 1,56 

33 ,35 34,91 

24,25 59 , 16 

18,71 77 ,87 

13,13 91,00 

9,00 100,00 

100,00 

Dos principais gastos na A<;ao , as despesas referentes a diarias e passagens sao 

justificadas pela necessidade de deslocamento dos tecnicos da sede do IBGE para 

reuni6es tecnicas com outras entidades da area agropecuaria, a fim de realizar 

intercambio para o desenvolvimento do projeto . 

As despesas com assessoria e consultoria tecnica se referem a manuten<;ao constante 

de banco de dados e reformula<;ao da forma de coleta , com vistas a melhoria 

desse procedimento . Ja as despesas com manuten<;ao de software , referem-se ao 

aperfei<;oamento do sistema de entrada de dados. 

Os gastos efetuados com servi<;os de terceiros - pessoa jurfdica e com loca<;ao de 

mao-de-obra , foram provenientes da realiza<;ao de coleta e atualiza<;ao de dados 

atraves de entrevista telef6nica assistida par computador (call center) , real izados par 

empresa prestadora de servi<;os de telefonia. 

Ouadro 79 - Metas e resultados da A<;:ao 10RY em 2009 

Financeira 

Ffsica 

Meta 

Font e: SIG Pian e SIAFI - fev/2010 
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650 .000 

5 ,000 

Execu~ao 

474. 105 

4 ,791 

Execu~ao/Previsao 

% 
72 ,94 

95,82 
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2.3.1 .3.23 Ac;ao Contribuic;ao a Previdencia Privada - C6digo: 011 0 

Dados Gerais 

Ouadro 80 - Dados gerais da A 9ao 0110 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Finalidade 

Descric;:ao 

Unidade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 

Coordenador da Ac;:ao 

Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev /2009 

Resultados 

lnformac;:ao 

Operac;:oes especiais 

Assegurar que as autarquias. as fundac;:oes. as empresas publicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela Uniao possam contribu ir como patrocinadoras as 
entidades fechadas de previdencia privada nos termos da Lei 8.020/90 
e alterac;:oes. 

Pagamento da participac;:ao da patrocinadora (cont ribuic;:ao) conforme 
plano de custeio (custos do plano de benefic ios). de acordo com o 
Decreta 606/92 . 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

Serg io da Costa Cortes 

Diretoria-Executiva 

Os recursos alocados nesta A <;:ao destinam-se ao pagamento da oitava e ultima 

parcela acrescido de resfdu os da setima parcela , referentes ao instrumento 

part icular de transa<;:ao para reconhec imento de dfvida e respectivo parcelamento 

firmado entre a Soc iedade lbegeana de Assistencia(SIAS) e o IBGE, com vistas 

a integraliza<;:ao das reservas a amortizar relativas ao tempo de serv i<;:o passado 

dos participantes aposentados ate a implementa<;:ao do Regime Jurfdico Unico 

(RJU) . 

0 pagamento da referida parcela mais resfduos, no montante de R$ 14.818 .589 ,00, 

ocorreu em janeiro de 2009 . Para tanto , a A<;:ao contou com recursos neste valor na 

LOA 2009 , alocados na fonte 0100 (recursos do tesouro). 

Nao houve aplica<;:ao de recursos de convenios e financiamento externo . 

Em 2009 , a A<;:ao contou com recursos or<;:amentarios no valor de R$ 15 .013 .000,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foram executados R$ 14.81 8 .589 ,00 , o que significa 98,71 % dos recursos 

autorizados no exercfc io . 

As despesas de maior vulto financeiro encontram-se relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em rela<;:ao ao total dos gastos da 

A<;:ao . 
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Ouadro 81 - Principais despesas da A<;:ao 0110 em 2009 

Valor 
% 

% 
executado Acumulado 

Despesa 

Complementac;iio de previdencia 14.229.356 96 ,02 96 ,02 

Cont rib. a entidades fechadas de previdencia 589.233 3 ,98 100,00 

Total 14.818.589 100,00 

Fonte : SIAFI - f ev/2010 

Ouadro 82 - Metas e resultados da A<;:ao 0110 em 2009 

Financeira 

Ffsica 

Meta 

Fonte : SIGPian e SIAFI - fev/2010 

Previsiio 

15 .013.000 

Execu~tao 

14 .818 .589 

Execu~tiio/Previsiio 

% 
98 ,71 

2.3.2 Programa Brasil Universitario- C6digo: 1073 

Dados gerais 

Tipo de programa 
Este programa, de responsabilidade do Ministerio da Educa<;:ao, esta enquadrado no 

tipo t inalfstico por oferecer bens ou servi<;:os diretamente a sociedade. 

Objetivo 
Tem por objetivo propiciar o acesso da popula<;:ao brasileira a educa<;:ao e ao 

conhecimento com equidade, qualidade e valoriza<;:ao da diversidade, sendo o seu 

publico-alvo (beneticiar ios) alunos e protessores das lnstitui<;:6es Federais de Ensino 

Superior (IFES) . 

Gerente 
Maria Paula Dallari Bucci 

Gerente - Executivo 
Maria leda Costa Diniz 

lndicadores para avalia~ao do programa 
Os indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa sao: coeficiente 

de alunos por docentes em exercfcio na educa<;:ao superior; taxa de docentes (em 

exercfcio) com doutorado atuando nas institui<;:6es tederais de educa<;:ao superior -

gradua<;:ao presencia!; taxa de docentes (em exercfcio) com mestrado atuando nas 

institui<;:6es federais de educa<;:ao superior - gradua<;:ao presencia!; taxa de docentes 

(em exercfcio) com mestrado atuando nas institui<;:6es federais de educa<;:ao superior

gradua<;:ao; taxa de matrlcula de alunos em institui<;:6es tederais de educa<;:ao superior 

- gradua<;:ao presencia! - no turno noturno; taxa de matrfculas de alunos em cursos 

de gradua<;:ao presenciais no turno noturno . 
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2.3.2.1 Ac;ao do Programa 

Neste programa de responsabilidade do M inisterio da Educa<;:ao, o IBGE responde 

pela A<;:ao Ensino e Pesqu isa de Gradua<;:ao em Estatfstica e Geoci€mcias apresentada 

no item a seguir. 

2.3.2.2 Gestao da Ac;ao 

2.3.2.2.1 A~ao Ensino e Pesquisa de Gradua~ao em Estatlstica e 
Geociencias - C6digo: 8547 

Dados Gerais 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Finalidade 

Descri9iio 

Unidade responsavel pelas 
decisoes estrategicas 

Coordenador da A9iio 

Unidades executoras 

Fonte: SIGPian - fev/2010 

Resultados 

Ouadro 83 - Dados gerais da A <;:i:i o 854 7 

lnformac;:ao 

Ati vidade 

Formar, aperfei9oar e especial izar prof issionais das areas de estat fstica e 
de geociencias, par meio de cu rsos de gradua9iio, bem como de cursos 
de atualiza9iio e extensiio . Realizar estudos, pesquisas e desenvolver 
tec nologias com vistas a contribuir para o enfrentamento dos problemas 
brasilei ros, e o aperfei9oamento tecnico-cientifico e cultural do Pais. 

Realiza9iio de curso de Gradua9iio em Estatistica e Geociencias. 

Funda9iio lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Sergio da Costa C6rtes 

Escola Nacional Ciencias Estatisticas 

0 Curso de gradua<;:ao da Escola Nacional de Ciencias Estatfsticas(ENCE) contou, em 

2009, com 26 professores em seu quadro permanente e 13 professores colaboradores. 

No conjunto, foram oferecidas 46 disciplinas a 280 alunos, no primeiro semestre e a 

290 no segundo, totalizando 6 .228 horas-aula no ana . 

No decorrer de 2009, graduaram-se 12 alunos no prime iro semestre e 14 receberam 

o diploma no segundo semestre. 

Como incentivo ao desenvolv imento academico e profissional dos alunos de 

gradua<;:ao, a ENCE ofereceu 24 balsas de monitoria garantindo, assim, a participa<;:ao 

dos discentes em atividades de apoio didatico e inicia<;:ao cientffica. Foram 

abertos dais processos seletivos durante o ana . As atividades de monitoria foram 

desempenhadas em horario que nao ultrapassassem 4 horas diarias, no perfodo 

normal de funcionamento da ENCE, num total de 20 horas semanais, sem prejufzo 

as atividades academicas. 
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AIE~m das atividades didaticas, foram executadas atividades extracurriculares, como 

o programa Cursos de Verao : Matematica Financeira - 60 vagas; Banco de Dados 

e Linguagem SOL - 32 vagas; Metodos Estatfsticos em Gestao de Carteiras de 

lnvestimentos - 60 vagas; Analise de Dados de Sobrevivencia e Confiabilidade com 

Aplica96es - 36 vagas; Mat Lab - Modulo I, 16 vagas e Excel do Basico ao Avan9ado 

para 30 alunos e 2 professores. 

Com o objetivo de propiciar condi96es de permanencia do aluno carente e, 

consequentemente, maior dedica9ao e aumento no rendimento escolar, foi criado , 

em 2005 , no ciclo basico do curso de Gradua9ao em Estatfstica, o Projeto A9ao 

Afirmativa - lnclusao Social, inicialmente com apoio da Funda9ao FORD/SCIENDE e, 

hoje, com 10 bolsas-auxflio por semestre, mantidas pelo IBGE. 

Realizaram estagio supervisionado durante o ano 80 alunos de gradua9ao, cuja 

remunera9ao media mensal, observada para estagios de 6h/dia, foi de R$ 705,88 

mais os beneffcios. Os alunos estagiarios contaram com a supervisao de oito 

professores orientadores. 

Em 2009, a At;:ao contou com recursos ort;:amentarios no valor de R$ 516 .123,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foi executado o montante de R$ 305.548,00, o que significa 59,20% dos recursos 

autorizados no exercfcio. Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de 

R$ 18.534,00, o quetotaliza ocomprometimentofinanceiro da At;:ao em R$ 324.082,00 

e eleva o percentual de sse comprometimento ao patamar de 62,79%. 

As despesas de maior vulto financeiro encontram-se relacionadas no quadro a seguir, 

mostrando a representatividade de cada uma em relat;:ao ao total dos gastos da 

At;:ao . 

Ouadro 84 - Principais despesas da Ac;;ao 8547 em 2009 

Despesa 

Di6rias 

Passagens e despesas com locomociio 

Servico de selecao e treinamento 

Estagiarios 

Apoio administrative , tecnico e operacional 

Balsas de estudo no pafs 

Locacao de mao-de-obra 

Outras despesas 

Fonte : SIAFI - fev/2010 
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Total 

Valor 
% 

% 
executado Acumulado 

8.484 2,78 2,78 

13.547 4.43 7 ,21 

120.400 39.40 46,61 

66.533 21.78 68,39 

63.451 20,77 89, 16 

21 .950 7 , 18 96,34 

4.200 1,37 97,71 

6.983 2 ,29 100,00 

305.548 100,00 

--- ----- -----------------------------
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As despesas realizadas com diarias e passagens justificam-se pela participa<;:ao de 

professores em congressos e seminarios nacionais para apresenta<;:ao de trabalhos 

academicos e de pesquisas, bem como parceria com outras universidades e outros 

program as. 

A contrata<;:ao de professores colaboradores para a gradua<;:ao fo i essencial para a 

atualiza<;:ao e manuten<;:ao do Curso de Bachare lado em Estatlstica da ENCE, o que 

demandou gastos com servi<;:os de sele<;:ao e treinamento , alem de gastos com apo io 

administrative, tecnico e operacional, indispensaveis para viabilizar o funcionamento 

das diversas atividades de manuten<;:ao da ENCE. 

Os gastos referentes a estag iarios (alunos bolsistas) objetivaram propiciar cond i<;:6es 

de permanencia de alunos carentes e, consequentemente, maior dedica<;:ao e au menta 

no rend imento escolar. 

Ouadro 85 - Metas e resultados da A9ao 8547 em 2009 

Meta Previsao Execw;:ao 

305.548 
187 

Execw;:ao/Previsao 
% 

Finance ira 

Fis ica • 
Fonte: SIGP!an e SIAFI - fev /2010 

51 6 .123 
310 

' Media de alunos nos 1 2 meses do exercfcio 

59,20 
60 ,32 

A execu<;:ao ffsica aquem do previsto decorre, principalmente, das flutua<;:6es do 

Calendario Escolar como trancamentos, desl igamentos, transferenc ias, alunos 

formados e outras rotinas academicas. 

2.3.3 Programa Desenvolvimento do Ensino da 
P6s-Graduac;ao e da Pesquisa Cientifica

C6digo: 1375 

Dados gerais 

Tipo de programa 

Este programa , de responsabilidade do Ministerio da Educa<;:ao, esta enquadrado no 

tipo finalfstico par oferecer bens ou servi<;:os diretamente a sociedade. 

Objetivo 

Tem par objetivo propic iar o acesso da popu la<;:ao brasile ira a educa<;:ao e ao 

conhecimento com equ idade, qual idade e valoriza<;:ao da diversidade, sendo o seu 

publico-alva a lunas de p6s-gradua<;:ao , professores de ensino superior e pesquisadores, 

bem como o cidadao graduado que demonstre interesse em capacita<;:ao p6s

graduada . 
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Gerente 
Jorge Almeida Guimaraes 

Gerente executivo 
Emfdio Cantfd io de Oliveira Filho 

lndicadores para avalia~,:ao do programa 

Os indicadores util izados para avaliar o desempenho do programa sao: fndice de 

doutores t itulados no pafs ; fndice de mestres t itulados no pafs ; fndice de qualidade 

da p6s-graduac;:ao nacional ; fndice de qualificac;:ao do corpo docente com tftulo de 

doutor das institui c;: 6es de ensino superior; fndice de qualificac;:ao do corpo docente 

com tftulo de mestre das instituic;:6es de ensino superior. 

2.3.3.1 A~ao do Programa 

Neste programa , de responsabilidade do Ministerio da Educac;:ao, a Ac;:ao Ensino e 

Pesquisa de P6s-Graduac;:ao em Estatfstica e Geociencias, o IBGE responde pela Ac;:ao 

Ensino e Pesquisa de P6s-graduac;:ao em Estatfstica e Geociencias apresentada no 

item segu inte. 

2.3.3.2 

2.3.3.2.1 A~ao Ensino e Pesquisa de P6s-Cradua~ao em Estatistica e 
Ceociencias - C6digo: 8015 

Dados Gerais 

Quadro 86 - Dados gerais da Ac;:ao 801 5 

Atributo da Ac;:ao 

Tipo 

Finalidade 

Descrit;:ao 

Unidade responsavel pelas decisoes 
estrategicas 
Coordenador da A t;:ao 

Unidade executora 

Fonte : SIGPian - fev/2009 

Resultados 

lnformac;:ao 

Atividade 

Formar, aperfei t;:oar e especializar profissionais das areas de Estatistica e 
de Geociencias, por meio de cursos p6s-gradua t;:ao , bern como de cursos 
de atualizac;:ao e extensao. Realizar estudos, pesquisas e desenvolver 
tecnologias com vistas a contribuir para o enfrentamento dos problemas 
brasileiros, e o aperfeit;:oamento ttknico-cientif ico e cultural do Pais. 

Realizat;:ao de curso de p6s-graduat;:ao strictu sensu (Programa de 
Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais) e lata sensu 
(Curso de Especializat;:ao em Analise Ambienta l e Gestao do Terr it6rio) . 

Fundat;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Serg io da Costa C6rtes 

Esco la Nacional de Ciencias Estatisticas 

A ENCE ofereceu , em 2009 , o curso de Especializac;:ao em Analise Ambiental e 

Gestao do Territ6rio e o de Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais, 
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iniciado em 03/03/2009, com apresentac;:ao aos 27 alunos componentes da nova 

turma das diretrizes do Curso e das normas para a elaborac;:ao de monografia. 

No exercfcio de 2009 ocorreu o processo seletivo para a formac;:ao da decima terceira 

turma de Especializac;:ao, a cursar em 2010, e contou com 101 candidates neste 

processo, dentre os quais 30 foram aprovados para entrevista conformando a turma 

inicial de 28 alunos. 

Ja no curso de Mestrado, foram oferecidas 22 disciplinas, realizadas 23 defesas 

de dissertac;:ao e no processo seletivo para a formac;:ao da turma para 2010, foram 

efetuadas 74 inscric;:6es. 

0 expressive desempenho e os recordes alcanc;:ados foram resultado do esforc;:o 

voltado a reformulac;:ao do cu rso de Mestrado, iniciada no final do ano de 2004, e 

prosseguiu nos dois anos su bsequentes, apresentando resultados muito positives 

em 2007 e 2008 . A melhoria apresentada foi um fator significative para a avaliac;:ao 

trienal (2007-2009) realizada pela Coordenac;:ao de Aperfeic;:oamento de Pessoal de 

Nlvel Superior(CAPES) . 

A P6s-graduac;:ao promovida pela ENCE tem contribuldo como processo de formulac;:ao 

e analise das pesquisas do IBGE, e tem sido fundamental para ampliar as relac;:6es 

interinstitucionais com as universidades e centros de pesqu isa do pals. Contudo, 

ainda persiste a necessidade de se avanc;:ar em direc;:ao a criac;:ao de programa de 

doutorado, para garantir a consolidac;:ao do ensino e da pesquisa na ENCE, como 

tambem permitir o atendimento a crescente demanda por qual ificac;:ao dos pr6prios 

funcionarios do IBGE carentes de um curso de doutorado que preencha as lacunas 

existentes neste nlvel de ensino e pesquisa. 

Em 2009 , a Ac;:ao contou com recursos orc;:amentarios no valor de R$ 460.830,00, 

todos na fonte 0100 (recursos do tesouro) . 

Foi executado o montante de R$ 372 .171,00, o que significa 80,76% dos 

recursos autorizados no exercfcio . Por outro lado, encontra-se sob empenho o 

valor de R$ 35.494,00 , o que totaliza o comprometimento finance iro da Ac;:ao 

em R$ 407 .665,00 e eleva o percentual desse comprometimento ao patamar 

de 88,46%. 

As despesas de maior vulto f inanceiro estao relacionadas no quadro a seguir, que 

tambem mostra a representatividade de cada uma em relac;:ao ao total dos gastos 

da Ac;:ao . 
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Ouadro 87 - Pr incipais despesas da A9ao 801 5 em 2009 

Despesa Valor % 
% 

Acumulado 

Di6rias 16.457 4.42 4.42 

Passagens e despesas com locomot;:ao 24.223 6,51 10,93 

Estagiarios 293 .640 78 ,90 89 ,83 

Servi.;;o de sele.;;ao e t re inamento 32 .220 8 ,66 98.49 

Diarias a colaboradores eventuais no pais 2 .469 0 ,66 99 , 15 

Outras despesas 3 .162 0 ,85 100,00 
Total 372.171 100,00 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

As despesas realizadas com diarias e passagens na A<;:ao se justificam pela 

participa<;:ao de professores em congresses e seminaries nacionais para apresenta<;:ao 

de trabalhos academicos e de pesquisas, bem como parceria com outras universidades 

e outros programas. 

Ja os gastos referentes a estagiarios (alunos bolsistas) objetivaram a dedica<;:ao, 

em tempo integral, por parte dos alunos, ao curso de mestrado, possibilitando-os 

publicarem artigos e term inarem a disserta<;:ao no prazo. 

Quadro 88 - Metas e resultados da A9ao 8015 em 2009 

Finance ira 
Fisica • 

Meta 

Fonte: SIG Pian e SIAFI - fev/2010 

Previsao 

460.830 

120 

Execut;:ao 

372.171 

44 

ExecUI,:ao/Previsao 
% 

80,76 

36,67 

' Media de alunos nos 12 meses do exercfcio . 

A A<;:ao tambem contou com recursos extraor<;:amentarios na ordem de R$ 177.000,00 

oriundos de convenios dos Program as Demanda Sociai(DS), Bolsistas CAPES e 

Programa de Apoio a P6s-Gradua<;:ao(PROAP), da CAPES, cuja forma de repasse e a 

descentraliza<;:ao de creditos, conforme determina a Portaria CAPES n° 49, de 27 de 

mar<;:o de 2008 . 

Foram executados R$ 141 .546 ,00, o que significa 79 ,97 % dos recursos recebidos 

no exercfcio. Por outro lado, encontra-se sob empenho o valor de R$ 12.000,00, o 

que totaliza o comprometimento financeiro em R$ 153.546 ,00 e eleva o percentual 

desse comprometimento ao patamar de 86 ,75% . 

Ouadro 89 - Convenio relacionado a A9ao 801 5 em 2009 

Convinio Recebido Executado 

IBGE I Funda.yao Coordena9ao de Aperfei9oamento de Pessoal de Nivel Superior 177.000 141 .546 

Total 177.000 141 .546 

Fonte: SIAFI - fev/2010 

As maiores despesas oriundas estao relacionadas no quadro segu inte, onde se pode 

observar a representatividade de cada despesa em rela<;:ao ao total dos gastos da 

A<;:ao . 
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Ouadro 90 - Principais despesas relativas aos Convenios da A <;:ao 801 5 em 2009 

Despesa 

Passagens e despesas com locomo<;:iio 

Bolsas de estudo no pais 

Auxflios para desenvolvimento de estudos e pesquisas 

Fonte: SIAFI - fev/20010 

Valor 

893 

132.000 

8 .653 

Total 141 .546 

% 
% 

Acumulado 

0 ,63 0,63 

93 ,26 93.89 

6,11 100,00 

100,00 

As despesas real izadas, par meio de portaria da CAPES, seguiram os mesmos padr6es 

utilizados em relac;:ao aos recursos da LOA. 

Os gastos referentes a 21 bal sas de estudo no pais, em 2009, objet ivaram viabil izar 

a dedicac;:ao , em tempo integral, dos alunos do curso de mestrado . Ja os gastos para 

o desenvolv imento de estudos e pesquisas se referem aos auxflios financeiros ao 

aluno para sua part icipac;:ao em eventos c ient fficos. 

2.4 Desempenho Operacional 

2.4.1 Programa<;ao Or<;amentaria 

2.4.1.1 Programac;ao de Despesas Correntes 

Ouadro 91 - Programa<;:ao or<;:amentaria de despesas correntes 2009 

Origem dos creditos Pessoal e encargos 
Juros e 

Outras despesas 
encargos da 

orc;:amentarios sociais 
divida 

correntes 

Exercicios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dota<;:ao proposta pela UO 1.031 .571 .555 1.037.718.711 146.898 176.277.158 145.997.274 
<( 

PLOA 1.035.891 .202 1.335.210.088 146.898 173.725.031 225.584.574 0 .... 
LOA 1.035.891 .202 1.335.210.088 146.898 153.460.678 147.743.806 

Suplementares 128.397.826 50.252.673 15.697.281 80.685.765 

Abertos 10.000 
II> Especiais s Reabertos :c 
~ Abertos 
(.) Extraordinarios 

Reabertos 

Creditos cancelados 35.548.622 58.450.009 10.416.774 3.173 

Outras operac;:oes 

Total 1.128.740.406 1.327 .012. 752 146.898 158.741 .185 228.436.398 

Fonte: SIAFI , mar/ 2010 
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2.4.1.2 Programac;ao de Despesas Capital 

Quadro 92 - Programa<;:ao or<;:amentaria de despesas de capital - 2009 

Origem dos creditos 
lnvestimentos 

lnversoes Outras despesas 
orc;:amentarios financeiras de capital 

Exercfcios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotaviio proposta pela UO 86.038.842 6.004.726 10.000 768.000 

"' PLOA 0 7.668.768 172.632.968 10.000 768.000 ..... 
LOA 7.208.768 72.632.968 10.000 768.000 

Suplementares 40.000.000 

Abertos 

"' Especiais 
2 Reabertos 
:0 .., 

Abertos u Extraordinarios 
Reabertos 

15.245.648 

Outras opera96es 

Total 7.208.768 97.387.320 10.000 768.000 
Fonte: SIAFI , mar/2010 

2.4.1.3 Resumo da Programac;ao de Despesas e 

Reserva de Contingencia 

Quadro 93 - Resumo da programa<;:ao de despesas e reserva de contingencia - 2009 

Origem dos creditos on,:amentarios 

"' 0 ..... 

Exercicios 

Dotaviio proposta pela UO 

PLOA 

LOA 

Suplementares 

Abertos 

Reabertos 

Abertos 

Reabertos 

Creditos cance lados 

Especiais 

Extraordinarios 

Outras operav6es 

Total 

Fonte: SIAFI , mar/2010 

Despesas correntes 

2008 2009 

1.207.995.611 1.183.715.985 

1.209.763.131 1.560.794.662 

1.189.498.778 1.482.953.894 

144.095.107 130.938.438 

45.965.396 58.453.182 

1.287.628.489 1.555.449.150 

Despesas de capital 
Reserva de 

contingencia 

2008 2009 2008 2009 

86.048.842 6.772.726 

7.678.768 173.400.968 

7.218.768 73.400.968 

40.000.000 

15.245.648 

7.218.768 98.155.320 

0 or<;:amento autorizado ao IBGE em 2009 sofreu varia<;:6es desde a sua propos i<;:ao 

ate o fechamento do exercfcio . As modifica<;:6es ocorreram par conta dos limites 

estabelecidos pelo Ministerio do Planejamento, Or<;:amento e Gestao(MP) , tanto para 

o grupo de Pessoal quanta para os de ODC e lnvestimento . 
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No grupo de Pessoal, os limites iniciais para 2009 seguiram o comportamento natural 

dos valores da folha de 2008 e posteriormente foram ampliados por conta dos 

reajustes salariais anteriormente aprovados. Observa-se uma varia<;:ao positiva de 

28,67 % do PLOA em rela<;:ao a proposta, mantendo-se os mesmos valores para a 

LOA e notando-se, no decorrer do ano, discreta redu<;:ao . 

lmporta ressaltar que a execu<;: ao desses valores nao e objeto de gestao direta do 

IBGE, mas sim do MP. 

Ouanto aos recursos de ODC e lnvestimento sao observadas, em ambos os 

grupos, expressivas varia<;:6es de valores, durante as diversas fases entre a 

elabora<;:ao da proposta or<;:amentaria, sua regulamenta<;:ao em lei e respectivas 

mod ifica<;:6es. Tal comportamento provem , princ ipa lmente, da nao inclusao 

na proposta or<;:amentaria de recursos necessarios tanto ao planejamento e a 

implanta<;:ao da infraestrutura quanto a public idade para a realiza<;:ao do Censo 

Demogratico 2010 e que, posteriormente, foram inclufdos no PLOA , reduzidos 

pela LOA2009 e parcialmente suplementados, ao Iongo do ano. As A<;:6es Censo 

Demograt ico 2010 e Public idade de Utilidade Publica , juntas, representaram 

85 % dos acrescimos realizados no or<;:amento do IBGE nos referidos grupos de 

despesa, durante o exercfcio. 

Cabe ainda destacar as suplementa<;:6es, em ODC e lnvestimento , no patamar de 6 % 

dos creditos adicionais autorizados ao IBGE, ind ispensaveis ao suporte de todas as 

atividades de infraestrutura da lnstitui<;:ao, nas vinte e sete unidades da federa<;:ao , 

concedidos as A<;:6es Gestao e Administra<;:ao do Programa e Sistema lnformatizado 

de Dados Estatfsticos e Geocientff icos. 

Ouanto aos recursos alocados a tftulo de lnversao financeira, estes foram destinados 

a aquisi<;:ao de im6vel com vist as a amplia<;:ao das instala<;:6es da Escola Nacional de 

Ciencias Estatfsticas(ENCE). que nao ocorreu por conta da desistencia por parte do 

proprietario do referido im6vel. 
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2.4.1.4 Movimenta<;ao Or<;amentaria por Grupo de Despesas 

Ouadro 94 - Movimenta<;:iio or<;: amentaria por grupo de despesa 
u G o espesas c orrentes 

Natureza da Moviment~ao co ncedente 
C lassifica~iio da ~iio de c redno ou 

recebedora 

M ovimenta ~a o Co nee d idos 

ldos 
idos 080003 

I nterna R ec eb 

Conce d 
Conce d 

Con ce d 
Con ce d 
Conce d 

Conced 
Conced 
Con ce d 
Conced 
Conced 
Conced 

ldo~___Q!I0005 

idos 
ldos 
i do~ 

idos 
idos 
idos 
idos 
idos 
idos 

idos Receb 
Receb 

Movimentacao Recebt 
id os ]_ 
·dos 

Externa Recebt ·dos 
·dos Recebt 

Recebi 
Recebi 
Recebi 
Recebi 
Recebi 
Recebl 
Recebl 
Recebl 

Recebi 
Recebl 
Recebl 
Recebi 
Recebi 

dos 
dos 
dos 
dos 
dos 
dos 
dos 
dos 

dos 
dos 
dos 

dos 
dos 

Natureza da Movtmenta~io 
de C rt!dito 

Movlmen ta ~~ o 
lnterna Rec 

M ovtmenta ~a o 
Extern a 

Fonte: SI AFI, mar/2010 

080009 
080012 
080021 
090031 
0900 32 
090033 
090034 
533 014 
250013 

040 003 
110197 

200 016 
200021 
154 003 
257 001 
257 001 
257 001 
257 001 
257 001 
257 001 
44 0073 
201 002 

201002 
201 002 
490002 

550002 
560003 

4 7205 .28.846 .0901.0005 
4 7205.28.846 .0901.0005 
4 7205 .28.846.0901.0005 
4 7205.28.846.0901 .0005 
4 7205.28.846 .0901 .0005 

4 7205.28.846.0901 .0005 
4 7205.28.846 .0901 .0005 
4 7205.28.846.0901 .0005 

4 7205.28.8 46.0901 0005 
4 7205.0 4.122.0796 .2272 
4 7205 .04.122 0796 2272 

Total 
10102.02.032.1389.28 66 
2010 1.04.183.0496 .8110 

2012 1.14.571 .0155 .89 42 
201 22 .14.126 .0156.1 OUJ 
2629 1.12.364 .1375 .0487 
3 6901 .2 8. 84 4 .0 906 .0 284 
36901 .10.121 .0016 .8619 
36901 .10.121.0016 8648 
36901 10.305 .144 4.6170 
3690110.305 1446.8706 
36901 .10.306 .1214 .8735 
441 01 .18.127 .0512.1J 30 
4 710 1.28.844 .0906.0 28 4 

4 7101 .04.121 .1003.4743 
4 71 01 .0 4.122.0750 .2000 
491 01 .21.121 .0139 .2103 

55101 .08.121 .1006 .4923 
56101 .15.122.0310 .8785 

Total 

C lasstfica~iio da a~io 

Pessoal e 
Encargo s 
Soc ia ls 

-

23 0.178 00 
2.673,00_ 

3.640.613 00 
111 .317 00 

1.828.83 4,00 

671 .444 00 
1.826.301 ,00 
1. 22 9.136 000 
1.831 .837 00 

-
-

J .. ose 
Outras De~esas 

E ncargos d e Corrente• 
Divide 

-
- - -

29.588000 
50.832000 

471 .587 00 
660.537020 
96.84103 4 

11.372.333 00 0 0 1. 309.385 54 
- - 1-- - 1--498.03300 4 
- 159.292050 

- - 862.399 29 - 1-
635.709052 

- 153.545,72 
- 14 7.885 46 

1.049.692056 
2. 94 3. 617 041 
1.158.403 04 

- 20 2. 50609 0 
- 943.522 23 
- 106.4501 4 

- 15 7.0 00 81 

- 1--- 51 .660 00 
8.386 65 

285 .000 00 
2.997.313 54 

- 1.79 8.769 6 3 
0 304.8~27 ° 13.85-1.302 17 

No quadro ac ima , quanto as despesas correntes Juras e encargos da divida ativa, 

cabe informar que o cred ito foi t ransfer ido pela Diret or ia Executiva do Fundo 

Nac ional de Sa ude - Unidade Gestora 257 .001 , para fazer f ace as despesas de 

com issao de comprom isso e juros decorrentes do acordo de emprestimo com o 

Banco Mundial , registrado no SIAFI sob o numero 7324-BR - HDTAL, referent e 

a parte a ser executada pelo M in iste rio da Saude, constante da LOA daquela 

lnstitu i9ao . 
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2.4.2 Execu~ao Or~amentaria 

2.4.2.1 Despesas por Modalidade de Contrata~ao 

Ouadro 95 - Despesas por modalidade de contrata<;:ao 2009 

Modalidade de 
contratac;:iio 

Licita"lo 

Convite 

Tomada de prec;:os 

Concorri!nc ia 

Pregao 

Concurso 

Consulta 

Contretec;6ea 
diretea 

Regime de 
execuc;lo especial 

Suprimento de 
fundos 

Pegemento de 
P.!IIOel 

Pagamento em folha 

Diarias 

Outroa 

Fonte: SIAFI , mar/201 0 

Despesa empenhada 

2008 2009 

58.480.322,86 160.401.677.98 

587.518,04 
2.072.191 ,23 
5 .802.312,91 

50.018.300,68 

32.390.943,83 

182.615,09 
1.798 .759,80 
9 .255 .894,12 

149.164.308,97 

43.874.796,40 

Despesa liquidada 

2008 2009 

68.480.322.86 160.401.577,98 

587 .518,04 
2 .072 .191 ,23 
5 .802 .312,91 

50.018 .300,68 

32.390.943,83 

182.615 ,09 
1.798 .759 ,80 
9 .255.894, 12 

149 .164.308,97 

43.874.796,40 

16 .732 .595 ,34 
15 .658.348.49 

19 .219 .398,92 16.732 .595,34 19.219.398,92 
24 .655 .397.48 

8.090.012.41 
,___ _____ ___, 

8 .090 .012.41 

24.655 .397.48 15 .658 .348.49 

6 .498. 792,54 

..----

8 .090.012.41 

24.276.084.81 

11 .044.418 ,82 

13.231 .665 ,99 

6.498. 792,54 

6.498 . 792 .54 

21.095.954.50 

328.817 ,26 

20 .767 .137,24 

No quadro acima verifica-se que o valor da Despesa empenhada e igual ao da Despesa 

/iquidada . lsto decorre do lan<;amento automatico programado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), no sentido de inscrever Restos a Pagar do exercfcio seguinte 

creditando as contas do grupo 24.241 .03 .00- Empenho por Modalidade de Licita<;ao 

e debitando no grupo 29 .241.01.01 - Empenhos a Liquidar. 

Podemos observar ainda o reflexo da implanta<;ao do subsistema do SIAFI para o 

pagamento da despesa com pessoal , quando a coluna Despesa empenhada nao 

apresenta valor, uma vez que estas despesas sao debitadas diretamente das celulas 

or<;amentarias. 

Destaca-se um aumento significativo de 198%, na Despesa empenhada , na 

modalidade "Pregao", em rela<;ao a 2008, decorrente de diversas aquisi<;oes 

necessarias ao CENSO 2010 . 
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! 
Ouadro 96 - Despesas correntes por grupo e elemento de despesa - 2009 N I~ 0> - - ,J;;. Grupos de Despesa empenhada Despesa liquidada RP niio processados Valores pagos -0 - II 1r ll - N despesa 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Cil 

_jl 
N s 1 . Despesas :::0 

~ de pessoal 1.123.349.701 ,03 1.280 .812.584,08 1.123.349.701,03 1.280.058.070,24 754.513,84 1.112.305.282,21 1.279 .729.252,98 (I) cp· Qj' 
m .... 
X 11.Venc . e Q' 
(I) o· (') vant . fixas 540 .423 .124.23 615 .11 6 .129 .97 540.423.124.23 615 .116.129 .97 540.422 .6 19 .38 614.787.423 .34 c a. .... 0 ;::· 01 . (I) 

OJ Aoosentadorias 327.01 8 .555 .98 375.670 .675 .02 327 .018.55 5.98 375.670.675,02 327.018 .555 .98 375.670.663 .02 ~ G'> 
IJl (I) 

1 3.0briga!f6es "'C "' 0 .... 
m ~ 

OJI 
oatronais 1 1 1.31 8 .386 .99 125 .945 .7 18 .14 1 1 1 .318 .386 .99 125.929 .547 .01 16.1 71.13 100.277 .61 6 .45 125.929 .448 .38 0 

IJl 
Demais cw N 

0 IJl 0 elementos do 144.589 .633.83 164 .080 .060 .95 144.589.633 .83 163.341 .718 .24 738 .342 .71 144.586.490.40 163.341.7 18 .24 
("') <D 

2. Juros e 

I~ 0 
encargos da 

72.354,83 ~L 72.354,83 I IL 72.354,83 
""': 

divida 
""': 

- ~ 

21 . Juros sem :I ... 
a divida ~ 

IJl 
por 16.8 24,70 16.824,70 16 .824,70 

"'C contrato 0 
22 .0 utros ""': 

encargos a Ci 
dem 55 .530 ,13 55 .530 ,13 55 .530,13 ""': 

s::: 
a Divida "'C - 0 3 . Outras 

despesas 179.669.193,10 17.630.143,79 20.998 .108,73 ~ 

correntes 
146.907 .902,14 200.667.301,83 129.277.758,35 128.241.477,23 178.813.294,02 m 

39 .0ut. serv . ~ 

de terc .- PJ 56.204 .088,85 70 .689 .651,20 43 .301 .768,83 54.1 12.374 ,86 12 .902.320,02 16 .577 .276 ,34 42.68 7.860 ,56 53.469 .445,13 3 
~ 

04. Contrato :I ... 
por tempo 21 .917 .095,38 21.455 .577 ,53 461 .517 ,85 21 .455.577 ,53 0 

46. Auxilio- 0.. 
alimenta!fiiO 16. 322.040 ,48 17.766 .17 5,47 16.322.040 ,48 17.766 .175,47 16.322.040 ,48 17.766 .175,47 ~ 

93 . 0 
~ 

lndeniza!foes e 13.581.933,47 13 .58 1.131,94 801 ,53 13 .580 .734,33 IJl 

Demais 
"'C 
~ 

elementos do 60.799 .839,34 90.294.379 ,78 56.072 .81 7' 1 0 86.335 .065,24 4 . 727 .022,24 3 .959 .3 14,54 55 .650 .841 ,86 86.122.095 ,89 IJl 
cw 

Fonte: SIAFI , mar /2010 
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No quadro Despesas correntes por grupo e elemento de despesa temos a evidenciar 

que no exercfcio de 2009, no que tange as despesas com Pessoal, em especial a 

Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil e aposentadorias e reformas, toda a 

despesa empenhada foi devidamente liquidada nos valores de R$615.116 .129,97 

e R$375 .670.675,02, respectivamente, devido ao fato da altera~;ao ocorrida na 

sistematica de empenho de despesa de pessoal , onde passou a se deduzir o valor 

diretamente das celulas or<;:amentarias, sem a necessidade de formalizar o empenho 

da despesa. 

Ainda nesse grupo, verifica-se um aumento nos valores empenhados, na ordem 

de 14% em rela~;ao ao exercfcio de 2008 . Grande parte desse aumento se deu 

devido as contrata<;:6es do pessoal censitario temporario. Quanta ao grupo Juras e 

encargos da dfvida cabe esclarecer que os valores informados sao referente a taxa de 

permanencia e juros do saldo nao utilizado pelo Ministerio da Saude na execu~;ao da 

parte que lhe cabia do HDTAL, cujo credito foi descentralizado por aquela lnstitui<;:ao 

nao compondo o or<;:amento do IBGE. 

Ja no grupo de Outras despesas correntes foram empenhados, em 2009, 37% a 

mais do que no exercfcio de 2008 . As despesas com os preparativos para o CENSO 

2010 contribufram para esse aumento . 

2.4.2.3 Evoluc;;ao dos Gastos Gerais 
Ouadro 97 - Evoluc;:ao dos gastos gerais : 2007 , 2008, 2009 

Descric,:ao 

1 . Passagens 

2. Diarias e ressarcimento de despesas em viagens 

3. Servic,;os terce irizados 

3 .1. Publicidade 

3 .2. Vigililncia , Limpeza e Conservac,; iio 

3 .3. Tecnologia da informac,; iio 

3 .4. Outras terceirizac,;oes 

3 .5. Suprimento de fundos 

4 . Cartiio de credito corporative 

Fonte: SIAFI , mar/2010 

2007 
33.846 .549 ,35 

34 .526 .096,08 

28.655.334,61 

15.512 .961 ,08 

4 .680.142,01 

4 .885.854,99 

3 .576 .376 ,53 

35 .351 .711 ,82 

Totais 132.379.691,86 

A no 

2008 2009 
6 .957.887.47 5.656. 711 ,27 

13.210 .650,83 20.737.989.71 

16.704.357,86 20.117.728.43 

547 .342.41 777 .164,56 

5.372.203,23 7.353.612 ,96 

6 .368. 755 ,02 6 .702 .194,58 

4.416.057,20 5.284.756,33 

7 .701 .268,17 6.498 . 792 ,54 

44.574.164,33 53.011 .221,95 

Na evolu~;ao dos gastos, numa analise do trienio 2007, 2008 e 2009, verifica-se uma 

despesa impactante em 2007 em razao da realiza~;ao das A<;:6es Censo Agropecuario 

e Contagem da Popula~;ao, retomando o patamar de normalidade nos exercfcios de 

2008 e 2009 . 

Em rela<;:ao ao exercfcio de 2009, procedeu-se a uma analise, item a item, sendo 

destacados, a seguir, os de maior relevancia: 
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Item 1 - Passagens 

Em que pesem os preparativos para o CENSO 2010, o IBGE negociou com a empresa 

de turismo contratada o fornecimento de passagens aereas par pacotes, obtendo-se, 

dessa forma, descontos, o que justifica a queda nos gastos com passagens; 

Item 2 - Diarias 

Observa-se um aumento, na ordem de 57%, do exercfcio de 2008 para 2009, em 

decorrencia de reajuste no valor das diarias, conforme o Decreta 6 .907 de 21 de 

julho de 2009, e da implementac;;ao das ac;;6es preparat6rias para o CENSO 2010; 

Item 3 - Servicos Terceirizados 

E importante informar que o IBGE pratica a terceirizac;;ao de alguns servic;;os ha alguns 

anos, principalmente os de vigilancia, limpeza e conservac;;ao de bens im6veis, e 

apoio administrativos (porta ria , motoristas, dentre outros); 

Quanta aos gastos em Tecnologia da lnformac;ao , em 2009 referem-se a consultorias 

e suporte ttknico no sentido de promover atualizac;;6es do sistema de envio de e-mail 

do aplicativo Lotus Notes, alem de servic;:os de engenharia de sistemas; 

Item 4 - Cartao de Credito Corporat ivo 

Os valores referem-se a suprimento de fundos, tanto na modalidade ' Saque' como na 

modalidade 'Fatura', concedidos para as excepcionalidades ocorridas nas unidades 

do IBGE em todo o territ6r io nacional. Neste exercfcio houve uma queda de 16%, em 

relac;:ao ao exercfcio de 2008 , decorrente de ac;:6es na gestao institucional voltadas 

a esse fim . 

2.4.2.4 

Grupos de 
despesa 

4. 
lnvestimentos 

39 
Outros servi9os 
de terceiros · PJ 

51 
Obras e 
instalayiies 
52 
Equipamentos e 
material 
permanente 

5. lnvers6es 
linlnceiras 
6 . Amortiz~lo 
da clvida 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Quadro 98 - Despesas de capital por grupo e elemento de despesa 

Despesa empenhada Despesa lquidada RP nao processados Valores pagos 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

2.469.321,31 96.412.426,11 2.469.321,31 9.116.892,65 4.716.336,18 87.295.533,46 2.459.068,92 9.049.665, 71 

320,00 320,00 320,00 

883.637,96 1.931.209,46 883.637,96 444.913,32 1.694.540,58 1.486.296,14 883.637,96 444.913,32 

1.585.683,35 94.481.216,65 1.585.683,35 8.671 .979,33 3.021 .795,60 85.809.237,32 1.575.430,96 8.604.432,39 

Fonte : SIAFI , mar/2010 
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No grupo lnvestimentos, mais especificamente Obras e instala96es, foram 

empenhados R$ 1.931 .209,46 representando 119 % a mais do que em 2008, 

referentes aos subgrupos Estudos e projetos relativos a instala<;:ao de ventila<;:ao 

mecanica e ao projeto executivo de instala<;:6es em im6vel na Unidade Estadual do 

IBGE no Mato Grosso, como t ambem a Obras em andamento que, basicamente, se 

referem a implanta<;:ao de centro de codifica<;:ao e a reforma do quarto pavimento do 

bloco A do complexo Canabarro . 

Quanta ao item Equipamentos e material permanente, cabe esclarecer que a grande 

maioria dos equipamentos adquiridos nos ultimos meses do exercfcio 2009 destina

se a execu<;:ao do CENSO 201 0 e foram inscritos em Restos a pagar(RP) . 

2.4.2.5 Execu~ao Or<;amentaria por Programa de Governo 

Embora o IBGE seja responsavel pelo Programa lnforma<;:6es Estatfsticas e 
Geocientfficas-IEG, constante do PPA, nao exerce gerencia de Programa nessa 
modalidade. 
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2.4.2.6 Execu~ao Fisica e Financeira das A~oes 

Ouadro 99 - Execu9ao fisica e financeira das A96es 

Programa lnforma~oes Estatisticas e Geocientificas - 0796 Fun~ao 04 

~~-~-+;p+ ___ M§!fMMMIMiiui 
Meta fisica Meta financeira Meta ara 2010 

Atividades 

121 200J unidade 11 .356 11.356 2.015.799 1.180.756 5.565 352.401 
122 2272 718.442.699 701 .281 .405 678.825.412 
126 2C51 unidade 1 0 150.000 0 49.998 
126 2003 0 0 546.032 0 

126 2236 unidade 1 1 15.500.000 14.277.192 20.840.740 

127 2229 unidade 595 595 2.055.046 1.441.968 671 1.596.661 
128 4572 unidade 2.500 9.889 987.285 899.617 2.500 994.465 
131 4641 3.000.000 0 34.000.000 
301 2004 unidade 29.007 20.022 15.747.769 15.699.209 29.299 25.314.336 
306 2012 unidade 9.367 8.490 16.265.135 16.186.847 13.359 23.083.818 
301 20CW unidade 6.559 0 10.000 0 6.559 1.180.707 
331 2011 unidade 5.606 4.206 7.216.193 6.997.077 6.299 9.146.184 
365 2010 unidade 493 463 526.425 509.017 499 532.746 
571 2228 unidade 4 4 4.332.608 3.123.983 4 2.434.209 
573 2230 unidade 18.150.000 21 .628.211 2.917.785 2.192.100 23.000.000 4.000.000 
571 2231 unidade 3.313 3.318 923.961 819.113 3.600 923.537 
571 2665 unidade 67 67 967.149 643.776 75 972.631 
571 4227 unidade 111 137 8.622.808 7.184.487 137 9.834.287 
571 4228 unidade 15 15 4.718.584 4.238.026 14 5.535.454 
Projetos 
121 11GU %exec. fls. 34 31,44 4.278.128 3.027.463 15 450.000 
121 110G %exec. tis. 3 2,3 4.206.320 3.031 .004 781 .200 
121 111A %exec. tis. 9 5,9 712.155 475.487 446.400 
121 11EF %exec. fls. 6 6 194.000 26.559 15 154.979 
121 11JV %exec. tis. 15 14 2.415.000 1.786.769 
121 1793 %exec. tis. 24 14,646 1.038.430 636.396 7 894.090 
121 5292 %exec. fls . 15 15 162.854.352 50.473.795 82 1.366.000.000 

122 11 P7 unidade 1 0 768.000 0 
122 5280 %exec. tis. 4 3,093 855.300 554.785 4 1.982.109 
122 10RY %exec. tis. 5 4,791 650.000 474.105 446.400 
126 3596 %exec. fls. 1 150.158 0 664.800 
126 1K32 %exec. tis. 22 16,5 3.500.000 136.679 11 5.000.000 
Opera~toes Especiais 
273 0110 15.013.000 14.818.589 50.000 
122 09HB 126.053.766 125.752.266 121.514.180 

Programa: Brasil Universitario • 1073 Fun~tao 04 
Atividade 
364 8547 unidade 310 187 516.123 305.548 310 559.294 

Programa: Desenvolvimento do Ensino da P6s-gradua~tao e da Pesquisa - 1375 Fun!fao 04 
Atividade 
364 8015 unidade 120 44 460.830 372.171 120 478.740 

Opera~tao Especial : Previdencia de lnativos e Pensionistas da Uniao - 0089 Fun~tao 09 
272 0181 unidade 8.540 7.549 513.069.290 491 .055.663 7.588 464.291 .642 

Opera~tao Especial : Cumprimento de Senten~tas Judiciais • 0901 Fun!fao 28 
846 0005 11 .924.340 11.924.340 24.563.419 

Fonte : SIGPian, mar/2010 
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2.4.3 lndicadores de Desempenho 

Para avaliar o desempenho da gestao , quanta a eticacia , eticiencia e efetividade no 

exercfcio de 2009, o IBGE utiliza seis indicadores, contorme mostra o quadro a seguir 

- lndicadores de Desempenho. 

Os ind icadores Taxa de Resultados Alcam;ados e Taxa de Variar;ao de Demanda 

por lnformar;oes Estatfsticas e Geocientfficas objetivam a mensura<;:ao do fator 

eficacia. 0 calculo da Taxa de Resultados Alcanr;ados e de responsabilidade da 

Coordena<;:ao de Planejamento e Supervisao/Diretoria-Executiva , que o executa a 

partir dos resultados de cumprimento das metas das A<;:6es consideradas para efeito 

da Avalia<;:ao de Desempenho lnstitucional. A responsabilidade pelo calculo da Taxa 

de Variar;ao de Demanda por lnformar;oes Estatfsticas e Geocientfficas e do Centro 

de Documenta<;:ao e Dissemina<;:ao de lnforma<;:6es(CDDI) que o executa a partir do 

numero de usuarios atendidos pela A<;:ao Disseminar;ao de lnformar;6es Estatfsticas 

e Geocientfficas, informado pelo proprio CDDI. 

Visando atender ao objetivo estrategico de "manter o IBGE como centro de 

referencia de informa<;:6es estat fsticas e geocientfficas, util izando as mais modernas 

tecnologias de informa<;:ao, atendendo com excelencia os clientes e usuarios " 11 foi 

implantado, a partir de 2004, o indicador Tempo Media de Resposta que permite 

o acompanhamento da eficiencia da lnstitu i<;:ao no atendimento as solic ita<;:6es 

feitas pelos usuarios par meio de correio eletr6nico no endere<;:o ibge@ibge.gov.br. 

0 calculo desse indicador e de responsabilidade da Coordena<;:ao de Atendimento 

lntegrado/Centro de Documenta<;:ao e Dissemina<;:ao de lnforma<;:6es, para o qual sao 

encaminhadas as correspondencias que apresentam uma resposta f inal e conclusiva 

ao usuario . 

Os indicadores Taxa de Satisfar;ao, Expectativa e Avaliar;ao do Usuario tem como 

objetivo mensurar a efetividade da lnstitui<;:ao no atendimento aos cidadaos

usuarios. Esses indicadores sao calculados a partir dos dados levantados na Pesquisa 

de Satisfa<;:ao dos Usuarios, real izada desde o primeiro semestre de 2003, sob 

responsabilidade do CDDI. Essa pesquisa e realizada no CDDI , Rio de Janeiro; 

e nas Supervis6es de Documenta<;:ao e Dissemina<;:ao de lnforma<;:6es (SOls) do 

IBGE, localizadas no Distrito Federal e nas demais capitais dos estados brasileiros. 

A coleta, com dura<;:ao de um mes, e feita atraves do autopreenchimento de um 

questionario, no qual os usuarios atribuem notas (de zero a dez) que identificam 

11 Planejamento Estrategico 2002-2004 
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a sua expectativa e avaliac;:ao sobre a qualidade dos servic;:os prestados, de forma 

global e tambem para cada uma das cinco dimens6es da qualidade : conservac;:ao e 

limpeza do centro de atendimento, atendimento dos funcionarios, capacidade dos 

funcionarios, servic;:o feito corretamente e facilidade para conseguir o servic;:o. Nesse 

questionario o usuario estabelece uma priorizac;:ao em func;:ao da importancia (valor) 

atribufda por ele para cada uma dessas dimens6es. A metodologia utilizada para a 

pesquisa e a American Consumer Satisfaction /ndex(SERVQUAL), da Universidade 

de Michigam, desenvolvido pelos especialistas Zeithaml, Parasuraman e Berry e 

Common Measurement Tool, do Centro Canadense de Gestao; e a entrada de dados 

e a analise dos resultados sao feitas com o uso do aplicativo lnstrumento Padrao de 

Pesquisa de Satisfac;:ao (IPPSL versao 1.0, disponibilizado pela Secretaria de Gestao 

do Ministerio do Planejamento, Orc;:amento e Gestao (MP). 

A periodicidade da Pesquisa de Satisfac;:ao foi definida inicialmente por semestre 

com expectativa de apurar e melhorar, se necessaria, rapidamente a qualidade 

do atendimento aos usuarios dos servic;:os de biblioteca, livraria e centro de 

atendimento do IBGE. A partir de 2006, a periodicidade passou a ser anual, tendo 

em vista os dados hist6ricos da pesquisa ja permit irem uma boa caracterizac;:ao do 

fen6meno a acompanhar, o que resultou tambem na reduc;:ao dos custos de sua 

implementac;:ao . 
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Quadro 100 - lndicadores de desempenho 

lndicader/Descric;ae Atributes 

Taxa de Resultados Alcanc;:ados ( RA ) 
A composic;:ao desse indicador tem como base 
as metas das Ac;:oes do Plano Plurianual -PPA, 
consideradas para efeito da Avaliac;:ao de 
Desempenho lnstitucional , e e dado pela media 
aritmetica do conjunto de resultados obtidos. 

Taxa de Variac;:ao da Demanda por lnformac;:oes 
Estatisticas e Geocientificas (TDI) 
A partir da obtenyao do numero ind ice e da 
variac;:ao percentual do numero de usuarios 
atendidos no ano em analise em relayao ao ano 
anterior, e possivel acompanhar a evoluc;:ao do 
IBGE no que diz respeito a demanda por 
informac;:oes estatisticas e geocientificas. 

Tempo de Resposta ( ) -Media 
Tempo media de resposta (atendimento) as 
solicitac;:oes feitas pelos usuarios por meio de 
correio eletronico. Esse indicador permite avaliar 
mes a mes o desempenho do atendimento a 
essas demandas. 

Taxa de Satisfac;:ao do Usuario ( S) 
Percentual alcanr;ado pela aval iar;ao do servir;o em 
relar;ae a expectativa de servir;o, onde valores abaixo 
de 100 indicam insatisfar;ao, quando os usuaries 
consideram que o servir;o recebido foi pior do que o 
esperado, e valores maiores ou igual a 100 indicam 
satisfar;ao, quando os usuaries consideram que o 
servir;o recebido foi melhor ou igual ao esperado. 

Formula de calculo 

{~: xi OO J 
RA =------

II 

MR = metas realizadas 
Mp = metas previstas 
n = numero de resultados 
obtidos 

TDI =( NU, x l oo) - I 00 
NUn- 1 

NU n= numero de usuaries 
atendidos no a no 
NU.,., = numero de usuaries 
atendidos no a no anterior 

~Ti = somat6rio dos tempos de 
resposta a cada usuario 
atendido no mes 
n = numero de atendimentos 
realizados no mes 

S =i x iOO 
E 

A = media das notas dadas 
pelos usuaries para o quesito 
avaliar;ao 
E = media das notas dadas 
pelos usuaries para o quesito 
expectativa 

Expectativa do Usuario ( E ) £ = I£; 
Media das notas, de 0 a 10, dadas pelos n 
individuos sabre o que esperavam receber em ~ E i = somatorio da notas 

atribuidas a expectativa por 
relac;:ao a um determinado servic;:o. Quanta cada usuario 
maior a nota, maior a expectativa possuiam n = numero de questionarios 
antes de receber o servic;:o . res ~JQ_nd:;;,i d;:-o.._s.___ 

Avaliac;:ao do Usuario ( A ) 
Media das notas, de 0 a 10, dadas pelos 
individuos sabre o que efetivamente receberam 
em relac;:ao a um determinado servic;:o. Quanta 
maior a nota, maior a avaliac;:ao. 

A= IA ; 
n 

~Ai = somat6rio da notas 
atribuidas a avaliar;ao por cada 
usuario 
n = numero de questionarios 
respondidos 

Unidade 

% 

% 

Dias 

% 

Pontos 

Pontos 

Periodicidade 

Semestral 

Anual 

Mensa! 

Anual 

Anual 

Anual 

Font e: Pesquisa de Satis f a~ao dos Usuaries - CDDI , Sistema de l n forma~iies Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN e Avalia~ao 
de Desempenho lnstitucional. 

0 gratico 1 apresenta uma serie hist6rica que permite a visualiza<;:ao do cumprimento 

das metas das A<;:6es consideradas para efeito da Avalia<;:ao de Desempenho 

lnstitucional no perfodo 2004 - 2009. No exercfcio de 2009 a lnstitui<;:ao atingiu 

o patamar de 100,00% no primeiro semestre e 99,78 % no segundo do exercfcio, 
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o que indica a manuten<;:ao da efic<kia e da eficiencia no atingimento das metas 

estabelecidas. 
Grafico 1 - Resultados do indicador 

Taxa de resultados alcan<;:ados IBGE 2004-2009 

100,00 99,52 100,00 100,00 100,00 100,00 99,78 

98,75 

97,61 

0 IBGE tem alcan<;:ado Indices significativos no que se refere ao atendimento aos 

usuarios e ao acesso as informa<;:6es. As demandas dos usuarios vem aumentando a 

cada ano em fun<;:ao do crescimento de acessos ao Portal do IBGE na Internet. 

0 gratico 2 indica uma estabiliza<;:ao da demanda dos usuarios em 2009 em 

rela<;:ao ao ano de 2008, expresso por pequeno crescimento na taxa de varia<;:ao da 

demanda em 2, 14%, quando foram realizados 21 .628.211 atendimentos e acessos 

as informa<;:6es. 
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Gratico 2 : Evolu<;:iio da demanda por informa<;:6es estatisticas e 
geocientificas - IBGE 2003 a 2009 

Nrimerode 
stendimentos 

L .,. ... 
2003 2004 

21 .994.780 

14.677.955 

10.253.631 

2005 2006 2007 2008 
Fonte: Centro de Documentayao e Disseminal'ao de lnformayoes (CDDI) - fev/2010 
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Para atendimento ao cidadao-usuario o correio eletr6nico e um dentre os diversos 

canais disponibilizados pelo IBGE. 0 indicador Tempo Media de Resposta e utilizado 

para avaliar a eficiencia desse atendimento . 

Na compara<;:ao dos resultados alcan<;:ados em 2009 em rela<;:ao a 2008 (gratico 

3), observa-se, em uma ana lise global, uma pequena redu<;:ao da eficiencia no 

atendimento, pois o tempo media de resposta anual passou de 2,1 dias em 2008 

para 2,3 dias em 2009. 

Parte do aumento do tempo media de atendimento por correspondencia em 2009 

deve-se ao novo perfil da demanda que vem se tornando cada vez mais seletivo, em 

fun<;:ao da grande oferta de informa<;:6es no Portal do IBGE, na Internet. 

Gratico 3 - Tempo medio de resposta aos atendimentos 
realizados por correspondencia no IBGE 

Rio de Janeiro - 2008/2009 

TEMPO(dia) 

6 • 2008 

5 • 2009 

3,2 

3 2,5 2,6 2,7 

2,0 2.1 
2 

1,3 

jan lev mar abr mai jun jul ago set out nov 

Fonte: Centro de Documenta9iio e Dissemina9iio de lnformayiies(CDDI ) - mar/2010 

4,1 

dez 

M~S 

Os indicadores Taxa de Satisfa9ao, de Expectativa e de Avalia980 do Usuario 

permitem uma analise sabre a efetividade do atendimento realizado pelo IBGE. Os 

dados utilizados no calculo desses indicadores foram obtidos por meio da Pesquisa 

de Satisfa<;:ao, o que significa que eles refletem a opiniao dos usuarios que buscaram 

informa<;:6es fornecidas pela lnstitui<;:ao. 

De acordo com a metodologia da pesquisa, deve-se desejar taxas de satisfa<;:ao 

pouco superiores a 100%, tendo em vista que esse indicador e obtido a partir da 

rela<;:ao entre a avalia<;:ao do atendimento pelo usuario e a expectativa que ele tinha 

antes de ser atendido. 

A Pesquisa de Satisfa9ao dos Usuarios de 2009 apresentou como resultado uma 

Taxa Geral de Satisfa<;:ao de 113,11 % . Os resultados das ultimas seis Pesquisas de 
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Satisfa<;:ao dos Usuarios realizadas (gratico 4) mostram taxas que confirmam elevado 

grau de satisfa<;:ao dos usuarios com os servi<;:os oferecidos. 

Gratico 4 - Ta xa de satisfa<;:ao dos usuarios com o IBGE - BRASIL 2005 a 2009 

140 

120 
114,73 114,11 115,43 116,54 117,63 113,11 

• • • • • • 
100 

80 

60 

40 

20 ~ 

0 
1• 2005 2" 2005 2006 2007 2008 2009 

Fonte: Centro de Documentaciio e Disseminaciio de lnformacoesiCDDI ) - mar/ 2010 
Nota : A periodicidade do indicador passou a se r anual a partir de 2006 . 

Os resultados do indicador referente a Expectativa dos Usuarios quanto ao atendimento 

(gratico 5) apresentam indices satisfat6rios (periodo de 2005 a 2009), apontando 

para elevado nfvel de exigencia sobre a presta<;:ao dos servi<;:os, o que denota a 

imagem de qualidade que o IBGE vem mantendo junto a sociedade. 

Griifico 5 - Nota media de expectat iva do usuario sobre o atendimento 
disponivel no IBGE - Brasil 2005 a 2009 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 
11 2005 21 2005 2006 2007 2008 

Fonte : Centro de Documentaciio e Disseminaciio de lnformacoes (CDDI) - mar/2010 
Nota : A periodicidade deste indicador passou a ser anual a partir de 2006 . 

2009 

Observa-se, no gratico 6, que as avalia<;:6es medias do atendimento, nas ultimas seis 

Pesqu isas de Satisfa<;:ao realizadas, apresentaram resultados pr6ximos a nota maxima, 

o que refor<;:a os indices obtidos para o indicador referente a Taxa de Satisfa<;:ao do 

Usuario e demonstram que o atendimento realizado ficou acima das expectativas. 
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Gratico 6 - Nota media da avalia<;:ao do usuario ao atendimento 
prestado pelo IBGE - Brasil - 2005 a 2009 

Fonte: Centro de Documentac;:ao e Disseminac;:ao de lnformac;:6es (CDDI) - mar/2010 
Nota: A periodicidade deste indicador passou a ser anual a partir de 2006. 

C_,IBGE 

Os resultados apresentados para os indicadores da Taxa de Satisfa<;:ao, de Expectativa 

e de Avalia<;:ao dos Usuarios mostram que o IBGE esta oferecendo servi<;:os com 

qualidade e que deve continuar aperfei<;:oando suas atividades de atendimento , 

com o objetivo de alcan<;:ar padr6es de excelencia e, tambem, que a lnstitui<;:ao tem 

6timo conceito de sua imagem perante a sociedade, mas deve continuar trabalhando 

constantemente na sua melhoria. 
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Composi~ao do Quadro de 
Recursos Humanos 

Quadro 101 - Composi9ao do quadro de recursos humanos do IBGE em 2009 

Composic;;ao do quadro de recursos humanos 

situac;;ao apurada em 31/12/2009 

C~IBGE 

Regime do ocupante do cargo Lotac;;io efetiva 

7 .073 

Lotac;io autorizada 

350 

Lotac;io ideal ( 1 I 

Estatutfuios 

Celetistas 

Lei 8 . 745/93 

Pr6pri os 

Requ isitados 

Cargos de livre provimento 

Estatutarios 

Niio estatutarios 

Terceirizados 

Total 

824 

12.381 350 

(1) 0 IBGE ainda nao possu i um estudo para determ inar a lotayao idea l para o seu quadro de recursos humanos, con form e ci t ado na 
analise crit ica de indicadores gerenciai s sabre recursos humanos. 

3.2 Quadro de Pessoal Proprio 
Quadro 102 - ComposiQao e custos de recursos humanos nos 

exercic ios de 2007, 2008 e 2009 

Em R$ 1000,00 

Quadro pr6prio 
Vencimentos 

Tipologia Quantidade e vantagens Retribuic;;oes Gratificac;;oes Adicionais lndenizac;;oes 
fix as 

..... J4.~ . ~o~ ..................... 9.~ . r:a~:. J&~t. 
3.875 : 169.232 : 66.827 : 1.525 

....... '1236:3 ! 215.134 : 59.804 ,... ..... . T446 
Celetistas (indusive os cedidos, com 6nus) 

Celetlstas (inclusive os cedidos com 6nus) 

........... ~g§~··········.L. .............................. 1,t .. ,1 ........................................ :;::.; ......................... · .. ·· .. ·· ..... · .. ·· .. ·· ..... · .. ·· .. ·· ..... · .... ,· .... · .. ··.······························· ~ l··································~·l 
2009 ... .. . . 1 - ' .... ························ a r .. . ..... 4 : .... .. . . ... 

Lei 8.745193 

Lei 8.745193 

........... ~007.. . 
2008 
20d9 

.4 .. ~~7. .' ........................ .1.0 .. ~~4. . .! : ......................................... :....... .. . .. ... 4. . Z9.~ .·. . ................... J .~ .. 
3.816 : 15.276 : - . 5.595 393 4A1o .. :······ .. 34:1oif! ......................................... .. .... 8:125 ·. ·· ····· ···3a9·· 

Cargo de provlmento em comissao ou de natureza especial (sem vinculo) 

2007 : 23 : 927 : ................................... :.. ......................... 1 : 
. ~ggg ::::::::::: ::::: lrc:: I?~g : : • . ::::: ~ : 

Requlsitados com 6nus para a Unidade Jurlsdlclonada 

....... ~00?.. ~ ~0~ : ............................... :....... 34 
2008 : 4 260 : .. ... .)0 ···········2oog···········································2 l ... ······························1"1s··l··· :::::::: ..... J .. 

Requlsitados sem 6nus para a Unldade Jurlsdlclonada 

........... ~007. . . ~ ' .......... .. ....... J ..................................... . 
2008 : 3 • 1 : 

. .. J~.: 2: 
18 • . i T 

~Ci.Ci.$. ··································H 2 .,... •••••• :r: -: ... ·····:::::::·:::::::::··:::Jz::c: ............................ ~..L 
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3.3 

Finalidade 

Quadro de Pessoal Terceirizado 

Ouadro 103 - Composi<;:ao e custos de recursos humanos 

terceirizados nos exercfcios de 2007, 2008 e 2009 

Conservac;:ao e 
vigilancia 

Quadro terceirizado 

Apoio administrativo 
Atividades 

de area-fim 
Estagiarios 

Ouantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo Ouantidade Custo 

2009 

2008 

2007 

3.4 Contratos de T erceiriza<;ao de 
Areas-fim 

Nao se aplica a Unidade Jurisdicionada. 

As areas-tim nao possuem contrata<;:ao para a finalidade. 

3.5 lndicadores Cerenciais sobre 
Recursos Humanos 

704 

906 

0 IBGE ainda nao possui de forma sistematizada indicadores de gestao de 

recursos humanos de tal forma que possa verificar os Indices de absentefsmo, 

a quantidade de acidentes de trabalho e de doen<;:as ocupacionais, o turnover, entre 

outros. Nesse sentido, a Coordena<;:ao de Recursos Humanos vem investindo em 

sistemas de informa<;:ao para que se possa gerar esses numeros e, dessa forma, 

melhorar sua atua<;:ao na formula<;:ao de polfticas e programas que atendam as 

necessidades dos servidores. 

Um dos sistemas que ja esta sendo utilizado e o Sistema de lnforma<;:6es de Saude, 

onde se podera , num futuro breve, obter os dados referentes a saude dos servidores 

e as informa<;:6es sabre acidentes de trabalho. 

Alem disso, a Coordena<;:ao de Recursos Humanos conta com o Programa de Melhoria 

na Oualidade da Gestao lnstitucional , onde um dos projetos estrategicos trata, 

justamente, dos lndicadores de Gestao . Assim, espera -se poder avan<;:ar nesse projeto 

e definir OS indicadores referentes a Gestao de Recursos Humanos, implementa-los 

e aperfei<;:oa-los continuamente. 
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3.6 Analise Critica 

Em dezembro de 2009 , havia 11 .817 colaboradores no IBGE, entre servidores de 

cargo efetivo , contratados temporaries pel a Le i 8 . 745 /93 e estag iarios. Entretanto , 

por nao possu ir um estudo de quadro de vagas ideal, e ditrcil mensurar a adequa<;:ao 

desse quantitativa as atividades hoje desenvolvidas pelo 6rgao . Ha um sentimento 

geral de que o aumento do numero de aposentadorias, sem a devida reposi<;:ao dessas 

pessoas, traz alguns problemas para a institu i<;:ao , que nao consegue implementar 

todos os seus projetos. 

No entanto, com o aumento do uso de novas tecnologias, ha uma clara necessidade 

de mudar o perfil das pessoas, uma vez que a capacidade de analise torna-se cada 

vez mais importante e fundamental para o bom desenvolvimento das at ividades. 

Nesse sentido, tambem e imprescindfvel que haja uma constante capacita<;:ao dos 

servidores para que os mesmos possam continuar desempenhando suas atividades 

ou , ate mesmo, passar a desempenhar outras que venham a surgir no futuro . 

Nesse sentido, o IBGE vem trabalhando no projeto de Gestao por Competenc ias 

que v isa melhorar a capac ita<;:ao dos servidores, na medida em que se identificarem 

as rea is necessidades dos mesmos. Esse projeto ainda esta em fase inicial , mas ja 

demonstra uma preocupa<;:ao da institu i<;:ao com o futuro das pessoas que fazem 

parte dela . Dentro do projeto esta prev ista a realiza<;:ao de aval ia<;:6es de competenc ias 

onde serao identificadas as lacunas ex istentes entre as competenc ias esperadas em 

determinado papel funcional e aquelas realmente identificadas nos servidores. Dessa 

forma , acredita-se que sera possfvel melhorar a oferta de capac ita<;:ao aos servidores, 

uma vez que teremos um diagn6stico mais realista das necessidades de cada um . 

E necessaria que a propria area de recursos humanos do IBGE pense em seu papel 

dentro da institu i<;:ao , tendo em v ista adequar o numero de servidores necessaries 

ao desenvolvimento das a<;:6es de sua competenc ia, tanto na Administra<;:ao Central 

quanto nas Unidades Estaduais do IBGE. 

133 
Diretoria-Executiva - DE 





4 

No exercicio findo de 2009, o IBGE 

nao efetuou registros de obrigac;oes 

sem a devida cobertura de creditos 

e/ou recursos. 
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Restos a pagar processados 
Quadro 104 - Restos a pagar de exercicios anteriores - process ados 

Ano de inscric;:ao lnscritos Cancelados Pagos A pagar 
2010 1.344.925.78 45 .796.96 1. 743 ,07 1.297.385 ,75 

2009 18.220.271,82 50.532 ,23 18.168 .428 ,04 1.311 ,55 

2008 

TOTAL 
Fonte: siafi /maio 2010 

8 .286.392.90 

27 .851 .590,50 

36.106,96 

132.436, 15 

8 .250.285 ,94 

26.420.457 ,05 

Do valor inscrito em 2009, 99,71% foram pagos no mesmo exercicio. 

0 ,00 

1.298.697 ,30 

0 saldo referente ao quadro de restos a pagar(RP) processados pode ser encontrado nas contas: 
• 195210100 e 195210200, inscrir;:ao do RP processado. 

• 195240100, 195240200 e 195240300, cancelamento do RP processado. 

• 295210201 e 295210202, pagamento do RP processado. 
• 2955210101, saldo a pagar do RP processado. 

0 valor referente ao a no de inscrir;:ao 2010 sao empenhos de 2009 que serao inscritos 

em RP em 2010, como ainda nao foram efetivamente inscritos, nao possuem saldo 

na conta de compensado em 2009, apenas na conta patrimonial "Fornecedores do 

Exercicio", registrado nas contas: 212110100 e 212120100. 

Restos a pagar nao processados 
Quadro 105 - Restos a pagar de exercicios anteriores - nao processados 

Ano de inscric;:ao lnscritos Cancelados Pagos A pagar 
2010 111 .548.494.47 522.934,11 278.479,93 110.74 7 .080.43 

2009 24.970.855.43 749.813,93 19.731 .651,27 4 .489 .390.23 

2008 29 .387.979,13 4.428 .031.42 24 .158 .433,67 801 .514,04 

TOTAL 165.907 .329,03 5 . 700.779.46 44.168.564,87 116.037 .984,70 

Fonte: siafi /maio 2010 

A composir;:ao do saldo a pagar do RP nao processados de 2009, 97% refere-se a 
inscrir;:ao de empenhos nao liquidados em 2008 e 3% a reinscrir;:ao do RP de 2008, que 

sao despesas empenhadas em 2007. 

Do valor total do RP inscrito em 2009, 18% deste nao foi pago, nem cancelado, por este 

motivo sera reinscrito no exercicio de 2010, o montante de R$ 4.489.390,23 (quatro 

milh6es, quatrocentos e oitenta e nove mil , trezentos e noventa reais e vinte e tres 

centavos) , sendo R$ 249.383,80 (duzentos e quarenta e nove mil , trezentos e oitenta e 

tres reais e oitenta centavos) ainda referente a empenhos de 2007 , que se refere a 8 

empenhos para credores distintos, representando 6% do total da inscrir;:ao de RP e os 

outros 94% refere-se a empenhos de 2008. 

0 saldo referente ao quadro de RP nao processados pode ser encontrado nas contas : 

• 195110000 e 195120000, inscrir;:ao do RP nao processado. 

• 195140200, cancelamento do RP nao processado. 

• 295110300, pagamento do RP nao processado. 

• 295110100, saldo a pagar do RP nao processado. 

0 valor total do saldo de RP pode ser observado tambem na conta patrimonial : 212160202. 
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Quadro 106 - Transferencias realizadas em 2009 

Convenio 

Concedente: Ministerio das Cidades 

UG/CNPJ : 

Valor pactuado : 4.058.207,00 

Ate 20o9 : 4.058.207,00 
Repasse 

Em 2009 : 2.206.460,00 

ldentificar;:ao da transferencia 

Contrapartida: 

lnicio : 24/06/2008 
Vigen cia 

Fim : 24/01/20 11 

Situar;:ao 

adimplente 

8 /BGE 

Objeto: Realizar pesquisa nacional de saneamento basico, com o objetivo de investigar as condir;:oes 
de saneamento basico de todos os municipios brasileiros, atraves da atuar;:ao dos 6rgao publicos e 
empresas privadas, permitindo uma avaliar;:ao sobre a oferta e a quantidade dos servir;:os prestados, 
alem de possibilitar analise das condir;:oes e a quantidade de vida da popular;:ao. 

Convenio 

Concedente: Ministerio do Desenvolvimento Social e Combatre a Fome - MDS 

UG/CNPJ : 05.756.246/000 1-0 I 

Valor pactuado : 1.078 .371,98 

Ate 2oo9 : 
Repasse 

Em 2009 : 1.078 .37 1,98 

ldentificar;:ao da transferencia 

Contrapartida: 

ln icio : 
Vigen cia 

Fim : 

28/04/2008 

27/04/2009 

Situar;:ao 

adimplente 

Objeto: Oesenvolvimento conjunto de ar;:5es voltadas ao aperefir;:oamento dos instrumentos e processes 
referentes ao cadastro unico de programas sociais do Governo Federal. 

Convenio 

Concedente: Ministerio da Cultura/Fundo acional da Cultura 

UG/CNPJ : 01.264.142/001-29 

Valor pactuado : 167.088,85 

Ate 20o9 : 167 .088,85 
Repasse 

Em 2009 : 

ldentificar;:ao da transferencia 

Contrapartida: 

lnicio : 
Vigencia 

Fim : 

01 /03/2008 

01 /03/2009 

Objeto: Elaborar;:ao de um sistema integrado de informar;:ao e indicadores. 

Convenio 

Concedente: Ministerio do Meio Ambiente 

UG/CNPJ : 37.11 5.375/0002-98 

Valor pactuado : 2. 11 6.6 16, 75 

Ate 2oo9 : 2. 11 6.6 16,75 
Repasse 

Em 2009 : 122 .286,45 

ldentificar;:ao da transferencia 

Contrapartida: 

lnicio : 15/08/2008 
Vigen cia 

Fim : 2 1/08/20 I 0 

Objeto: Projeto de elaborar;:ao da base cartografica da Amazonia Legal. 

Convenio 

Concedente: Fundo acional de Saude 

UG/CNPJ : 257001 /00001 

Valor pactuado : 2.1 00.000,00 

Ate 20o9 : 2.039.3 18,15 
Repasse 

Em 2009 : 274.460,51 

ldentificar;:ao da transferencia : 633660 

Contrapartida: -

lnicio : 22/09/2008 
Vigencia 

Fim : 17/09/2009 

Objeto: Estudo e pesquisa sobre o tabagismo no Brasil. 

Situar;:ao 

adimplente 

Situar;:ao 

adimplente 

Situar;:ao 

adimplente 

Diretoria-Executiva - DE 
143 



B IBGE 
Relat6rio de Gestao 2009 

Conv{mio 

Concedente: Fundo Nacional de Saude 

UG/CNPJ : 25700 1/0000 1 

Valor pactuado : 2.872.698, I 0 

Ate 2009: 2.357.728,89 
Repasse 

Em 2009 : 1.478.802,48 

Objeto: Estudo e pesquisa sobre tabagismo. 

Convenio 

Concedente: Fundo Nacional de Saude 

UG/CNPJ: 25700 1/0000 1 

Valor pactuado : 1.299.999,60 

Ate 2009 : 1.23 1.047,2 1 
Repasse 

Em 2009 : 1.120. 173 ,65 

ldentificac;ao da transferencia: 634919 

Contrapartida: -

lnicio : 
Vigen cia 

Fim 

04/1 1/2008 

04/ 12/2009 

ldentificac;ao da transferencia: 6349 17 

Contrapartida: 

lnicio : 07/ 11 /2008 
Vigencia 

Fim : 31/ 12/2009 

Objeto: Estudo sobre doenc;as e agravos nao trasmissiveis. 

Convenio 

Concedente: INCRA 

UG/CNPJ : 00.375.972/0003-22 

Valor pactuado : 648.500,00 

Repasse 
Ate 2oo9 : 

Em 2009 : 648.500,00 

ldentificac;ao da transferencia : 

Contrapartida: 

lnicio : 
Vigencia 

Fim : 

08/05/2006 

07/05/2011 

Situac;ao 

adimplente 

Situac;ao 

adimplente 

Situac;ao 

adimplente 

Objeto: Cooperac;ao tecnica para dar suporte na instalac;ao, homologac;ao e manutenc;ao, preventiva e 
corretiva, das estac;oes de referenda da RlbaC, visando a integrac;ao desta a RBMC. 

Convenio 

Concedente: CAIXA (con forme cronograma-parcela anual aprovada na LOA) 

UG/CNPJ : 00.360.305/000 1-04 ldentificac;ao da transferencia : 5946 16 

Valor pactuado: 7.000.000 ,00 Contrapartida: 

Ate 2009 : lnicio: 2 1/12/2006 
Repasse Vigencia 

Em 2009 : 4.140.000,00 Fim : 21/12/20 11 

Situac;ao 

adimplente 

Objeto: Produc;ao e aprimoramento do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da 
Construc;ao Civil. 

Convenio 

Concedente: Fundo Nacional da Saude 

UG/CNPJ : 25700 1/0000 1 

Valor pactuado : 2.541.523,00 

Ate 2oo9 : 
Repasse 

Em 2009 : 943.522,23 

ldentificac;ao da transferencia : 637340 

Contrapartida: 

lnicio : 19/ 12/2008 e 14/12/2009 
Vigiimcia 

Fim : 19/ 12/2008 e 14/12/2009 

Objeto: Estudo e pesquisa sobre alimentac;ao e nutric;ao. 

144 
Diretoria-Executiva - DE 

Situac;ao 

adimplente 



Relat6rio de Gestao 2009 

Conv{mio 

Concedente: Fundas;ao Coordenas;ao de Aperfeis;oamento de Pessoal Nivel Superior 

UG/CNPJ : 154003/ 15279 ldentificaryao da transferencia: 456408 

Valor pactuado : 196.265,68 Contrapartida: 

Repasse 
Ate 2009 : lnicio : 05/07/2002 

Em 2009 : 184.242, 16 
Vigen cia 

Fim: 30/03/2006 

Situaryao 

adimplente 

E~IBGE 

Objeto: Format;:ao de especialista em nivel de mestrado e doutorado, nas areas de ciencia , 
tecnologia e cultura . Possuem cursos de p6s-graduryao, strictu sensu recomendados pelo Sistema de 
Acompanhamento e Avaliaryao da CAPES. 

Convenio 

Concedente: Fundas;ao Coordenas;ao de Aperfeis;oamento de Pessoal ivel Superior 

UG/CNPJ : 154003115279 ldentificaryao da transferencia : 465082 

Valor pactuado : 297. 196,24 

Ate 2oo9 : 
Repasse 

Em 2009 : 85.366,63 

Contrapartida: 

ln icio : 
Vigencia 

Fim : 

06/07/2002 

30/05/2006 

Situaryao 

adimplente 

Objeto: Proporcionar melhores condiryoes as instituiryoes de ensino superior para formaryao de recursos 
humanos, a produryao e o aprofundamento do conhecimento cientifico de p6s-graduaryao strictu censu 
- PROAP. 

Convenio 

Concedente: Fundos Nacional de Saude 

UG/CNPJ : 

Valor pactuado : 3.000.000,00 

Ate 2009 : 
Repasse 

Em 2009 : 2.480.783,27 

ldentificaryao da transferencia: 653226 

Contrapartida: 

lnicio : 22/09/2009 
Vigencia 

Fim : 17/02/2011 

Situaryao 

adimplente 
Objeto: Pesquisa e assistencia medico-sanitaria. 

Diretoria-Executiva - DE 
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a) NOME/Razao Social: Sociedade lbgeana de Assistencia e Seguridade(SIAS) 

b) CNPJ: 33 .937 .541 /0001 .08 

c) Demonstrative Anual 

i. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes; e 

ii. Valor total das contribuic;:oes pagas pelos empregados participantes. 

Quadro 1 07 - Cont ribu ic;:oes 

Salario de contribui<;ao e contribui<;ao 
IBGE - RJU 2009 

Mes 
Salario de contribuic;:ao Contribuic;:ao 

Item i Item ii 

Jan 51 .840.268.44 895 .549 ,10 

Fev 52 .722 .743,01 874.072 ,57 

Mar 53 .175 .277 ,88 875.135,97 

Abr 53 .181.779,04 874.221 ,59 

Mai 53 .155 .162,93 868 .320.43 

Jun 53 .130.177.70 865.202 ,29 

Jul 59.332.752.45 862 .698,75 

Ago 59 .364 .784.44 965 .236,59 

Set 59 .291.323,90 964.136.49 

Out 59 .324.334,50 960 .741.71 

Nov 59.262 .066,61 959.601 ' 79 

Dez 60.081 .114,22 957 .271 ,38 

13° salario 24.449 .780,21 234.717 ,89 

Total 698.311 .565,33 11 .156.906,55 

Fonte: SI AS 2009 

iii. Valor total das contribuic;:oes pagas pela patrocinadora. 

Nao ha participa<;ao da Patrocinadora lnstituidora IBGE nos Pianos 
Previdenciarios da SIAS. 

iv. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora. 

R$ 14.818.589,18 
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v. Discrimina<;:ao da razao ou motivo do repasse de recursos que nao sejam 
contribui<;:oes. 

Em decorrencia da Lei N. 0 8.112, de 11 / 12/ 1990, estabelecendo o supracitado 

Regime Jurfdico Unico(RJU). a partir de janeiro de 1991 foram suspensas 

as contribui96es para o Plano Basico de Beneffcios (CLT) da SIAS par parte 

da Patrocinadora lnstituidora (IBGE). bem como a de seus servidores/ 

participantes. 

A SIAS vinha dispondo, desde entao, essencialmente de recursos provenientes 

das contribui96es da propria SIAS (patrocinadora). de seus empregados/ 

participantes, dos assistidos e dos servidores do IBGE, participantes do Plano 

de Beneffc ios RJU , ah§m dos resultados obtidos atraves de seu Programa de 

lnvestimentos, constitufdo para cobertura do plano de beneffcios. 

Com a assinatura do lnstrumento Particular de Transa9ao para 

Reconhecimento de Dfvida e respectivo parcelamento, em 8 (oito) 

presta96es anuais, em 16 de maio de 2002, pela SIAS eo IBGE, passaram 

a ingressar anualmente na entidade os recursos relativos a integraliza9ao 

da Reserva a Amortizar (atualmente denominada Provisao Matematica 

a Constituir) referente ao tempo de servi9o passado dos participantes 

aposentados ate a implanta9ao do Regime Jurfdico Unico (RJU). 

No ana de 2009 a SIAS recebeu a oitava e ultima presta9ao do referido 

parcelamento. 

Diretoria-Executiva - DE 
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v i. Valor total por t ipo de aplica c;:ao e respectiva fundamenta c;:ao legal. 

Quadro 108 - Aplicac;:6es em 2009 

Politica de Reso iUI;ao CMN 

Valor em % investimentos N° 3792 
Segment os 

R$ 1 ,00 sem GRT % % % % 
M inimo M aximo M inimo M aximo 

Renda fixa 70.237 .024,53 72,79 50,00 100,00 0 ,00 100,00 

Renda variavel 10.729.255,03 11 ,12 0 ,00 25 ,00 0 ,00 70 ,00 

lnvestimentos imobiliarios 977.154,99 1,01 0 ,00 8,00 0 ,00 8,00 

Emprestimos e financiamentos 522 ,15 9,06 0 ,00 15,00 0 ,00 15,00 

Outros 5. 792 .469,63 6,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 

Total investimento 96.474.426,33 99 ,97 

( + ) Disponivel (-) exigfvel 
24.125.78 0 ,03 

investimentos 

Total recursos garantidores 96.498.552 ,11 100,00 

Fonte : S\AS 2009 

vii. Manifestac;:ao da Secretaria de Previdencia Complementar . 

A Secretaria de Previdencia Complementar nao se manifesta formalmente 

sobre o env io da documentac;:ao , somente o fazendo par ocasiao de 

fisca lizac;:ao . 

viii. Polltica de investimento da entidade fechada de previdencia complementar, 

evidenciando o retorno das aplicac;oes, conforme disposto no inciso V , do 

art . 22, da Resoluc;:ao 3506/2007, do Conselho Moneta rio Nacional. 

ix . 

Quadro 109 - Polftica de investimento em 2009 

Desc ri ~,:ao Acumulado Referencia Descri~,:ao 

Renda fixa 11 ,91 % 9,88 % CDI 

Renda variavel 61 ,59% 82 ,66% IBOVESPA 

lm6veis -14,99% 10,36% INPC + 6% a.a. 

Emprestimos 23 ,08 % 10,36% IN PC + 6% a.a. 

Global 17,59% 10,36% IN PC + 6% a.a. 

Fonte : Sl AS 2009 
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x. Conclusoes contidas no parecer da auditoria independente 

AUD/025/134/1 0 

Rua da Assembleta, 10 Grupo 1312 
Centro - Rio de Jane1ro - CEP· 20011 -901 

Tel/Fax (21} 2531-1021 
www.auditasse.com br 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

0 

Diretore da 
SIAS- 0 IEOAO E IBG EA NA DE ASSIST ENCIA E SEGU RIOAOE 

xarninam o balan~ patrimonial da ciedade lbgeana de 
dezembro de 2009 e de 2008, e 

rre p nd nte ao exer i i find ua admini tra ao. 
n abi lidade e a dee ·pre 

ompreenderam, 
entre outr procedimento : (a) o planejamento do trabalho con iderando a relevancia do aid , lu rne 
de Iran a~oe e o i lerna contabi l e de cont role interne da enlidade· (b) a con tata9ao, c m ba e em le tes, 
da ev idencia e dos regi tro que uporlam o va lore e as inf rma~5e cont:ibei divu lgado ; e ( ) a avalia~iio 
da pnitica e da e timativa contabei mai repre entativa ad tada pela ad min i tra¥fl da ent idade, bem 
c mo da a pre e nt a~1io da demon Ira~ -e contabei t rnada ern njunt . 

Em no a piniao, referida , apre entam adequadamente, em t d o-
a pert rele ante , a po i~a ciedade lbgeana de A i ten ia e 

eguridadc m I de de cmbr de -009 e de 2008, o re ultado de ua opera¥5e e o nuxo fina n ei ro , 
referente ao exercfci findo ne a me ma data , de acord c m a pratica c ntabei adotada no Bra il. 

Ri de Janei r , _9 de janeir de 20 I 0. 

~:t::: Domingu 
-RJ n° 20.628-6 
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cr 0244/ 2010 
Rio de Janeiro, 26 d Jan iro de 2010 

Ilmo. Sr. 
D . Carl Alberto Pereira 
M.D. Diretor Superintendent 
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE - SIAS 
Nesta 

Prezado Senhor, 

Re : Plano CL T 

Cumpre-nos dedarar qu , depots d reavaliarmos s ProvisO 
a ema ca do Plano de Ben tcio administrado por essa Entidad , observado 

crit · rios a eitos internadonalmen e, con orme demonstrado a seguir, e de 
aminarmo o Balan~o o Demons ra o de r sultados cor ponden es, levan ado 

em 31. 2.2009, ve i camas er m stdo a endidas odas as extg"ncias pe n n es os 
aspecto a anats: 

PLANO CLT 

· Ben dos Concedidos . . ... . .. . . .. . . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .... .. R$ 
· Bene 'dos do Plano . . . . .. .... .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. R$ 
· Con . Pa . sobre OS Ben CIOS . . • •. •. . •• . ••• .• . • ••• . •• . . • .• R$ 
• Outras Contr. da Ger. Atual .. .. .. .... .... ...... .. .. .. ........ R 

- Ben 10 a Conceder .............................................. R$ 
Beneficia do Plano Ger. Atual ............................... R$ 
- Con ribuit;ao Definida ... . ... .. .. .. .. .... .. .... .. .. ... .. .. .. .. R$ 
- Ben do Definido .. .. .. ... .. . .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... R$ 

- Con r. Patr sobr Bene . Ger. Atual ........ ............... R$ 
- Outras Con . Ger Atual .. ... .. .. .... .... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . R$ 
- Ben . Do Plano G r. Fu ras ...... .... .... .............. ..... R$ 

Con . Patr. sobre Bene . Ger. Futuras .................... R$ 
- Out a Coo . das Ger. Fu uras ...... ...... ................ R 

- ProvisOes Matern 'ca a Const:l i ... .. .... .. .. .. ... .. .... .. . R 
rv~<;o Passado .. .. .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. R$ 

- Defici Equacionado .. ........ .... ............ ...... .. .. .. .. ..... R 
- Por Aju e das Contr. aordmanas . .. ......... .. ....... R 

o al das ProvisOe a~ ma ·ca .. . .. .. .. .. .. .. ..... .... .. .. .. . R$ 
undo Prevtdencial .. . .... .. .. . .. . .. .. .. .. ..... . .. . ... .... .. .... ... R$ 

Valor em 1,00 
50.131.010,00 
50.131.010,00 

0,00 
0,00 

2.361.323,67 
2.9 .540,4 

0,00 
2.97 .540, 

0,00 
(615.216,78) 

0,00 
0,00 
0,00 

,00 
0,00 
0,00 
0,00 

52. 92.333,67 
15.186,55 

Estes alores o m ob dos median a ualizac;ao do apurado na 
avalia ao realtzada m 09/2009 d acordo com a vana<;ao do TN 

I' , TRA.Io4.1 Nt]IS'ZA.~0 f'IPA~(C( ) 11'tltl,.n.: 1 M 
11111014 

C~/BGE 
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Esdarec mos, ainda: 

Por tratar- e d plano concebido na modalidad d "Bene 1cso 
De nido", podera r seu custo modificado em decorrencia da nao 
verifica ao das htp6teses, isto e, do comportamento da evoluc;ao 
sa larial, desligam nto d partiopantes ou r ntabilidad mcompatlv r 
com a perada; 

0 Plano en tra - aberto a adesao d novos partidpantes; 

A avalia ao atuanal r feren ao ercicio d 2009 tev como bas o 
cadastre d dado individuals fornecido pela entidad post tonado em 
31/ 08/ 2009; 

Como o cadastre d partlcipantes e bene darios fo1 analisado e 
cri 'cado pela entidad e sendo desta a r ponsabifidade quan 0 a 
veraodade das informac;6es prestadas, consideramos que os dado 
e.stejam a eitavei ; 

A avaliac;iio atuanal abrangeu : 
- 25 participantes, sendo 12 do sexo masculine e 13 do sexo f mtnrno, 
com idade media d 40,60 ano ; 
- 300 participant asssstldos 47 grupos de benefio ario de 
pensao. 

Foram adotada as seguintes premrssas e h1p6teses rndicadas pelo 
Patrodnadores e pela En dade, tendo em vista sua compatibilidad 
co a egislac;ao vigente. As justlficativas da escofha constam de 
documen o esped teo: 

- Taxa Real de Juro ao Ano: 6% a.a.; 
Justificada por "Man da a mesma taxa, em razao da perspectiva de 

rentabilidad futura suport:ar a taxa proposta. "; 

- lndexador: JNPC; 
Justlficada por "Conform prev1sto no Regulame to."; 

- Crescimento Real de Safarios: 0% a.a.; 
Justificada por " ao ha expectativa d crescimento real d salarios."; 

544' tsl-"S'O. 1':A4AHY 't(J {I)I7 -, T /Jttt 
' '.l '41(1 11'' 
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Crescimento Rea d Ben fiaos do Plano: 0% a.a.; 
Justificada por .. ao a previsao de aumen 0 r al do bene 1(105 

concedidos. "; 

- Fator de De inac;ao do Valor Real dos Salarios: l ; 
Jus I cada por "Co 'd rando que esta hip6tese e redutora 0 

va or presentados, 01 adotado fator equivalen e com inflac;ao d 
0% ao no."; 

- Fator d Det rmina ao do alor R al dos Beneficia da Entidad : 1; 
Justt ada por "Con d rando qu esta hip6tese e redu ora dos 

valores a pre ntados, oi adotado fa tor qUI val t com i nfla<;~ o d 
0% ao ano."; 

- ator de Determinac;ao do Valor Real dos Benefiao do INSS: 1; 
Jus 1ficada por "Con id rando qu esta hip6tes ' redutora dos 

valores aprese tado , oi adotado ator equival n e com lnflac;ao de 
0% a ano."; 

- H1p6tese sob e Gerac;6es Futura d ovos Entrados: 0% a.a.; 
Justificada por • ao ha expectativa d gerac;5es utura e novos 

entrados para a patroonadora SIAS. "; 

ip6tes sobr Rotatividade : Oo/o a.a.; 
Justificada por "Esta tal<cl r presenta a rota v1dade esperada na 

en 1dad SIAS a I ngo prazo. "; 

bua de Mortalidade Geral: A -83 NB (Male); 
Justificada por "Con orm caracteristica da massa e tend ndo ao 

d1sposto da Resolu ao CGPC 0 18, d 28 d man;o d 2006.", 

- Tabua de ortahdade de In alidos: IAPB-55; 
Jus . ICada por "Es a sendo man 'dade d 0 infcio do plano."; 

- T<ibua d trada em In ahdez: Light ( edia); 
Ju i cada po "Esta sendo mantJda desd. o mi io do plano. ·~· 

- Outras Tabuas utlhzada (morbldez e d natalidad ) : Exp rienda 
An.JAS; 

Justificada por "Em w tud da reduz•da massa de pa 'cipante , 
tendo s•do as esmas u 'lizada no erdcio ant rior."; 

"' I 1J:A&U JoCl QA~tl '1 'I NIJ()Jot7 11 :)' 
'Vl/.lOlt.' 
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- Hip6tese sobr a compos•~ao da fam• ia de Pensionista : H - dados 
2008 (6% a.a. - AT 83 NB - Mal ); 

Justi •cada por " ovo H calculado pela ATUAS, com dados da 
mas ad ben fi ianos atualizada ."; 

Relativam nt ao ne •cios em manuten ao, adot mos a trutura 
familiar informada; 

Foram mantida as hip6teses e metodo formulados na reavalia~ao 
a aria! do exercic1o nterior, a exc~ao : 

- Hip6t bre a compo ic;ao da famflia de Pensionista : H -dados 
200 (6% a.a.), para os beneficios a conceder, em substi uic;ao a 
experi • ncia regional aj ustada a tabu a de mortalidade; 

a avaliac;ao atuanal observamos os segumtes reg•mes nance•ros: 

- Capitaliza<;ao (M'todo Agregado) : aposentadorias, pensoes por 
orte e pecuho por morte d partldpan e em gozo d 

aposentadoria; 

- Repa ·c;ao de Capitais d Cobe ura : auxJlio-reclusao; 

- Repartic;ao Simples: demais ben fidos. 

~ Considerando que o Patrimonio Uquido do Plano informado pela SIAS 
era d R$ 52.726.886, 0, constatamos, na data da avalia~o, que o 
Plano tea e equllfbno quando os efeitos da atuaiiza~o do Ativo 
Contingend al ( f a recuperar), ocorrida em novembro/2009, com 
sentenc;a definrtJVa favon3v I a SIAS o valor d R$ 3.342.852, 91, a 
este 10 orpora; 

Esclarecemo qu nao fiz mos qualquer anali e relativam nte ao 
Ativo Liqu1do do Plano; 

0 d talhamento quanta ao resultados esta demonstrado no Relat6no 
Atuarial 01/ 2009; 

ecomendamos o egistro e Fundo Prev•dencial d R$ 15.186,55, 
em 31/ 12/ 2009, correspondente ao lmpacto sobre o 
dimensionamento do compromisso do Plano por oca iao da 
mcorporac;ao dos m ·tutos conforme proposta d adapta<;ao do 
regulamento do plano enviado a SPC em 12/12/2005 - Pro ocolo SPC 
20515909/ 0. 

~ !qA., ,n r flltt&Rf(Tt: i. ton 1 aa. 
~·/01~ 

Diretoria-Executiva - DE 



Relat6rio de Gestio 2009 

Prontos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios. 

Atenciosamente, 

Marilla Vieira Machado da Cunha castro 
Atuaria MIBA 351 

8 /BGE 
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cr-o 45/ 2010 

Rio de Janetro, 26 de Janeiro e 20 10 

limo. Sr . 
Or Carlos be o Peretra 

.D. Diretor Superintendent 
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE - SIAS 

esta 

Re : Plano RJU 

Prezado Senhor, 

Cumpre-nos declarar qu , d pois de reavaliarmos as Provt 6es 
Matematicas do Plano de Beneficios adminlstrado por sa Entidade, observado 
c 'teno a eitos intemacionalmente, conform d mons rado a segUI , e d 

aminarmos o Balan~o e o Demonstrative de resultados correspondentes, levantado 
em 31.12.2009, v rifl amo tere stdo atendidas todas a extgencias pertinen es os 
a pectos atuariats: 

PLANO RJU 

- Ben io Concedtdo . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . ........ .. . . .. . . .. . .. . . R$ 
- Beneficios do Piano . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... . .. . .... .... .. . . R$ 
- Con . Pa r. sobre os Beneficios ............................. RS 
- Outra Contr da Ger. Atual ........... .. ....... ............ .. R$ 

- Ben oos a Conceder . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . RS 
- Bene 1 ios do Plano Ger. Atual .... ....... .. ........ .. ........ R$ 

- Con ribut~ao D ntda . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . ... .. . . . .. . . . . . .. . R$ 
ne 'cio Definido .... ..... ... . .... ......... . ... ... . ........ ..... R$ 

- Contr. Pa . sobre Ben f . Ger. Atual .. ..... ........ ....... R$ 
- Outras Contr. Ger. A ual ............. .. .. ....... .. .. ..... ...... R 
• Benef. Do Plano Ger. Futuras .. ........ ... .. . . ....... ......... R$ 

Con . Patr. sobre Ben . Ger. Fu uras ................ ... . 
· Ou s Con r. da r. Futura ..... .................... . 

$ 
$ 

• Provt 6es Matemattcas a ConstJtUir ..... .. .. . .. . ..... .. . ..... . R 
• Servt~o Pa ado .. . .. . . .... .. .. .. . .. .. . .. .. . ... . . . .. . . .. .. . .... . . .. R$ 
- Defici Equad onado .. ...... ... ..... .. . .. .... ........ .. .... .. .... R 
- Por Ajust da Con r. Extraordmanas ................. .... R$ 

- Total das Provis6es Matematicas ............................. .. 
· Fun do P evideno al. .................................. .............. . 

R$ 
R$ 
R$ 

Valore em R 1,00 
19.026.859,17 
22 .285.042,43 

0,00 
(3.258.183,26) 

973 .899,91 
4.397.579,11 

0,00 
.397.579,11 

0,00 
(3 .423 .679,20) 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20.000.759,08 
8.013. 724,25 

Estes valores fora btidos median e atualiza ao do apurado na 
r avaha~ao realizada em 09/ 2009 de acordo com a varia~o do I PC; 

t' !IJfAMI,.-, \LA~ R•-11'4 HJJrT/(IJIA IU/<I"J//.Ii. ~' 
rn rrtr 

Diretoria-Executiva - DE 



Relat6rio de Gestio 2009 

sclarecemo , amda : 

"' Trata- d Plano cnado com o objebvo d assegurar os 
participantes alcan ados p lo Regime Juridico Unico cobe ura d 
invalidez, rever ao em pensao por morte e pe ulio por mort ; 

"' Por tratar-se de plano concebido na modalidade d "b ne ioo 
de ntdo", rela ·vamente a parte do plano avahado segundo o eg1me 
d capitaliz:ar;ao, podera t r u custo modificado em decorrencia da 
nao verifi -0 da h1p0 eses, 1st0 e, do comportam nto da evolu ao 
salarial, d adesao ou desligamento de pa ·cipantes ou rentabilidad 
1ncompa ·vel com a sperada; 

Quanta ao b ne cio avaliado egund o regim mane 1ro d 
reparti<;ao simples, podera er o custo modifi ado em fun<;a do 
env lhecimento ou rejuv ne imento da massa d part1c1pantes; 

a atia<;ao atuarial re erent ao e ercicio de 2009 tev como ba o 
cadastrO de ados IndiVIduals forn ·do pela entidade pos1oonado em 
31/08/2009; 

"' Como o cadastre d parti ipantes e bene 1aarios foi analisado e 
cri ·cado pela entidade e sendo desta a responsabilidad quan o 

rac1dade da in orma - prestadas, consideramos qu os dado 
ejam aceita e•s; 

.1 A avalia<;ao atuarial abrangeu: 
- 4.965 participante em ativ1dad no patrocinador, sendo 3.139 do 
se o masculine e 1.826 do xo emmmo, com 1dade med1a d 51 ,79 
anos, 
- 230 pa iapan es aSSI dos e 30 grupoS de beneficiarieS de p · nsao; 
· 4.186 participant inativos qu nao recebem ben fioo concedido 
pelo plano e con ribu m nte para o peculia; 

adotad s as egumt premissas e hip6 eses mdicadas pelo 
madores e pela En ·dade, endo em vista sua compa 'b1lidad 

co a egislar;ii vigen e. As j ustificativas da olha consta d 
do um nto esp dfico: 

xa Real de Juros ao Ano: 6o/o a.a.; 
Justi 1cada por " an 1da a me ma axa, em ra ao da pe pectJva d 

ren abihdad fu ura uportar a a a proposta."; 

; ~~~.J./1 Rk"'lll it(JhYTn./<1 t; 
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- Tabua d Mortalidade d lnvalido : IAPB- 5; 
Justifi ada por "Estel sendo mantida desde o inicio do plano."; 

- Tabua de Entrada em Invalidez: Light (Media); 
Justiticada por "Esta sendo mantida desde o inicio do plano."; 

- Outra Tabuas utillzada : nao ha; 

- Hipatese sabre a composi<;ao da familia d Pensionlstas : H -dados 
2008 (6% a.a .); 

Justificada por "Novo H lculado pela ATUAS, com d dos da 
massa d benetici<kios atualizada . "; 

Rela vamente aos itens: 

- Proj~o de Cre cimento Real do Maior Salimo de Bene 'oo do 
INSS, consideramo ser nao aplicavel; 

- a or de Determina<;ao do Valor Real ao Longo do Tempo do 
Benefidos do INS , constd ramos ser nao aplicavel ; 
- Hipatese sobre Composi<;ijo de Familia de Pensionistas, para os 

bene tcios em manu en ao, adotamos a estrutura familiar informada; 

Foram mantidas as hip6teses e metoda ormutados na reavalia<;a 
atuarial do exerdcio anterior, a exce<;ao: 
- Hipatese sabre a composi~ao da familia d Pen ionistas : HX-dado 

2008 (6% a.a.), para os beneffcios a conced r, em ub itui<;ao a 
perien ia regional ajustada a abua de mortalidade; 

-' a avalia<;ao atuarial observamos o seguintes regimes financeiros: 
· Capital iza~ao (Metoda Agregado): invalidez e reversao em p nsao do 
beneficia de invahdez; 
- Repartic;iio Simples: peculia por morte; 

Con id rando o Patrim6nlo Liquido garantidor do Plano informado 
pela SIAS d R$ 20.815.121,04, constatamos que o Plano, por 
ocasiao da avaha<;ao atuarial, estava equilibrado; 

~ Esclar cemos que nao tzemo qualquer analise rela ·vamente ao 
Ativo Liquldo do Plano; 

Relativamente aos benetfcios decorr ntes de tnvalidez e morte, o 
plano estava equilibrado na data da avalia ao; 

r ·f TJWWHONA .... IlMAIMRE<"CR.;lO/trrrJ~SIIItJ<b 
.'MJI/JOJC 

Diretoria-Executiva - DE 



Relat6rio de Gestio 2009 

- Inde dor: INPC; 
Just! cada por "Fo1 admitido que este indice represent o 

pe c ntua1s de r ajuste dos alores em manuten<;ao."; 

· Crescimento Real d Salaries: 0°/c a.a.; 
Justlficada por "0 IBGE entende nao ser competente para prestar 

in orma 6 obr crescimen o al de alarios, por erem 
ecessarias, para isso, proje<;Oes em base em metas inflaoonaria . "; 

- Crescimento Real d Beneficios do Plano: 0% a.a.; 
Justiticada por "No plano d cargos e salarios nao ha previsao d 

cresdmento r al. "; 

- Fa tor de De erm ina~o do Valor R al dos Salanos: 1; 
Ju ti tcad po "Cons1derando que esta hip(itese e redu ora do 
alores apresentados, foi adotado fator quivalente com m a<;ao de 

0% ao ano "; 

- Fa tor d De erminac;ao do Valor Real d s Benefidos da En dade: l ; 
Justificada por "Cons d rando qu ta hip6tese e redutora dos 

valores apresentados, oi adotado fator quivalente com infla<;ao d 
0% ao ana."; 

- Fato de De ermina<;ao do Valo Real do Beneffcios do RJU: 1; 
Justificada por "Considerando qu esta hip6tese e redutora dos 
alores apresen ados, oi adotado fator equivalente com infla ao d 

0% ao ano."; 

- Hip6tes bre Gera oes Futuras de Novos Entrados: % a.a.; 
Justificada por "A previsao para nomea<;o e para rvtdores 

temporaries."; 

- H1p6 e obre Rota v1dad : 0% a.a.; 
Justi cada por "Con id rando qu as onera<;-

publicos federias - o voluntarias ou de orrentes 
ad inis rativo dtsd plinar, o IBGE e ende que 
desprezivel. "; 

- Tabua d Mortalidade eral (Risco): A -49 (Male); 

dos rvidores 
de processo 
percentual e 

Ju "ficada por "Foi antida esta tabua devido a sua finalidade de 
avalia<;ao de be e IClOS de nsco."; 

· Tabua de Mortalidade G ral (Sobrevivencia): AT-83 NB (Male); 
Justificada por "Conforme caract rfsti a da massa e atendendo ao 

disposto da R oluc;ao CGPC o 18, d 28 de mar<;o d 20 . "; 

t ~~)!.S:iA.SR.XJ1P~t 1 11 , -lfJ/Of. Tn24 :1: 
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Relativamente ao peculio, considerando o valor contabilizado no 
Fundo Previdencial e as contribuic;Cies a receber, ha estimativa para a 
cobe ura desse beneficia; 

Recomendamos o registro em Fundo Previdencial d R$ 8.013.724,25 
em 31/ 12/2009, tendo em vista a caracterisoca do Plano; 

0 detalhamento quanta ao resultados esta demonstrado no Relatorio 
Atuarial 01/ 2009. 

Prontos para quaisquer esclar imentos que e fiz rem n essario . 

Atenciosamente, 

Marilia t Ira Machado da Cunha Castro 
Atuaria MIBA 351 
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xi. lnformac;:oes sabre as ac;:oes de fiscalizac;:ao empreendidas no exerclcio com 

base no disposto no art. 25 da lei Complementar 108/2001, demonstrando o 

tipo de fiscalizac;:ao efetuada, a data em que ocorreu, as principais constatac;:oes 

e as providencias adotadas para sanar as irregularidades verificadas. 

A Secretaria de Previdencia Complementar nao efetuou qualquer fiscaliza<;:ao 

durante o exercfcio de 2009 . Contudo, relativamente as a<;:oes de fiscaliza<;:ao 

iniciadas em exercfcios anteriores, foram informadas as seguintes a<;:oes 

empreendidas pelo referido 6rgao em 2009 : 

../ Fiscaliza<;:ao efetuada entre o perfodo de 16/06/2008 e 

31 /08/2008 

• A Secretaria de Previdencia Complementar informou pelo 

Offcio n° 210/2009 /SPC/DEFIS/CGFD/ESRJ , que as justificativas 

apresentadas pela SIAS, em resposta ao Relat6rio de Fiscaliza<;:ao 

n. 0 30/2008/ESRJ, ap6s serem analisadas pela Analise Tecnica 

n .0 81 /SPC/DEFIS/CGFD/ESRJ, foram acolhidas eo citado processo 

foi encerrado; 

../ Auto de lnfra<;:ao n° 03/07-75, de 25 /01 /2007, aplicado a ex

dirigentes da SIAS 

• A Secretaria de Previdencia Complementar informou que 

decidiu pela improcedencia da autua<;:ao, atraves do Offcio 

n° 1. 741 /2009/SPC/GAB/AG, de 06!07 !2009, contendo a 

Decisao-Notifica<;ao n° 12/09-28, publicada no DOU na mesma data . 

163 
Diretoria-Executiva - DE 





' • ' • • ~ "\1 'I< • .., " , • ' _., f 1 ' ' .. ~ . ,, .. . 
> ' • 

8 

I 

165 
Diretoria-Executiva - DE 



~.J/BGE 
Relat6rio de Gestao 2009 

Quadro 11 0 - Projetos e programas financiados com recursos ex ternos 

(demonstrative dos fluxos previstos e realizados) 

C6digo do Projeto: HOT Al - 7324-0 BR Organismo financiador: BIRD 

Descric;:ao 

Projeto de assistencia tecnica ao programa de reforma do setor de desenvolvimento humano 
HDTAL 7324-0-BR 

Finalidade 

Aprimorar o sistema de pesquisas domiciliares, ampliar a disponibilizac;;ao de informac;;oes estrategicas 
a area social e melhorar a capacidade de produc;;ao e analise das informac;;oes destinadas ao 
monitoramento e a avaliac;:ao do impacto das polfticas sociais e das condic;;6es de vida da populac;;ao 
brasileira . 

Emprestimo contratado lingressos externos) 

Previsto: ( 1) Realizado: (2) 

$ 6.000.000,00 $ 5 .753 .804,83 
Previsto : (3) 

Contrapartida nacional 

Realizado : (4) 
$ 3 .000.000,00 $ 3 .000 .000,00 

Motivo 

Amortiza c;; 6es 

Valor das transferencias de recursos (5) 

Valor no ano Valor acumulado no Projeto 

Juras 
Comissao de compromisso 
Outros 

$130 .612,34 
$10 .758,10 

$155 .500 ,83 
$41 .766,58 
$20 .000,00 

Em caso de nao se ter ating ido a conclusao total ou de etapa do projeto 

Motivos que impediram ou inviabil izaram o aingimento 

Fonte: Coordena9ao de Or9amento e Finan9as - mar/2010 

Providencias adotadas para a correc;:ao 

( 1) valor orig inal cont ratado da opera9ao de c r<i di to externo. na moeda da opera9ao. 

(2) lngressos totais de recu rsos exte rnos (desembolsos na moeda da opera9ao) provenientes da conta do emprestimo/doa9ao 
acumulados desde o in icio da opera9ao ate 31 .12 .2009 . 

(3) Valor origina l previsto contratualmente a ser aportado pelo Mutu;! rio (federal, estadua l, municipal), na moeda da opera9ao. 

(4 ) M ontante decorrente dos pagamentos (na mesma moeda da opera9ao apropriados ao Proieto pelo Mutuario na fonte 
contrapartid a nacional (f ederal , estadua l, municipal) desde o infc io da opera9ao ate 31. 12 .2009 . 

(5) Detalhamento dos pagamentos de obriga96es (amortiza96es) e encargos da divida (j uros e comiss6es). na moeda da opera9ao. 
Os valores relatives a cada "motivo " (amortizac;6es, juros, comiss6es, outros) deverao ser detalhados, no caso destas colunas, 

em linhas especif icas do quadro, para cada Projeto . 

Os recursos externos ora apresentados sao oriundos dos emprestimos obtidos junto 

ao Banco Mundial , para atender ao projeto HDTAL, registrados na unidade gestora 

114640 gestao 11 301 . 

Esse emprestimo foi registrado no SIAFI sob o numero 501814 . 0 valor inicial 

pactuado foi na ordem de USD 8,000,000 .00, sendo que USD 6 ,000,000.00 

executados pelo IBGE, no perfodo de 2006 a 2009 , conforme demonstrado no 

quadro acima . 

A contrapartida informada , foi negociada em produtos ja executados pelo IBGE, 

na ordem de USD 3,000,000.00 , correspondendo em dezembro de 2009 a 

R$ 7.476 .000,00. 
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A Recomenda~oes da 
Controladoria Ceral da U niao 

Quadro 111 - Recomenda<;:6es expedidas pela CGU 
processo 03604.001388/2009-00 RG 224500 

Recomenda~;oes 

Exercfcio 2009 
N• do Processo : 03604.001388/2009-00 RG 224500 

Descric;:iio 

Item do Relat6rio de Auditoria : 2 .1.2 . 1 

Recomendac;:ao: 001 

Rea lizar levantamento dos fatores que estiio 
ocasionando um consumo tao elevado desde o 
infcio da vigencia contratual , identificando se ocorre 
incidencia de alguma sazonalidade ou algum elemento 
superveniente de carater imprevisfvel. 

Recomendac;:ao: 002: 
Reavaliac;:iio imediata do dimensionamento do 
Contrato n .0 16/2008 . Em caso de manutenc;:iio 
do consumo em nfveis superiores ao quantitativa 
franqueado , o IBGE deve realizar procedimento 
licitat6rio para substituic;:iio do Contrato n . 0 16/ 2008 
na maior brevidade possfvel , estabelecendo-se no 
novo edital uma franquia compatfvel com a real 
demanda do CDDI e criterios de julgamento das 
propostas que contemplem de forma ponderada as 
faixas de consumo excedente. 

Descric;:ao 

Item do Relat6rio de Auditoria : 2 .3 .2 .1 

Recomendac;:ao : 001 
Nao utilizar a metodologia de remunerac;:iio de risco 
nos processos de contratac;:iio de servic;:os para 
selec;:iio de pessoal (concursos publicos e processos 
seletivos simplificados). devendo-se consignar 
tempestivamente as necessarias previs6es de 
receitas e despesas nas propostas orc;:amentarias 
anuais. Na impossibilidade comprovada de realizac;:iio 
tempestiva da previsiio orc;: amentaria para algum 
processo seletivo ja autorizado pelo Ministerio do 
Planejamento, Orc;:amento e Gestiio ate a presente 
data e na hip6tese da Administrac;:iio do IBGE decidir 
util izar a referida metodologia de remunerac;:iio de 
risco , a questiio deve ser previamente submetida 
a analise especffica da Procuradoria Federal junto 
ao IBGE. 

Recomendac;:ao : 002 
Em caso de licitac;:iio para contratac;:iio de servic;:os 
para selec;:iio de pessoal em todas as regi6es do Pais, 
estabelecer criterios de atuac;:iio geogratica que 
possuam abrangencia nacional , mas que niio sejam 
analfticos o suficiente para restric;:iio desnecessaria da 
competitividade das disputas. 

Providencias adotadas 

Realizado Pregiio , processo numero 
03605.000337 /2009-42, homologado em 
20/1 0 /2009 . 

Providencias adotadas 

Seguindo a recomendac;:iio dessa 
Controladoria , todos os processos nessas 
condic;:6es foram submetidos a analise da 
Procuradoria Federal no IBGE. 

Em todos os processos de licitac;:iio para 
contratac;:iio de servic;:os para selec;:iio de 
pessoal (concursos publicos e processos 
seletivos simplificados) a recomendac;:iio 
esta sendo observada. 
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CO NTINUACAO 

Recomendac;oes 
Exercicio 2009 

N" do Processo : 03604.001388/2009-00 RG 224500 

Descric;:ao 

Item do Relat6rio de Auditoria : 3 . 1. 1 . 1 

Recomenda~tao : 001 
Prosseguir com as medidas de substitui<;:ao 
do pagamento em especie de servi<;:os de 
can3ter continuo (locomo<;:ao terrestre urbana, 
ut iliza<;:ao de autonomos em atividades de 
limpeza, aquisi<;:ao de combustive! em locais 
nos quais o IBGE possui sede)por contrata<;:6es 
decorrentes de procedimento licitat6rio. 

Recomenda~tao: 002 

Empreender gest6es junto aos 6rgaos 
superiores para obten<;:ao de normativo legal 
que contemple as particularidades de dispersao 
geogratica e demandas sazonais que permeiam 
as atividades finalisticas do IBGE e ocasionam 
um perfil diferenciado de utiliza<;:ao do Cartao 
de Pagamentos do Governo Federai(CPGF) . 
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Providencias adotadas 

0 IBGE ja vem adotando as providlmcias ao seu 
alcance no sentido de substituir pagamentos 
em especie que realiza em servi<;:os de carater 
continuo , no estrito cumprimento de sua 
missao institucional , como pode ser verificado , 
comparando os gastos com suprimento de fundos 
constantes dos anexos relat6rios de Presta<;:ao de 
Contas do 4° trimestre de 2008 e do 1 o trimestre 
de 2009 . 

Entretanto, saliente-se que essas providencias tem 
resultados limitados por varias raz6es. A primeira 
delas esta relacionada com a inexistencia, em 
algumas localidades, de empresas em condi<;:6es 
de atender. minimamente, as condi <;: 6es impostas 
pela Lei 8 .666/93 . 

Outra dificuldade enfrentada nesse processo esta 
no elevado aumento do custo de alguns servi <;: os, 
que pode chegar a ate 200% , nas localidades 
onde e possivel realizar uma licita<;:ao, muit as 
vezes inviabil izando esse tipo de solu <;: ao . 

Por tim , mas nao menos importante, deve-se 
destacar que ao eliminar despesas que vinham 
sendo realizadas por meio de suprimento de fundos, 
substituindo-as pelo fornecimento dos servi<;:os 
a partir de contrata<;:ao de empresas licitadas, o 
IBGE se depara com urn paradoxo, qual seja , o de 
cada vez mais aumentar, proporcionalmente, o seu 
gasto na modalidade saque, tornando praticamente 
impossivel o cumprimento da legisla<;:ao vigente. 
Essas informa<;:6es estao todas consignadas no 
anexo offcio IBGE/DE no 74, de 17 de julho de 
2009, enviado ao Sr. Secretario-Executivo do 
Ministerio do Planejamento, Or<;:amento e Gestao, 
que tramita naquele Ministerio sob o numero 
03100.001053/2009-54 . 

Atendendo a recomenda<;:ao dessa Controladoria , 
foi encaminhado ao Ministro de Estado do 
Planejament o, Or<;:amento e Gestao o offcio IBGE/ 
PR no 749, de 05 de junho de 2009, cuja c6pia 
segue anexada , solicitando altera<;:ao nas normas 
legais vigentes de modo a que sejam fixados 
limites diferenc iados para utiliza<;:ao do Cartao 
de Pagamentos do Governo Federai(CPGF). de 
acordo com as caracterfsticas de cada regiao do 
pais, conferindo ao IBGE a possibilidade de utilizar 
o Cartao de Pagamento do Governo Federal na 
modalidade de saque ate o limite de 51,25 % do 
total da despesa anual efetuada com suprimento 
de fundos. 0 offcio encaminhado tramita naquele 
Ministerio sob o no 03000.002835/2009-39. 
Em fun<;:ao do offcio encaminhado e das discuss6es 
dele decorrentes foi acertado o envio de novo offc io 
(Of .IBGE/PR 992, de 09/ 11 /2009) solicitando a 
libera<;:ao do percentual de 30% para a utiliza<;:ao 
do CPGF na modalidade saque, nas opera<;:6es de 
recenseamento realizadas pelo IBGE. 
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CONTINUAc;Ao 

Recomendac;:oes 
Exercicio 2009 

N" do Processo : 03604.00138812009·00 RG 224500 
Descric;:iio 

Item do Relat6rio de Auditoria : 4.3.1. 1 

Recomenda._ao : 001 

Adotar medidas para o cadastramento no SISAC 
dos atos de concessao (aposentadoria e pensao) 
em estoque ate 31 /08/2009 . 

Recomenda._ao: 002 

Realizar gestoes junto ao TCU para viabilizac;:ao 
de uma soluc;:ao tecnol6gica que permita a 
migrac;:ao direta dos dados de atos de admissao 
e concessao de seus sistemas internos para o 
SISAC. 

Descric;:iio 

Item do Relat6rio de Auditoria : 4 .3 . 1.2 

Recomenda._ao : 001 
Esclarecer todas as diverg€mcias relacionadas 
no quadro XII do Registro de Constatac;:oes, 
uniformizando-se as concessoes de acordo com 
o itinerario de maior razoabilidade. 

Recomenda._ao: 002 

Esclarecer todas as divergencias de domicflio 
relacionadas no quadro XIII do Registro de 
Constatac;:oes. Em caso de apurac;:ao de indicios 
de apresentac;:ao de informac;:ao falsa , adotar 
as providencias elencadas no paragrafo 3°, do 
artigo 4° , do Decreto n.• 2 .880/98 (instaurac;:ao 
do processo administrativo disciplinar e 
ressarcimento de pagamentos indevidos). 

Recomenda._ao : 003 

Edic;:ao de novo normativo interno que discipline 
a concessao de auxflio-transporte e contemple, 
no minimo, os seguintes aspectos: i)adoc;:ao de 
procedimentos especiais (solicitac;:ao mensal 
de bilhetes de passagens intermunicipais/ 
interestaduais, realizac;:ao de visitas e inspec;:oes 
fisicas) para verificac;:ao da veracidade de 
declarac;:oes de residencia em municfpios que 
nao componham a microrregiao geogratica 
da sede de exercfcio do servidor ; ii) definic;:ao 
da periodicidade dos recadastramentos; e iii) 
disponibilizac;:ao, junto aos demais documentos 
da concessao , de mem6ria de calculo que 
fundamente as revisoes decorrentes de reajustes 
de tarifas. 

Providencias adotadas 

A recomendac;:ao foi atendida . 

Foram mantidos contatos com o TCU e foi 
fornecido o layout do arquivo magnetico aceito 
pelo Tribunal para transmissao eletronica da 
ficha SISAC. Estao sendo analisados os lay out 
dos arquivos e estao sendo buscadas soluc;:oes 
para o preenchimento de alguns campos da 
ficha SISAC . 

Providencias adotadas 

Foram abertos processos ondetodos os servidores 
relacionados foram intimados a esclarecer os 
percursos e confirmar as informac;:oes prestadas 
no momento em que fizeram seus respectivos 
requerimentos de auxilio-transporte. 

Foram abertos processos individuais para cada 
servidor justificar as diferenc;:as de enderec;:o. 
Esses processos encontram-se em analise. 

A Ordem de Servic;:o foi revista e encontra-se em 
fase final para aprovac;:ao e publicac;:ao. Tambem 
foi feito contato com uma empresa que vende 
um software onde e possivel analisar, a partir do 
enderec;:o do servidor, qual e o melhor e o trajeto 
mais economico para a concessao do beneficia . 
A empresa ficou de fazer uma demonstrac;:ao 
para o IBGE, com o objetivo de avaliar se 
esse dispositivo atende e ajuda a controlar as 
concessoes de auxflio-transporte. 

CONTINUAc;Ao 

175 
Diretoria-Executiva - DE 



C~/BGE 
Relat6rio de Gestao 2009 

Recomendac;:oes 
Exercfcio 2009 

N" do Processo: 03604.001388/2009·00 RG 224500 

Item do Relat6rio de Auditoria : 4 .3 . 1 .4 

Recomenda .. ao : 00 1 

Reiteradas as determinac;:6es 1. 1.5.1 , 1.5 . 1 .2 e 
1.5 .1.4, do Ac6rdao n. • 4.971 /2008- 1" Camara : 

"1 . 5 . 1 . 1 no tocante aos seus servidores contratados, 

especialmente agentes de pesquisa e mapeamento, 

nao de causa a desvio de func;:ao, alocando-os em 

func;:6es nao condizentes com a previsao editalfcia de 

admissao, em obediencia aos dispositivos legais que 

regem a materia ; 

1 . 5 . 1 . 2. fac;:a constar dos assentamentos funcionais de 

seus servidores todos os documentos comprobat6rios 

o preenchimento dos requisites para o recebimento 

do "abono permanencia ". e tambem dos demais 

dispositivos que geram obrigac;:6es, direitos e 
encargos financeiros para os cofres do lnstituto; 
[. .. ) 

1.5.1 .4.promova o levantamento e o ressarcimento 

ao erario dos valores indevidamente pagos a seus 

funcionarios a tftulo de adicional noturno; 
( .. . ) " 

As determinac;:6es constantes do Ac6rdao 
foram atendidas. 

Ouadro 112 - Recomendac;:6es expedidas pela CGU -
nota de auditoria 224500/01 

Recomendac;:oes 
Exercfcio 2009 

N" de Nota de Auditoria: 224500/01 
Descric;ao 

Recomenda._ao 1 

Orientar, por meio de normativo interno, os responsaveis 

pelo cadastramento de pedidos de viagem no Sistema 

de Concessao de Diarias e Passagens(SCDP) , em 

relac;:ao ao correto preenchimento do Sistema e 

acompanhamento da prestac;:ao de contas dos Pedidos 

por eles cadastrados, objetivando tambem informar 

sobre a irregularidade de alterar a data de ida ou volta 

por motivo particular do proposto. 

Recomenda"ao 2: 

Apresentar 

reembolso 
documentac;:ao 

realizado pela 

comprobat6ria do 

agencia de viagens 
contratada , referente a passagem aerea emitida e nao 

utilizada no SCDP no 010204/08 . 
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Providencias adotadas 

Os normativos referidos ja foram revistos 
e serao apresentados ao Conselho Diretor 
para analise e aprovac;:ao . 

0 reembolso foi realizado pela agencia de 
viagens contratada . 
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Quadro 113 - Recomenda96es expedid as pela CGU -
nota de auditoria 224500/02 

Recomenda~oes 
Exercicio 2009 

N° de Nota de Auditoria: 224500/02 

Descric;:iio 

Recomenda<;:ao 1 

Avaliar formalmente a possibilidade de retorno dos 
servidores cedidos no ambito dos processes numeros 
03604.003998/2003-44, PP/03601 .000025 .00.9 
e 03601 .001000/2001 -35 . Em caso de manutenc;;iio 
das cess6es, promover a publicac;:ao das portarias de 
cessao/prorrogac;:ao dos referidos atos. 

Providencias adotadas 

Com relac;:ao aos dois servidores que 
se encontram cedidos a Assembh~ ia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(ALERJ) , processes n°5 03601 .000025 .00 .9 
e 03601.001000/ 2001 -35, o IBGE 
encaminhou correspondenc ia , em 
17/07 /2009, aquela instltUic;:ao, c6pia 
anexada, solicitando manifestac;:iio quanto 
ao interesse na manutenc;:ao ou nao da 
cessiio dos servidores para que, entao, sejam 
adotados OS procedimentos necessaries a 
regularizac;:iio da situac;:ao: o retorno ao IBGE 
dos servidores ou a publicac;:ao da portaria 
de prorrogac;;ao de cessiio . 

Com relac;;iio ao servidor cedido a Sociedade 
lbgeana de Assistencia e Seguridade(SIAS) , 
processo n° 03604.003998/2003-44, 
foi confeccionado novo processo de n° 
03604 .004281 /2009-13 que esta sendo 
encaminhado ao Ministerio do Planejamento , 
Orc;;amento e Gestiio , para a necessaria 
autoriza c;; ao da cessiio e respectiva 
publicac;;iio no Diario Oficial da Uniiio . 

Quadro 114 - Recomenda96es expedidas pela CGU 
nota de auditoria 224500/03 
N° de Nota de Auditoria: 224500/03 

Descric;:iio 

Recomenda<;:ao 1 

Apurar a existencia de ocorrencia de outras 
contratac;;6es ou aquisic;;6es realizadas pelo IBGE com 
a empresa de CNPJ 00650955 /0001 -94, analisando a 
legalidade e isonomia dos procedimentos rea lizados. 

Providencias adotadas 

Pesquisa realizada no SIAFI , resultou em 
relat6rios que demonstram que a empresa 
de CNPJ 00650955/0001 -94 somente foi 
contratada nos processes indicados nesta 
Nota de Auditoria no exercfcio de 2008 , 
inexistindo outras contratac;;6es para essa 
empresa nos exercfcio de 2007 e 2009 . 
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Delibera<;oes do Tribunal de 
Contas da Uniao 

Ouadro 115 - Deliberac;:oes expedidas pelo TCU- Ac6rdao 503- 11 /2009-PL 

Ordem 

Unidade Jurisdicionada: Fundac;ao lnstituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica 

Deliberac;oes expedidas pelo TCU 

Processo Ac6rdao Item 

000. 1 68 /2009-6 503- 11 / 2009-PL 9 .3 

6rgao/entidade objeto da determina <;: ao e/ou recomendac;:ao 

Fundac;ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Descric;:ao da Delibera c;: ao 

Tipo 

DE 

C6digo SIORG: 
29813 

Comunicac;:ao 
Expedida 

Offc io 556/2009-
TCU/SECEX-5 

C6d igo SIORG 

29813 

9 .1. conhecer da presente representa c;: ao , por preencher os requisites de admissibi lidade previstos 
no art . 237 , inciso V II, do Regimento lnterno , e no § 1° do art . 113, da Lei n° 8 .666/93 , para , no 
merito , considercHa parcialmente procedente; 

9 .2 . assinar, com fundamento no art . 71 , inciso IX , da Constitui <;: ao Federal , no art . 45 da 
Lei n .0 8 .443/92 e no art. 251 do Regimento lnterno, o prazo de 15 (quinze) dias, a part ir da 
notificac;: ao , para que a Fundac;:ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica adote as providencias 
necessarias a anu lac;:ao do Pregao Eletr6nico n . 0 111 /2008; 

9 .3 . determinar, nos termos do art . 250 , inciso II , e do art . 237 , paragrafo unico, do Regimento 
lnterno , a Funda<;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, que, na hip6tese de abertura 
de novo certame para a aqu isic;:ao de impressoras, adote as seguintes medidas, de forma a evitar 
ocorrencias semelhantes as det ectadas no ambito do Pregao El etronico n .0 111 /2008 : 

9 .3 .1. abstenha-se de determinar parametros de pre<;:o de toner ou de outros acess6rios a serem 
adquiridos em licitac;:oes d istintas; 

9 .3 .2 . no caso de modificac;: ao de condi c;: oes estabelecidas em edital licitat6rio que afetem a 
formula <;:ao da proposta, divu lgue a altera c;: ao pelo mesmo instrumento de publica c;: ao do texto 
origina l, reabrindo o prazo inicial mente estabelecido , nos termos do art . 20, do Decreta 
n .0 5.450/2005 , e do art . 21 , §4°, da Lei no 8 .666/93; 

9.3 .3 . nao aceite como validas as propostas que ofertem equipamentos que nao atendam as 
especificac;:oes editalicias, a exemplo da ex igencia relativa ao numero de paginas por minuto; 

9.4. dar c iencia a representante do inteiro teor deste ac6rdao, bem como do relat6rio e voto que o 
f undamentam. 

Providencias adotadas 

Setor responsavel pela implementac;:ao 

Fundac;ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Sintese da providencia adotada ou a justificativa para o seu nao cumprimento: 

C6digo SIORG 

29813 

Foi expedido o AVISO DE A NULA<;:Ao do certame, publ icado no Diario Ofic ial da Uniao, edic;:ao do 
dia 08/4 /2009 , Sec;:ao 3 , pagina 

116. As determinac;:oes constantes do item 9.3 do Ac6rdao foram disseminadas e estao seguidas. 

Sintese dos res ultados obtidos 

A determinac;ao foi cumprida . 
Ana lise critica dos fatores positivos/negativos que facilita ram/prejudicaram a adoc;:ao de providencias 
pelo gestor 
Nao houve dificuldade na adoc;:ao das providenciasdeterminadas. 
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Quadro 116 - Deliberac;:6es expedidas pelo TCU -
Ac6rdao 101 -01 /2009-2 

Unidade Jurisdicionada: FUNDA<;AO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATiSTICA 

C6digo SIORG: 
29813 

Deliberac;6es expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Ac6rdao Item Tipo 
Comunica«;:ao 

expedida 

2 009 .978/2002-0 101 -01 /2009-2 9.3 DE 

6rgao/entidade objeto da determina«;:ao e/ou recomenda«;:ao 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Descri<;:ao da Delibera«;:ao 

C6digo SIORG 

29813 

9. 1. considerar ilegais os ato de concessao de aposentadoria a Joao Moacir Maciel e Paulo Pithan 
de Olive ira e a eles negar registro; 

9.2 . dispensar a devolu«;:ao das quantias indevidamente recebidas pelos servidores, nos termos do 
Enunciado n. 0 106 da Sumula de Jurisprudencia desta Corte; 

9 .3 . determinar a Funda«;:iio lnstituto Brasile iro de Geografia e Estatistica que adote, no prazo de 
quinze d ias, as seguintes providencias; 

9 .3 .1. notifique os servidores do inteiro teor desta delibera«;:ao; 

9 .3 .2. com fundamento no inciso IX , do art . 71 , da Constitui«;:ao Federal e no art. 262 do 
Regimento lnterno, fa«;:a cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de 
responsabilidade solidaria da autoridade administrativa omissa ; 

9 .4 . determinar a Secretaria de Fiscaliza«;:ao de Pessoal que acompanhe o cumprimento das 
determina«;:6es contidas no item 9.3. 

Provid6ncias adotadas 

Setor responsavel pela implementa«;:ao 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

C6digo SIORG 

29813 

Sintese da providencia adotada ou a justificativa para o seu nao cumprimento 

Foram publicadas as Portarias CRH 295 e 296, que tornaram sem efeito as aposentadorias dos 
servidores Joao Moacir Maciel e Paulo Pithan de Oliveira , respectivamente, no Diario Oficial da 
Uniao, Se«;:ao 2, de 09/ 3/2009 . 

Sintese dos resultados obtidos 

Servidores retornaram a atividade. 

Analise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram /prejudicaram a ado«;:ao de 
providencias pelo gestor 

No caso do cancelamento dessas aposentadorias, os procedimentos operacionais de publica«;:ao dos 
Atos que tornaram sem efeito a concessao foi facilmente executado . No entanto, houve alguma 
dificuldade em contatar os servidores e dar ciencia a eles da situa«;:ao. Por essa razao , os atos s6 
foram efetivamente publicados ap6s a ciencia de ambos. 
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Quadro 117 - Delibera<;:6es expedidas pelo TCU -
Ac6rdao 14 7 5-09 /2009-2 

Ordem 

3 

Unidade Jurisdicionada: Fundac;:iio lnstituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica 

Deliberac;:lles expedidas pelo TCU 

Processo Ac6rdao Item 

020.991 /2008-7 14 75-09/2009-2 9.4 

Orgao/entidade objeto da determinac;:ao e/ou recomendac;:ao 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Descric;:ao da Deliberac;:ao 

Tipo 

DE 

C6digo SIORG: 
29813 

Comunicac;:ao 
expedida 

C6digo SIORG 

29813 

9 .1. com fundamento nos artigos 1°, inciso V, e 39 da Lei 8 .443/92 , c/c os artigos 1°, inciso VIII, 
259, inciso II , 260 do Regimento Interne, considerar legal ato de fls. 2/4, relativo a concessao de 
pensao civil em favor Marlene de Souza Zomer, ordenando-lhe registro; 

9 .2 . com fundamento nos artigos 1°, inciso V, e 39 da Lei 8.443 /92 , c/c os artigos 1°, inciso VIII , 
259, inciso II , 260 e 262 do Regimento Interne, considerar ilegal o ato de fls. 5/8, recusando-lhe 
registro ; 

9.3 . apl icar a Sumula TCU 106 no tocante aos valores indevidamente percebidos pela interessada; 

9 .4. determinar ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica que: 

9.4.1. fac;:a cessar os pagamentos decorrentes da concessao impugnada, no prazo maximo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da ciencia desta decisao, nos termos do artigo 71 , inciso IX, da 
Constituic;:ao Federal , sob pena de responsabilidade solidaria da autoridade administrativa omissa, em 
conformidade com o artigo 262 do Regimento lnterno/TCU; 

9 .4 .2 . oriente a senhora Marlene de Souza Zomer que esta podera optar, a qualquer tempo, pela 
pensao decorrente do cargo de Tecnico de Estudos e Pesquisas; 

9.4.3 . proceda ao levantamento de outras situac;:oes em que estejam sendo pagas duas ou mais 
aposentadorias ou pensoes civis, decorrentes de cargos inacumulaveis, no sistema SlAPE, e, nas 
situac;:oes identificadas, franqueie aos interessados o direito de opc;:ao por um dos beneficios, no prazo 
de 1 5 (quinze) dias; e 

9 .5 . determinar a Secretaria de Fiscalizac;:ao de Pessoal que acompanhe a implementac;:ao das 
determinac;:oes constantes dos itens 9.4. 1 a 9.4.3 supra . 

ProvidAncias adotadas 

Setor responsavel pela implementac;:ao 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Sintese da providencia adotada ou a justificativa para o seu nao cumprimento 

C6digo SIORG 

29813 

Publicada Portaria CRH-752, no Diario Oficial da Uniao, Sec;:ao 2, de 15/6 /2009, tornando sem 
efeito a concessao da pensao vitalicia considerada ilegal pelo Ac6rdao . 

A senhora Marlene de Souza Zomer, de acordo com a orientac;:ao expedida no item 9 .4 do 
Ac6rdao, optou pela pensao de Analista de Planejamento, Gestao e lnfraestrutura em lnformac;:oes 
Geograticas e Estatisticas. 

Quanto ao ponto 9.4.3. houve uma auditoria do Ministerio do Planejamento, Orc;:amento e Gestao, 
que fez o levantamento dos demais casos, onde foram prestados os devidos esclarecimentos e, 
atualmente, aguarda-se um pronunciamento final sobre que providencias deverao ser adotadas. 

Sintese dos resultados obtidos 

Pensao considerada ilegal cancelada . 

Analise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoc;:ao de 
providencias pelo gestor 

Trata-se de questao delicada , pois envolve uma reduc;:ao de proventos muito significativa para as 
pensionistas que, normalmente, sao pessoas idosas e que tem despesas mensais para as quais 
contam com ambos os beneficios. Sempre e complicado explicar o porque do julgamento ilegal, 
uma vez que houve o devido recolhimento previdenciario para que ambos os beneficios fossem 
concedidos. 
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Quadro 118 - Delibera<;:6es expedidas pelo TCU 

Ac6rdao 3075- 18/2009- 1 

Unidade Jurisdicionada: Fundac;:ao Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica 

Deliberac;:oes expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Ac6rdao 

4 026 .068/2008-7 3075-18/2009-1 

6rgao/entidade objeto da determinac;:ao e/ou recomendac;:ao 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Descric;:ao da Deliberac;:ao 

Item 

9 . 1 

Tipo 

Cl 

C6digo SIORG : 
29813 

Comunicac;:ao 
expedida 

Oficio 
1094/2009-

TCU /SECEX-5 

C6digo SIORG 

29813 

9 . 1. conhecer do presente pedido de reexame interposto pela Fundac;:ao Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatfstica (FIBGE) , para , no merito, negar-lhe provimento , mantendo inalterados os 
termos do Ac6rdao n° 4.028 /2008-TCU- Primeira Camara; 

9 .2 . dar cienc ia do presente ac6rdao , bem como do relat6rio e voto que o fundamentam , a 
recorrente. 

ProvidAncias adotadas 

Setor responsavel pela implementac;:ao 

Fundac;:ao Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

C6digo SIORG 

29813 

Sfntese da providencia adotada ou a justificativa para o seu nao cumprimento: 

A determinac;:ao contida no Ac6rdao 4 .028/2008-1 ja vem sendo rigorosamente cumprida. 

Sfntese dos resultados obtidos 

0 ac6rdao nao resultou na adoc;:ao de novas providencias, tendo sido mantidos os procedimentos 
que ja vinham sendo seguidos. 

Analise crftica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoc;:ao de 
providencias pelo gestor 

Nao houve a necessidade da ado c;: ao de qualquer providencia. 
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S eguem no quadro 119 as informa<;:6es quanta ao encaminhamento a 
Controladoria Geral da Uniao , dos dados e informac6es referentes aos atos de 

demiss6es e desligamentos, bem como aos atos de concessao de aposentadoria , 

reforma e pensao, durante o exercicio de 2009. 

Ouadro 119 - Atos de admissiio , desl igamento , 
aposentadoria e pensiio - 2009 

Tipo de Ato 

Admissiio 

Desligamento 

Aposentadoria 

Pen sao 
Fonte : IBG E - fev/2010 

Ouantidade de 
encaminhamento 

13 

0 

252 
122 

Ouantidade 
registrados no SISAC 

252 
42 

487 

378 

0 IBGE vem ao Iongo do tempo fazendo um grande esfor<;:o para manter em dia a 

confec<;:ao das fichas SISAC, de acordo com o disposto nas lnstru<;:6es Normativas 

TCU numeros 44/2002 e 55 /2007. 

No a no de 2009, conseguiu-se cumpri r o prazo de 60 (sessenta) dias estipulado 

pelo Tribunal de Constas da Uniao e o exercicio foi encerrado com esse compromisso 

cumprido . 

Entretanto , ainda se tem um passivo de processos de concess6es, principalmente de 

aposentadorias e pens6es, de anos anteriores que ainda estao pendentes. Esfor<;:os 

estao sendo feitos, a tim de acabar com esse passivo ; e isso se reflete nos numeros 

apresentados, uma vez que o numero de atos registrados no SISAC e bastante 

superior ao de concess6es referentes ao a no de 2009. Logo , essa diferen<;:a se ref ere 

a esses processos de anos anteriores e que foram reg istrados no sistema SISAC 

somente agora . 
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Declara<;ao da area responsavel atestando que as informa<;oes referentes a 

contratos, bern como sobre convenios, contratos de repasse e termos de parceria 

firmados estao disponiveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema lntegrado de 

Administra<;ao de Servi<;os Gerais (SIASG) e no Sistema de Gestao de Convenios, 

Contratos de Repasse e Termos de Parceria (SICONV), conforme estabelece o art. 

19 da Lei 11.768, de 14 de agosto de 2008. 

A Coordena<;:ao de Recursos Materiais/Diretoria Executiva do IBGE atesta que as 

informa<;:6es referentes a contratos encontram-se disponfveis e atualizadas no 

SIASG , conforme estabelece o artigo 19 da Lei 11 .768 , de 14 de agosto de 2008 . 

Em rela<;:ao ao SICONV, cabe informar que nao e apl icavel ao 6rgao. A Portaria 

lnterministerial n° 1 27/2008 estabelece que so mente os convenios, contratos de 

repasse e os termos de parceria devem ser registrados e executados no sistema . 0 

IBGE nao tem esses instrumentos firmados, sob a egide do Decreta n° 6.170/2007. 

Os instrumentos firmados pela lnstitui<;:ao sao Termos de Coopera<;:ao, que, segundo 

a mencionada Portaria, nao obriga o registro no SICONV. 
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P remia<;:6es internacionais recebidas par tecnicos do IBGE, em 2009 . 

Solange Trindade Correa 
da Coordena<;:ao de Metodos e Oual idade, Diretor ia de Pesqu isas 

Concorreu no concurso para doutorandos, promovido pel a American Statistical 

Association (ASA), tendo ganhado premia com a tese intitulada Correr;ao de 

Vfcio usando Bootstrap com Aplicar;ao a Modelagem Hierarquica de Dados 

Amostrais Complexos sob Amostragem lnformativa . 0 premia foi recebido 

durante o evento The Joint Statistical Meetings 2009 (JSM), realizado em 

agosto, em Washington - DC , USA. 

Neimar Rodrigues Guimaraes 
da Gerencia do Cadastro Central , Diretoria de Pesqu isas 

Ganhou o premia internacional de jovem estatfstico do International Association 

for Official Statistics (lAOS) . 

0 premia fo i recebido durante a 5 7a Sessa a do International Statistical Institute 

(lSI ), real izada em agosto, em Durban, Africa do Sui. 
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15.1 Declara<;;ao do Contador - Plena 

Ouadro 120 - Declarat;:ao plena do contador - Prestat;:ao de Contas 2009 

Declarac;ao do contador 

Declarac;ao plena 

Denominac;ao completa (UJ) 1 C6digo da UG: 
Fundat;:ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica I 114601 

Declaro que OS demonstrativos contabeis constantes do Sistema SIAFI (Balant;:os 
Ort;:amentario, Financeiro e Patrimonial e a Demonstrat;:ao das Variat;:6es Patrimoniais, 
previstos na Lei n. o 4.320, de 17 de mart;:o de 1964). refletem a adequada situat;:ao 
ort;:amentaria, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relat6rio 
de Gestao. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declarat;:ao . 

Local 

Contador 
Resoonsavel 

15.2 

15.3 

15.4 

15.4 

15.5 

Rio de Janeiro Data 

Angela Maria Francisco de Paula 
CHC 

no 

Demonstra<;;oes Contabeis 
Previstas na Lei no 4.320/64 
Nao se aplica a Unidade Jurisdicionada. 

Demonstra<;;oes Contabeis 
Previstas na Lei no 6.404/7 6 
Nao se aplica a Unidade Jurisdicionada. 

a) Composi<;;ao Acionaria do 
Capital Social 
Nao se aplica a Unidade Jurisdicionada. 

;:51 de mart;:o de 
. . ...... 2010 .... 

45.498-0/7- RJ 

b) Posi<;;ao da UJ como detentora de 
lnvestimento Permanente em Outras 
Sociedades 
Nao se aplica a Unidade Jurisdicionada. 

Parecer da Auditoria lndependente 
sobre as Demonstra<;;oes Contabeis 
Nao se aplica a Unidade Jurisdicionada. 
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Nao se aplica a Unidade 

Jurisdicionada. 
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I) 

Se o assunto e Brasil, 
procure o IBGE 

www.ibge.gov.br 
wap.ibge.gov.br 

atendimento 
0800-721-8181 






