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APRESENTAÇÃO 

 

Com o intuito de evidenciar os resultados obtidos no exercício, o Relatório de Gestão do 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) foi elaborado de acordo  

com as instruções vigentes, dentre elas a Instrução Normativa (IN) do Tribunal de Contas da União 

(TCU) n
o
 63/2010, alterada pela IN n

o
 72/2013, da Decisão Normativa (DN) do TCU n

o
 161/2017, 

da Portaria do TCU n
o
 65/2018 e das orientações do Órgão de Controle Interno contidas na Circular 

n
o
 18/2017 da Secretaria-Geral da Marinha (SGM).  

 

As informações contidas no RG foram estruturadas de acordo com as disposições 

apresentadas pelo sistema e-Contas que é o sistema utilizado pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal para fazer a prestação de contas anuais ao Tribunal de Contas da 

União, em cumprimento ao artigo 70 da Constituição Federal. 

 

A movimentação financeira e orçamentária foi apresentada por meio de diversos quadros 

demonstrativos, que contaram com indicadores ou parâmetros de gestão especialmente 

desenvolvidos para esse fim. Desta forma, foi possível avaliar o desempenho da gestão.  

 

Dentre as realizações, permanece o esforço para dar atendimento à demanda apresentada 

pela Comunidade Marítima, destacando-se à formação dos oficiais da Marinha Mercante. Para 

aprimorar esta formação, foram mantidos os esforços de investimento no desenvolvimento de 

simuladores, destinados ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), encontrando-se 

na atual situação: 

 

- Simulador de Passadiço – desenvolvido pelo Centro de Análise de Sistemas Navais 

(CASNAV), entregue e em testes, com previsão de entrega definitiva em ABR/2018; e 

- Simulador de Máquina Full Mission – desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas da Marinha 

(IPqM), entregue e em testes, com previsão de entrega definitiva em ABR/2018. 

 

Todavia, as limitações orçamentárias e financeiras, comprometeram o pleno atendimento 

das demandas, incidindo inclusive em cancelamento de cursos programados no decorrer do 

exercício deste RG. 

 Para o exercício deste RG, as dificuldades apresentadas foram:  

a) o contingenciamento de R$ 161.014.083,00 (cento e sessenta e um milhões, quatorze mil e 

oitenta e três reais), apresentado na LOA/2017; 

b) a Desvinculação de Receitas da União – DRU que corresponde a 30% da arrecadação bruta 

que para a receita de Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional 

Marítimo (FR 176) foi de R$ 48.294.054,40 e para a receita da Cota-parte do Adicional do 

Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM (FR 135) foi de R$ 

14.565.249.72, totalizando R$ 62.859.304,12 (sessenta e dois milhões, oitocentos e 

cinquenta e nove mil, trezentos e quatro reais e doze centavos); e 

c) os Encargos sobre Arrecadação no montante de R$ 5.616.947,42 (cinco milhões, seiscentos 

e dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), que 

correspondem a 3,5% da arrecadação bruta da receita de Contribuição para o 

Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FR 176). 

As limitações mencionadas acima contribuíram para que a atuação da UPC ficasse aquém da 

planejada para o exercício, resultando na necessidade de reavaliação das metas para o próximo ano, 

representando uma concentração de esforços para ter um incremento de aproximadamente 12.000 

mil vagas nos cursos programados para o PREPOM/2018.  
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VISÃO GERAL  

 

Finalidade e Competências 

Cabe à Marinha do Brasil (MB), por força do que dispõe a Lei Complementar 97/99, em seu 

artigo 17, orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa a 

defesa nacional. Para dar suporte financeiro e, com isso, atender a essa determinação legal, foi 

criado em 1969 o FDEPM.  

 

Dessa forma, os recursos financeiros arrecadados ao FDEPM têm sua aplicação voltada ao 

cumprimento do seu o objetivo estratégico, isto é, cumprir uma das tarefas subsidiária da MB, ou 

seja, destina-se a atender despesas com o desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (EPM) 

e aperfeiçoamento profissional do pessoal da Marinha Mercante e das demais atividades correlatas, 

em todo território nacional, cuja administração está a cargo da Diretoria de Portos e Costas.  

 

O FDEPM é vinculado ao Poder Executivo, tendo por órgão de vinculação o Comando da 

Marinha – Ministério da Defesa (código SIORG 185-41066). A UPC FDEPM pode ser identificada 

no SIORG sob o código 212. 

 

A Unidade Prestadora de Contas (UPC) FDEPM está representada na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) pela Unidade Orçamentária (UO) 52932 e no Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) pelo órgão 52133. Possui a Unidade Gestora (UG) 852001 (DPC – Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo) e a gestão 00001 (Tesouro Nacional) 

diretamente relacionados a sua Unidade Jurisdicionada (UJ). Sua natureza jurídica é Fundo, sua 

principal atividade é Defesa e sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) é 

8422-1/00. 

 

O organograma a seguir apresentado evidencia a estrutura organizacional da UPC e sua 

posição destacada dentro da estrutura da MB. 

 

Figura 1 – Organograma da Marinha do Brasil 
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Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade  

 

O FDEPM foi instituído pelo Decreto-Lei n
o
 828, de 05 de setembro de 1969 e foi 

regulamentado pelo Decreto n
o
 968, de 29 de outubro de 1993. O FDEPM tem por finalidade: 

prover o desenvolvimento do ensino e aperfeiçoamento profissional do pessoal da Marinha 

Mercante e das demais atividades correlatas.  

 

A administração do FDEPM é exercida pelo Diretor de Portos e Costas (DPC) através da 

estrutura orgânica da Diretoria de Portos e Costas, conforme estabelece o referido Decreto. 

 

 

 

Breve Histórico da Entidade  

 

 Após a 2
a
 Guerra Mundial, com a vinda dos progressos nos diversos setores da economia, a 

escola criada em 1939 que até então formava profissionais da Marinha Mercante, tornou-se 

inadequada para o atendimento da evolução tecnológica que se seguiu, resultando em sua 

substituição pela Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, concebida pelo Decreto-lei n
o
 

2.801 de 18/JUN/1956, no governo Juscelino Kubistchek. Ficou estabelecido que o Ensino 

Profissional Marítimo ficaria subordinado à Diretoria de Portos e Costas. 

 Era imperioso incrementar a mentalidade marítima do povo brasileiro, fortalecendo a 

Marinha Mercante e, com isto, o Poder Marítimo. Para tanto, havia que se proporcionar, em bases 

sólidas, a qualificação do pessoal para o guarnecimento dos navios mercantes que, a partir de 

1964, contribuiriam decisivamente no escoamento das safras, em decorrência do programa de 

Corredores de Exportação. 

 Em 1969, o Decreto-lei n
o
 828, de 5 de setembro, cria o FDEPM regulamentado pelo 

Decreto no 65.331 de 10/OUT/1969, posteriormente substituído pelo Decreto n
o
 968 de 

29/OUT/1993. Desse modo, os recursos canalizados para a Marinha pela Lei n
o
 5.461/68, com as 

contribuições das empresas marítimas até então recolhidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI (1,5%) e ao Serviço Social da Indústria - SESI (1%), passaram a ser geridos pela 

Diretoria de Portos e Costas (reorganizada pelo Decreto n
o
 62.860, de 25/JUN/1968), em prol do 

desenvolvimento do EPM. 

 

 

 

Organograma 

 

A UPC FDEPM, apresenta estrutura concisa, mas ajustada para a execução de seus 

objetivos. Dispõe do Ordenador de Despesa, responsável pela Administração dos recursos, Agente 

Financeiro, que auxilia o Ordenador em suas decisões, um Contador, que aprecia as contas, 

realizando as conferências necessárias a uma correta gestão, além de dois operadores para 

lançamentos de dados no SIAFI, bem como os respectivos substitutos estabelecidos em normas 

específicas de administração financeira. 
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O organograma a seguir apresentado evidencia a estrutura funcional do FDEPM. 

 

Figura 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre as áreas ou subunidades estratégicas 

 

 No quadro abaixo são informadas às competências das áreas/subunidades estratégicas que 

integram a estrutura do FDEPM. 

 
Áreas / 

Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Ordenador de 

Despesa 

Ordenar as movimentações 

financeiras 

Vice-Almirante 

Wilson Pereira de Lima Filho 
Dirigente Máximo 

01/JAN/2017 

a 

31/DEZ/2017 

Assessor 
Supervisionar e orientar as 

movimentações financeiras 

Capitão de Mar e Guerra (RM1) 

Sérgio Ribeiro Magalhães 
Assessor 

01/JAN/2017 

a 

31/DEZ/2017 

Agente 

Financeiro 

Verificar e assinar as 

movimentações financeiras 

Capitão de Fragata (IM) 

Antonio Flávio Moscoso 

Ajudante do 

Assessor 

01/JAN/2017 

a 

31/DEZ/2017 

Contador 

Acompanhar toda a 

movimentação financeira 

efetuando previsões e 

reestimativas de 

arrecadação 

Suboficial (RM1-CL) 

Liliane dos Santos Marques 
Contadora 

01/JAN/2017 

a 

13/AGO/2017 

Contador 

Acompanhar toda a 

movimentação financeira 

efetuando previsões e 

reestimativas de 

arrecadação 

SC-NS Daniel Rodrigo Marques 

da Rocha 
Contador 

14/AGO/2017 

a 

31/DEZ/2017 
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PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

Planejamento Organizacional 

 

A UPC FDEPM encontra-se inserida na UJ DPC no tocante às demandas da Comunidade 

Marítima. A UJ DPC, em seu plano estratégico, apresenta por finalidade: planejar, dirigir, 

coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas relacionadas com a Marinha 

Mercante, quanto à praticagem, segurança das embarcações e instalações portuárias, bem como 

formação, habilitação e qualificação do pessoal marítimo e da indústria de construção naval civil e 

na gerência do Ensino Profissional Marítimo em todo o País, provendo os meios necessários ao 

desempenho dessa tarefa. Dentre esses meios encontra-se o gerenciamento dos recursos do FDEPM 

para o alcance do objetivo do seu programa de governo. Para tanto, são realizadas diversas 

atividades tais como: a contabilização dos recursos financeiros arrecadados; a previsão da receita 

para auxiliar na composição do orçamento anual; o suporte às Organizações Militares (OM) 

envolvidas com o Sistema de Ensino Profissional Marítimo; o atendimento das necessidades 

apresentadas pela Comunidade Marítima, dentre outras tarefas que se façam necessárias ao 

cumprimento da missão. 

 

O Ensino Profissional Marítimo (EPM), de nível médio e superior, ocupa posição de destaque 

dentro do Programa executado pelo FDEPM. Isso porque abrange ações ligadas diretamente a sua 

atividade fim – o desenvolvimento do ensino profissional marítimo, por meio de cursos ministrados 

para os diversos seguimentos da Comunidade Marítima, Portuária, Fluviária e de Atividades 

Correlatas, pelos Centros de Instrução “Almirante Graça Aranha” (CIAGA), “Almirante Braz de 

Aguiar” (CIABA) e “Almirante Áttila Monteiro Aché” (CIAMA), pelos Órgãos de Execução (OE) 

de ensino compostos pelas Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências, pela Fundação de Estudos 

do Mar (FEMAR) e, ainda, por outras Organizações Militares e Civis credenciadas que 

eventualmente realizam cursos custeados por este Fundo. 

 

A UPC mantém constante observância dos procedimentos de controle interno que são 

divulgados pelas setoriais de controle contábil, orçamentário e de auditoria. Nesse aspecto, são 

elaborados demonstrativos mensais que, após analisados por um Oficial Superior da ativa, pelo 

Agente Financeiro e pelo Ordenador de Despesas, são assinados e arquivados para posterior 

consulta pela setorial de auditoria. 

 

No decorrer do exercício de 2017, a UPC FDEPM executou suas despesas utilizando-se do 

Programa de Governo 2058 – Defesa Nacional, que tem por objetivo adequar os meios operacionais 

da Marinha para assegurar a capacidade de defesa e segurança marítima. 

 

As despesas executadas pelo FDEPM no Programa 2058 foram atreladas a ação 2510 – 

Prestação de Ensino Profissional Marítimo, que tem por iniciativa o desenvolvimento do EPM. 
 

 

- Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 

 

No decorrer do exercício deste RG, foram programados 710 cursos tendo sido realizados 602. 

Cabe ressaltar que contribui para a diferença entre o programado e o realizado, além das limitações 

orçamentárias impostas, o cancelamento de turmas e a ausência de número mínimo de candidatos. 

Também contribuiu para essa diferença as dificuldades enfrentadas pelos Órgãos Gestores de Mão 

de Obra (OGMO) na execução dos procedimentos administrativos de gestão de convênios e 

contratos de repasse. Fato que já ocorre desde a obrigatoriedade da utilização do Sistema de Gestão 

de Convênios e Contratos de Repasses (SICONV) em 2012. 
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A dotação orçamentária inicial para o FDEPM no valor de R$ 248.944.083,00, foi fixada pela 

Lei n
o
 13.414 de 10/JAN/2017 (LOA/2017). Entretanto, devido ao cancelamento/remanejamento de 

crédito de R$ 7.000.000,00 (*), a dotação orçamentária atualizada para o FDEPM no exercício de 

2017 foi de R$ 241.944.083,00.  

A UPC FDEPM observou, no exercício deste RG, uma Reserva de Contingência de R$ 

161.014.083,00. Cabe salientar que a Reserva de Contingência é uma dotação global que não é 

designada a Órgão específico e se destina ao atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos/eventos imprevistos. Dessa forma, a dotação inicial estabelecida para a UPC FDEPM, 

desconsiderando a Reserva de Contingência, foi de R$87.930.000,00. Considerando, também, o 

cancelamento/remanejamento de crédito, a dotação atualizada para a UPC FDEPM, para o exercício 

deste RG, foi de R$ 80.930.000,00. 
(*)

 Lei nº 13.528/2017 – R$ 1.000.000,00 e Lei nº 13.534/2017 – R$ 6.000.000,00. 

 

A descentralização das dotações orçamentárias e suplementares do FDEPM é efetuada pela 

Unidade Gestora (UG) 872001 (DGOM – Sistema País), mediante a concessão de provisões às 

diversas UG do Comando da Marinha. 

 

A execução orçamentária da despesa processou-se de forma descentralizada, mediante 

concessões de repasses financeiros à UG 873001 (DFM – Sistema País), para esta conceder sub-

repasses às diversas UG do Comando da Marinha. 
 

Desempenho Orçamentário        
 

Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

UPC 

 

- Ações - OFSS 

 

QUADRO 1 - AÇÃO RELACIONADA A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UPC-OFSS 

 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 

UPC na Execução da 

Ação 

( X )  Integral              (    )  Parcial  

Código 2510 Tipo:  Atividade 

Título Prestação de Ensino Profissional Marítimo 

Objetivo Prover a segurança da navegação aquaviária nas Águas 

Jurisdicionais Brasileiras (AJB), mediante o desenvolvimento 

das atividades de controle e fiscalização do tráfego aquaviário e 

de formação dos operadores e usuários do sistema. 

      Código: 0527 

Programa Defesa Nacional Código:  2058 Tipo:  Temático 

Unidade 

Orçamentária 

52932 – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo 

Ação Prioritária (    ) Sim    ( X )Não             Caso positivo:  (    )PAC   (   ) Brasil sem Miséria   (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira  (Valores em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

87.930.000,00 80.930.000,00 76.328.601,54 71.063.412,42 61.247.887,76 9.815.524,66 5.265.189,12 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramada Realizada 

Formação e Capacitação de Marítimos, Portuários e Fluviários 
Aluno 

capacitado 
36.169 36.169 11.938 
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 Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores (Valores em R$ 1,00) 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em  

01/01/2017 
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade 

de 

medida 

Realizada 

38.075.071,85 36.143.885,74 340.143,25 - - - 

Fonte: Tesouro Gerencial  e  SIOP 

 

– Ações não Previstas na LOA 2017 – Restos a Pagar não Processados– OFSS 
 

QUADRO 2: AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2017 - RESTOS A PAGAR - OFSS 
 

Identificação da Ação 

Código 2000                                                  Tipo:    Atividade 

Título Administração da Unidade 

Iniciativa Não há. 

Objetivo Não há. Código:   Não há. 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da 

Defesa 

          Código: 2108      Tipo:  Não há 

Unidade Orçamentária 52932 – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( X )Não         Caso positivo: (    )PAC   (    ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores (Valores em R$ 1,00) 

 

 Execução Orçamentária e Financeira  (Valores em R$ 1,00)  Execução Física - Meta 

Valor em  

01/01/2017  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade 

de medida 
Realizado 

6.616,75 0,00 0,00 Não há. Não há. - 

Fonte: Tesouro Gerencial  

 

 

– Análise Situacional 
 

1) No Quadro 1“Ação relacionada a programa temático de responsabilidade da UPC – 

OFSS” podemos observar detalhadamente toda a execução orçamentária e financeira para a 

ação prevista na LOA/2017. 

 

Na Ação 2510 – Prestação de Ensino Profissional Marítimo, vinculada ao programa 2058 – 

Defesa Nacional, foram executados 94,31% da Dotação Final, o que demonstra uma execução 

satisfatória das metas orçamentárias diante do planejamento.  

 

Observando a meta física da ação, nota-se que foram formados menos alunos do que estava 

previsto, devido, principalmente, a questões orçamentárias (contingenciamento do orçamento). 

Com recursos do FDEPM foram formados mais 11.938 alunos; entretanto, por conta do esforço 

e iniciativa das empresas privadas, houve a formação de 11.787 alunos (11.615 aquaviários e 

172 portuários), totalizando 23.725 alunos, conforme consta no Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento (SIOP). 

 

Analisando a execução da despesa, observamos que 93,10% de toda a despesa empenhada 

foi liquidada e que 86,19% da despesa liquidada foi efetivamente paga no decorrer do exercício 

deste RG. 

 

O valor de R$ 9.815.524,66 apresentado como Restos a Pagar PROCESSADOS Inscritos 

em 2017 (posição 31/DEZ/2017) representa 12,86% da Despesa Empenhada. 

O valor de R$ 5.265.189,12 apresentado como Restos a Pagar NÃO-PROCESSADOS 
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Inscritos em 2017 (posição 31/DEZ/2017) representa 6,90% da Despesa Empenhada. 

Em análise aos dados referentes aos Restos a Pagar NÃO-PROCESSADOS de Exercícios 

Anteriores, podemos observar que: 

a) diante do montante inscrito (R$ 38.075.071,85), foram liquidados 94,928% (R$ 

36.143.885,74); 

b) foram pagos 94,816% (R$ 36.102.238,60) dos RP Inscritos; 

c) foram cancelados R$ 340.143,25, que correspondem a 0,893% do montante inscrito;   

d) foram reinscritos em RP Não-Processados R$ 23.947.491,89, que correspondem a 62,895% 

do valor inscrito apresentado em 01/JAN/2017. O elevado valor reinscrito se deve, 

principalmente, ao Limite de Pagamento (LP) imposto para a MB que já vem ocorrendo desde 

2015. 
e) foram inscritos em RP Processados R$ 41.647,14, que correspondem a 0,001% do valor inscrito 

apresentado em 01/JAN/2017.  
 

 

2) No Quadro 2 “Ações não previstas na LOA 2017 – Restos a Pagar não Processados - 

OFSS” podemos observar detalhadamente toda a execução orçamentária e financeira dos 

Restos a Pagar Não-Processados para a ação não prevista na LOA/2017. 

 

A) Na Ação 2000 – Administração da Unidade, vinculada ao programa 2108 – Programa de 

Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa, podemos observar que: 

 

- Restos a Pagar NÃO-PROCESSADOS de Exercícios Anteriores: 

a) diante do montante inscrito em 01/JAN/2017 (R$ 6.616,75), não houve liquidação e 

pagamento no decorrer do exercício deste RG; 

b) não houve cancelamento; e 

c) foram reinscritos em RP Não-Processados R$ 6.616,75 que correspondem a 100% 

do valor inscrito apresentado em 01/JAN/2017. 

 

 

– Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário 

 

 Devido a problemas na liberação das parcelas financeiras, por conta do LP imposto à MB, o 

desenvolvimento da ação orçamentária 2510, no decorrer do exercício deste RG, contribuiu para o 

resultado, conforme pode ser observado analisando o seu desempenho orçamentário. O montante 

inscrito como Restos a Pagar (R$ 15.080.713,78) para ser pago no decorrer do exercício de 2018, 

corresponde a 19,76% de toda a despesa empenhada no exercício, onde R$ 9.815.524,66 foram 

inscritos como Restos a Pagar Processados. 

 

Desempenho Operacional 

Foram desenvolvidos pela UPC diversos indicadores institucionais com a finalidade de 

demonstrar os resultados alcançados pela gestão no exercício. 

Tais indicadores foram divididos em três grupos: 

A) para a avaliação da formação e aperfeiçoamento de profissionais em atividades 

relacionadas à Marinha Mercante e aperfeiçoamento de aquaviários e portuários, através 

dos cursos ministrados em todo o país, no que tange a eficiência, eficácia e efetividade da 

ação administrativa, no Órgão FDEPM, foram definidos três índices;  e 

B) para a avaliação da execução orçamentária, no que tange a eficiência, economicidade e 

eficácia da ação administrativa, no Órgão FDEPM, foram definidos cinco índices. 
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C) para a análise qualitativa da avaliação dos cursos foram definidos quinze indicadores, que 

avaliam os seguintes aspectos: 

i. processo de inscrição e seleção de candidatos (um indicador);  

ii. currículo dos cursos (três indicadores);  

iii. meios de ensino (quatro indicadores); 

iv. avaliação da aprendizagem (um indicador);  

v. instalações (três indicadores);  

vi. corpo docente (dois indicadores); e  

vii. avaliação dos alunos com relação ao nível de aprendizagem (um indicador). 

 

A análise qualitativa é evidenciada por meio do Relatório de Cursos (RECO), composto pelo 

Questionário Pedagógico (QP) e pelo Relatório de Disciplina (REDIS), respondidos pelos alunos e 

pelos instrutores, respectivamente. 

 

– Apresentação e análise de indicadores de desempenho: 
 

QUADRO 3:  INDICADORES DE DESEMPENHO QUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- A - 1 – 

Indicador de 

cursos 

realizados no 

PREPOM-

Aquaviários 

(ICRPAQV) 

100%    85% 89,61% Anual 

Fórmula: relaciona o número de 

cursos realizados dentre os previstos 

para o exercício. 

 

A = Cursos PREPOM-Aquaviários 

realizados 2017 

B = Cursos PREPOM-Aquaviários 

programados 2017 

 

 

  A   x 100 =   

  B                  

 

   414   x 100 = 89,61% 

   462 

 

Notas: 

a) Índice Previsto – no mínimo, 85% dos cursos previstos no PREPOM-Aquaviários; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar a eficácia na realização dos cursos previstos no Programa do Ensino Profissional Marítimo 

(PREPOM) – Aquaviários; 

d) Medidas de Referência – EXCELENTE – ICRPQAV > 85%; MUITO BOM – 85% > ICRPAQV > 70%; 

BOM - 70% > ICRPAQV > 60% e REGULAR - 60% > ICRPAQV > 50%; RUIM - ICRPAQV < 50%; e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta atender pelo menos 85% dos cursos previstos para o ano, 

podemos observar que houve o alcance da medida EXCELENTE, demonstrando assim que, mesmo com as 

restrições impostas, o planejamento foi eficiente. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- A - 2 – 

Indicador de 

cursos 

realizados no 

PREPOM-

Portuários 

(ICPPORT) 

100%    85% 73,48% Anual 

Fórmula: relaciona o número de 

cursos realizados dentre os previstos 

para o exercício. 

 

A = Cursos PREPOM-Portuários 

realizados 2017 

B = Cursos PREPOM-Portuários 

programados 2017 

 

 

  A   x 100 =   

  B                  

 

  133   x 100 = 73,48% 

  181 

 

Notas: 

a) Índice Previsto – no mínimo, 85% dos cursos previstos no PREPOM-Portuários; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar a eficácia na realização dos cursos previstos no Programa do Ensino Profissional 

Marítimo (PREPOM) – Portuários; 

d) Medidas de Referência – EXCELENTE – ICPPORT > 85%; MUITO BOM – 85% >  ICPPORT  > 70%; 

BOM - 70% >  ICPPORT  > 60% e REGULAR - 60% >  ICPPORT  > 50%; RUIM -  ICPPORT < 50%; e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta atingir pelo menos 85% dos cursos previstos para o 

exercício, podemos observar que a meta não foi alcançada, tendo como resultado, nível MUITO BOM. A 

queda na realização dos cursos deveu-se, quase em sua totalidade, ao contingenciamento que foi imposto ao 

FDEPM, onde o mais atingido foi o PREPOM-Portuários. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- A - 3 – 

Indicador de 

cursos 

realizados no 

PREPOM-

Atividades 

Correlatas 

(ICRATCO) 

100% 85% 100% Anual 

Fórmula: relaciona o número de cursos 

realizados dentre os previstos para o 

exercício. 

 

A = Cursos PREPOM-Atividades 

Correlatas realizados 2017 

B = Cursos PREPOM-Atividades 

Correlatas programados 2017 

 

 

 A   x 100 = 

 B 

 

 26   x 100 = 100% 

 26 

 

Notas: 

a) Índice Previsto – no mínimo, 85% dos cursos previstos no PREPOM-Atividades Correlatas; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017; 

c) Objetivo – avaliar a eficácia na realização dos cursos previstos no Programa do Ensino Profissional Marítimo 

(PREPOM) – Atividades Correlatas; 

d) Medidas de Referência – EXCELENTE – ICRATCO > 85%; MUITO BOM – 85% > ICRATCO > 70%; 

BOM - 70% > ICRATCO > 60% e REGULAR - 60% > ICRATCO > 50%; RUIM - ICRATCO < 50%; e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta atingir, no mínimo, 85% na execução dos cursos em 

relação ao que foi programado para o exercício de 2017, o índice de eficácia demonstra que a UPC FDEPM 

atingiu o resultado EXCELENTE, realizando todos os cursos que foram programados para o exercício.  

 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- A - 4 – 

Indicador de 

alunos 

capacitados 

(IAC) 

62,49%    100% 117,22% Anual 

Fórmula: relaciona os alunos formados 

no exercício deste RG com os 

formados no exercício anterior. 

 

A = Alunos formados em 2017 

B = Alunos formados em 2016 

 

  A    x 100  = 

  B 

 

  11.938  x 100  =  117,22%  

  10.184 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência – medição efetuada em DEZ/2016; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – indicar o aumento de alunos formados em comparação ao exercício anterior, demonstrando 

efetividade na capacitação de alunos; 

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAC > 100%; MUITO BOM – 99% > IAC > 75%; BOM – 74% 

> IAC > 50% e REGULAR – 49% > IAC > 25%; RUIM - IAC < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta calcular a diferença percentual na quantidade de alunos 

formados em relação ao ano anterior, houve um aumento de 17,22%, demonstrando o resultado EXCELENTE. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

Fórmula de Cálculo 

(Valores em R$ 1.000.000,00) 

- B - 1 –  

Indicador de 

crescimento 

de receitas 

(ICR) 

 

8,21% 1,5% 0,07% Anual 

Fórmula: relaciona a Receita Realizada 

no exercício e a Receita Realizada no 

exercício anterior. 

 

A = Receita total do exercício 2017 

B = Receita total do exercício 2016 

 

  A    -1  x 100  = 

  B 

 

R$ 307,67   -1  x 100  = 0,07% 

R$ 307,46 

 

Notas: 

a) Índice de Referência – medição efetuada em DEZ/2016; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – indicar o percentual de aumento na realização de receitas em relação ao período anterior, 

demonstrando eficiência na arrecadação; 

d) Medidas de Referência – EXCELENTE – ICR > 1,5%; MUITO BOM – 1,49% > ICR > 1,19%; BOM – 

1,18% >  ICR  > 0,88% e REGULAR – 0,87% >  ICR  > 0,57%; RUIM -  ICR  < 0,56%; e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta aumentar a arrecadação em 1,5% em relação à do 

exercício anterior, pode-se observar que o resultado não foi atingido. Apesar do aumento (56,37%) na 

arrecadação da FR 250 (venda de livros e publicações e inscrições em cursos do EPM), em comparação ao 

exercício anterior, podemos citar que a situação econômica do país, a taxa de desemprego e a forte queda da 

taxa básica de juros (6,75 pontos percentuais), foram os principais fatores para que o objetivo não fosse 

alcançado, pois afetam diretamente nossas principais fontes de receita (FR 176 – Outras Contribuições 

Sociais e FR 280 – Remuneração de Depósitos Bancários). 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

Fórmula de Cálculo 

                           (Valores em R$ 1.000.000,00) 

- B - 2 – 

Indicador de 

realização da 

receita (IRR) 

135,78%    100% 123,59% Anual 

Fórmula: compara a Receita Realizada 

no exercício deste RG com a prevista na 

LOA. 

 

A = Receita realizada no exercício de 

2017 

B = Receita prevista para o exercício de 

2017 

 

  A    x 100  =   

 B                   

 

  R$ 307,67    x 100  = 123,59% 

  R$ 248,94 

 

Notas: 

a) Índice de Referência – medição efetuada em DEZ/2016; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – indicar o percentual de realização das receitas em relação ao previsto no exercício, demonstrando 

eficácia na arrecadação; 

d) Medidas de Referência – EXCELENTE – IRR > 100%; MUITO BOM – 99% > IRR > 75%; BOM – 74% > 

IRR > 50% e REGULAR – 49% > IRR > 25%; RUIM - IRR < 24%; e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta, demonstrar a diferença entre a receita realizada e a prevista 

no exercício, o resultado foi EXCELENTE, pois tivemos um excesso de arrecadação de 23,59%. Motivado por 

arrecadação acima do previsto para o exercício deste RG nas FR 176 – Outras Contribuições Sociais, FR 135 – 

Cota-Parte do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante e FR 250 – Arrecadação Própria Não-

Financeira. 

 

 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

Fórmula de Cálculo 

                           (Valores em R$ 1.000.000,00) 

- B - 3 – 

Indicador de 

execução de 

despesa (IED) 

99,88%    100% 94,32% Anual 

Fórmula: relaciona a Despesa Executada 

com a Despesa Autorizada. 

 

A = Despesa Executada em 2017 

B = Despesa Autorizada em 2017 

 

  A    x 100  =   

  B                  

 

   R$ 76,33    x 100  = 94,32% 

   R$ 80,93 

 

Notas: 

a) Índice de Referência – medição efetuada em DEZ/2016; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – indicar o percentual do orçamento líquido efetivamente utilizado, demonstrando eficácia na execução 

das despesas;  

d) Medidas de Referência – EXCELENTE – IED > 100%; MUITO BOM – 99% > IED > 75%; BOM – 74% > 

IED > 50% e REGULAR – 49% > IED > 25%; RUIM - IED < 24%;  

e) Análise do resultado observado – tendo por meta alcançar a adequação na execução da despesa autorizada na 

LOA/2017, o índice apresentado demonstrou que houve um resultado MUITO BOM no planejamento da despesa, 

evidenciando que não houve superdimensionamento de gastos. 
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Para os índices informados nos indicadores B-1 a B-4, foram considerados: 

a) R$ 248,94 milhões como previsão inicial da receita e 

b) R$ 80,93 milhões como dotação atualizada da despesa, que representa a LOA/2017 de R$ 

248,94 milhões deduzidos R$ 161,01 milhões referentes a Reserva de Contingência (64,68% da 

LOA Total) e um cancelamento de dotação de R$ 7 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominação 

Índice de 

Referênci

a 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- B - 4 – 

Indicador de 

economicidade 

de recursos 

(IER) 

392,05%    100% 403,08% Anual 

Fórmula: relaciona os ingressos 

ocorridos e as despesas efetuadas no 

exercício deste RG. 

 

A = Receitas Realizadas em 2017 

B = Despesas Empenhadas em 2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  R$ 307,67  x 100  =  403,08%  

  R$  76,33 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência – medição efetuada em DEZ/2016; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – indicar o percentual de despesas pagas com recursos próprios, demonstrando economicidade na 

utilização da receita;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IER > 100%; MUITO BOM – 99% > IER > 75%; BOM – 74% 

> IER > 50% e REGULAR – 49% > IER > 25%; RUIM - IER < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado – tendo por meta alcançar a autossuficiência de recursos para o custeio das 

despesas do FDEPM, o índice apresentou economicidade, demonstrando que as receitas próprias arrecadadas 

foram suficientes para atender a totalidade das despesas realizadas. 
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QUADRO 4:  INDICADORES DE DESEMPENHO QUALITATIVOS 

 

 

 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 1 – 

Indicador de 

inscrição e 

seleção (IIS) 

-    0% 7% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas negativamente pelo total 

de relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas negativas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

    25     x 100  =  7%  

   343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar as dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer do curso, demonstrando eficiência no 

processo de inscrição e seleção;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IIS = 0%; MUITO BOM – 1% < IIS < 25%; BOM – 26% < IIS 

< 50% e REGULAR – 51% < IIS < 75%; RUIM - IIS > 76%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na grande maioria, 

não apresentaram qualquer dificuldade em obter informações quanto ao processo de inscrição e seleção. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 2 – 

Indicador de 

adequação 

curricular 

(IAC) 

-    100% 99% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  340  x 100  =  99%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se o currículo do curso realizado é adequado à qualificação dos alunos para o exercício das 

funções e desempenho da categoria profissional;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAC = 100%; MUITO BOM – 99% > IAC > 75%;            

BOM – 74% > IAC > 50% e REGULAR – 49% > IAC > 25%; RUIM - IAC < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na grande maioria, 

entendem que o currículo apresentado é adequado para o bom desempenho profissional. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 3 – 

Indicador de 

carga 

horária 

(ICH) 

-    100% 97% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  333  x 100  =  97%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se o currículo do curso realizado é adequado à qualificação dos alunos para o exercício das 

funções e desempenho da categoria profissional;  

a) Medidas de Referência –  EXCELENTE – ICH = 100%; MUITO BOM – 99% >  ICH  > 75%;          

BOM – 74% >  ICH  > 50% e REGULAR – 49% >  ICH  > 25%; RUIM -  ICH  < 24%;  e 

d) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na grande maioria, 

entendem que a carga horária do curso é suficiente para absorver o conteúdo do curso em sua plenitude. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 4 – 

Indicador de 

objetivos do 

curso (IOC) 

-    100% 96% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  331  x 100  =  96%  

  343 

 

 

Notas: 

b) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

c) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

d) Objetivo – avaliar se os objetivos do curso estão descritos de maneira a orientar o docente;  

e) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IOC = 100%; MUITO BOM – 99% >  IOC  > 75%;          

BOM – 74% >  IOC  > 50% e REGULAR – 49% >  IOC  > 25%; RUIM -  IOC  < 24%;  e 

f) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na grande maioria, 

entenderam que os objetivos e sinopses estão suficientemente explícitos e desdobrados, de forma a orientar o 

docente. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 5 – 

Indicador de 

atualização 

de 

publicações 

(IAP) 

-    100% 86% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  294  x 100  =  86%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se as publicações didáticas encontram-se atualizadas;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAP = 100%; MUITO BOM – 99% >   IAP   > 75%;         

BOM – 74% >    IAP    > 50% e REGULAR – 49% >    IAP    > 25%; RUIM -    IAP    < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na maioria, 

acreditam que as publicações didáticas do EPM estão atualizadas. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 6 – 

Indicador de 

número de 

publicações 

(INP) 

-    100% 74% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  255  x 100  =  74%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se as publicações didáticas encontram-se em número suficiente;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – INP = 100%; MUITO BOM – 99% >    INP    > 75%;       

BOM – 74% >    INP    > 50% e REGULAR – 49% >    INP    > 25%; RUIM -    INP    < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado BOM, os alunos, em sua maioria, acreditam 

que as publicações didáticas são distribuídas em número suficiente para atender aos cursos. Porém, 25 cursos 

do catálogo EPM Portuários não possuem o material didático correspondente. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 7 – 

Indicador de 

recursos 

instrucionais 

(IRI) 

-    100% 99% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  341  x 100  =  99%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se os recursos instrucionais utilizados pelos Órgãos de Execução foram suficientes;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IRI = 100%; MUITO BOM – 99% >     IRI     >  75%;      

BOM – 74% >     IRI     > 50% e REGULAR – 49% >     IRI     > 25%; RUIM -     IRI     < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na grande maioria, 

acreditam que os recursos instrucionais foram suficientes para o desenvolvimento dos cursos. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 8 – 

Indicador de 

atualização 

de recursos 

instrucionais 

(IAR) 

-    100% 95% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  327  x 100  =  95%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se os recursos instrucionais estão atualizados;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAR = 100%; MUITO BOM – 99% >      IAR      .> 75%; 

BOM – 74% >      IAR      > 50% e REGULAR – 49% >      IAR      > 25%; RUIM -      IAR      < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, na grande maioria, 

acreditam que os recursos instrucionais estão atualizados o suficiente para o desenvolvimento dos cursos. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 9 – 

Indicador de 

avaliação da 

aprendizagem 

(IAA) 

-    100% 100% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  343  x 100  =  100%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se o correu alguma não conformidade na avaliação da aprendizagem realizada no curso;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAA = 100%; MUITO BOM – 99% >       IAA      .> 75%; 

BOM – 74% >       IAA       > 50% e REGULAR – 49% >      IAA      > 25%; RUIM -      IAA      < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado EXCELENTE, nenhum aluno acredita que 

houve alguma inconformidade em relação às sinopses e sumários do curso. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 10 – 

Indicador de 

espaço físico 

(IEF) 

-    100% 88% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  301  x 100  =  88%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se o espaço físico do Órgão de Execução é suficiente para acomodar os alunos;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAA = 100%; MUITO BOM – 99% >       IAA      .> 75%; 

BOM – 74% >       IAA       > 50% e REGULAR – 49% >      IAA      > 25%; RUIM -      IAA      < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, em sua maioria, 

acreditam que as instalações utilizadas para as aulas atendem bem a realização dos cursos, sem necessidade de 

utilização de outra infraestrutura. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 11 – 

Indicador de 

ambientes 

especiais 

(IAE) 

-    100% 88% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  301  x 100  =  88%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se houve necessidade de utilização de ambientes especiais para o desenvolvimento das 

aulas;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAE = 100%; MUITO BOM – 99% >        IAE       .> 75%; 

BOM – 74% >        IAE        > 50% e REGULAR – 49% >       IAE       > 25%; RUIM -       IAE     < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, em sua maioria, 

acreditam que as instalações utilizadas para as aulas atendem bem a realização dos cursos, sem necessidade de 

utilização de ambientes especiais. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 12 – 

Indicador de 

condições de 

infraestrutura 

(ICI) 

-    100% 92% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  327  x 100  =  95%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar se as condições das salas de aula e dos ambientes especiais são satisfatórias;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAE = 100%; MUITO BOM – 99% >        IAE       .> 75%; 

BOM – 74% >        IAE        > 50% e REGULAR – 49% >       IAE       > 25%; RUIM -       IAE     < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, em sua maioria, 

acreditam que as instalações utilizadas para as aulas atendem bem a realização dos cursos, sem necessidade de 

utilização de ambientes especiais. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 13 – 

Indicador de 

conhecimento 

docente (IRD) 

-    100% 88% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  303  x 100  =  88%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar a rotatividade entre docente de uma mesma disciplina e/ou curso;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IRD = 100%; MUITO BOM – 99% >          IRD       .> 75%; 

BOM – 74% >      IRD      > 50% e REGULAR – 49% >       IRD       > 25%; RUIM -         IRD       < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, em sua maioria, 

acreditam que não houve rotatividade relevante entre docentes de uma mesma disciplina ou curso. 
 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 14 – 

Indicador de 

conhecimento 

docente (ICD) 

-    100% 100% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas positivas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

  343  x 100  =  100%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar o conhecimento transmitido pelo docente no decorrer do curso;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – ICD = 100%; MUITO BOM – 99% >         ICD        .> 75%; 

BOM – 74% >       ICD       > 50% e REGULAR – 49% >      ICD        > 25%; RUIM -        ICD      < 24%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado EXCELENTE, os alunos acreditam que os 

docentes têm conhecimento adequado à transmissão dos conteúdos. 
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Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

- C - 15 – 

Indicador de 

avaliação dos 

alunos (IAL) 

-    100% 4% Anual 

Fórmula: total de perguntas 

respondidas positivamente pelo total de 

relatórios respondidos no período  

 

A = Respostas negativas 

B = Total de relatórios respondidos em 

2017 

 

  A     x 100  = 

  B 

 

    8  x 100  =  2%  

  343 

 

 

Notas: 

a) Índice de Referência - não houve apresentação do índice nos exercícios anteriores; 

b) Índice Observado – medição efetuada em DEZ/2017;  

c) Objetivo – avaliar as dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer do curso;  

d) Medidas de Referência –  EXCELENTE – IAL = 0%; MUITO BOM – 1% < IAL < 25%; BOM – 26% < 

IAL < 50% e REGULAR – 51% < IAL < 75%; RUIM - IAL > 76%;  e 

e) Análise do resultado observado –de acordo com o resultado MUITO BOM, os alunos, em sua grande 

maioria, não encontraram quaisquer dificuldades para absorverem o conhecimento transmitido pelos docentes. 
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GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

 

Descrição das Estruturas de Governança 

 

Conforme consta no Decreto n
o
 968/1993, a aplicação dos recursos arrecadados ao FDEPM 

destina-se a atender despesas com o desenvolvimento do ensino profissional marítimo, sob a 

supervisão do Comandante da Marinha e gerência do Diretor de Portos e Costas. 

A administração do FDEPM é exercida pelo Diretor de Portos e Costas assessorado pelo 

Conselho Consultivo que se reúne para apreciar os relatórios, balancetes, verificar a arrecadação da 

receita e aplicação da despesa em provimento do Ensino Profissional Marítimo, de modo a atender 

as necessidades de formação de pessoal apresentada pelas Comunidades Marítimas, Portuárias e 

Fluviárias. 

Mensalmente, são elaborados demonstrativos contábeis que são assinados e arquivados, após 

analisados, pelo Ordenador de Despesa e Agente Financeiro do FDEPM. 

 A execução orçamentária/financeira é descentralizada, isto é, exercida pelas diversas 

Organizações Militares (OM) do Comando da Marinha, tendo por Setorial Orçamentária a UG 

872001 (DGOM – Sistema País) e por Setorial Financeira a UG 873001 (DFM – Sistema País) 

responsáveis pela concessão de provisões e repasses financeiros, respectivamente. 

 

 

Gestão de Riscos e Controles Internos 

 

 Para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UPC FDEPM, existe, na Diretoria de 

Portos e Costas, uma Assessoria de Controle Interno que executa políticas e ações de natureza 

preventiva ou de detecção. As atividades de controle são abrangentes e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. Para tal é utilizada a estrutura organizacional da DPC, 

órgão central do Sistema de Ensino Profissional Marítimo (SEPM), realizando reuniões funcionais e 

visitas técnicas para avaliação do programa do EPM, seminários e resoluções pontuais, dirimindo 

dúvidas ou questionamentos através de consultas técnicas realizadas pelos deste Sistema, 

possibilitando a identificação de possíveis não conformidades, identificando-as, priorizando-as e 

mensurando-as, de forma a gerar informações úteis à tomada de decisão com a finalidade de mitigá-

las.  

 Adicionalmente, as OM do CM suportadas com recursos do FDEPM, seguem a Gestão de 

Riscos do controle descrito no RG do EMA, tendo em vista que a execução da Despesa é 

descentralizada. 
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ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

Gestão de Pessoas 

 
 Por ser o FDEPM uma unidade apoiada pela UJ DPC, sua estrutura de pessoal é proveniente 

daquela UJ cujos dados referentes à pessoal encontram-se apresentados no RG do Estado-Maior da 

Armada (EMA). Entretanto, neste RG estaremos apresentando a estrutura de pessoal e a lotação 

efetiva da UPC FDEPM. 

 

- Estrutura de pessoal da Unidade 

 

 Nos quadros a seguir encontra-se demonstrada a estrutura de pessoal da UPC FDEPM 

contemplando informações sobre a distribuição de sua força de trabalho e sobre sua lotação efetiva 

 

     Força de trabalho da UPC  
 
QUADRO 5:  FORÇA DE TRABALHO DA UPC POSIÇÃO EM 31/12/2017 

 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos  

(1.1 + 1.2) 
NE 7 2 1 

1.1. Membros do Poder e Agentes Políticos NE 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5) 
NE 7 2 1 

1.2.1. Militar NE 4 2 1 

1.2.2. Servidores de Carreira Vinculada 

ao Órgão 
NE 3 0 0 

1.2.3. Servidores de Carreira em 

Exercício Descentralizado 
NE 0 0 0 

1.2.4. Servidores de Carreira em 

Exercício Provisório 
NE 0 0 0 

1.2.5. Servidores Requisitados de Outros 

Órgãos e Esferas 
NE 0 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários NE 4 2 0 

3. Servidores sem Vínculo com a 

Administração Pública 
NE 0 0 0 

4. Total de Servidores  (1+2+3) NE 11 4 1 

Fonte:  Departamento de Pessoal da UJ DPC.     

OBS:  NE – Não estabelecida 
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     Distribuição da lotação efetiva  
 

 Busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos 

servidores de carreira e dos em contratos temporários. 

 
QUADRO 6:  DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA 

 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Servidores de Carreira  (1.1) 0 7 

1.1. Servidores de Carreira  (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5) 0 7 

1.1.1. Militar 0 4 

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 3 

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 4 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4. Total de Servidores  (1 + 2 + 3) 0 11 
Fonte:  Departamento de Pessoal da UJ DPC. 

 

- Análise crítica 

 

 O quantitativo de pessoal lotado na UPC é suficiente para desempenhar adequadamente as 

tarefas previstas no Decreto nº 968/1993 que regulamenta o FDEPM. 

 Todos os servidores estão distribuídos na área fim da UPC. 

 Dos três servidores de carreira vinculados ao Órgão, um se aposentará em 2019; não há 

previsão de aposentadoria para os próximos anos para os militares; para os servidores temporários, 

há previsão de apenas um desligamento para 2018. 

 

- Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

 Por ser o FDEPM uma unidade apoiada pela UJ DPC, o demonstrativo das despesas com 

pessoal está sendo apresentado no RG do EMA.  
 

Gestão da tecnologia da informação 
 

 A UPC FDEPM não possui estrutura de TI por utilizar, para sua operacionalidade, os 

sistemas oferecidos pelo Governo Federal, não possuindo necessidade de outros sistemas: 
 

- Principais sistemas de informações 
 

 Os principais sistemas utilizados pela UPC FDEPM e oferecidos pelo Governo Federal são: 
  

- SIAFI –Sistema Integrado de Administração Financeira    sistema contábil que tem por 

finalidade realizar o registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do Governo Federal; 
 

- SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento    sistema informatizado que suporta 

processos de planejamento e orçamento do Governo Federal; 

 

- e-Contas – Sistema de Prestação de Contas Anuais ao TCU    sistema utilizado para fazer a 

prestação de contas anuais ao Tribunal de Contas da União, em cumprimento ao artigo 70 

da Constituição Federal; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_%28Brasil%29
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- Tesouro Gerencial – sistema que permite a elaboração de relatórios baseados em dados do SIAFI 

com mais flexibilidade e possibilidades bastantes superiores de análise, associação, 

combinação, filtragem e apresentação; 

 

 

- SIAFI Web – tem como objetivo promover a reconstrução e a migração gradual do SIAFI para 

uma plataforma tecnológica mais moderna, flexível e econômica, permitindo evoluções 

que venham a contribuir para a transparência e a eficiência na gestão orçamentária e 

financeira; e 

 

- SISGRU – é um sistema de interação com o SIAFI, que permite a consulta à arrecadação por 

meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) das Unidades Gestoras (UG), bem como 

possibilita a estruturação de suas consultas para fins gerenciais. O sistema permite, 

também, a realização de ajustes na arrecadação, tais como retificações e cancelamentos 

de GRU. 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

 

Canais de Acesso ao Cidadão 

 

 O FDEPM possui o e-mail fdepm@dpc.mar.mil.br, disponibilizando ao cidadão uma forma 

de acesso direto com o Fundo, a fim de atender suas solicitações, reclamações, denúncias e sugestões. 

Além disso, possui também um endereço na internet (http://www.dpc.mar.mil.br) onde estão 

disponibilizadas as Normas, para consulta, bem como um canal “fale conosco” 

(faleconosco@dpc.mar.mil.br), disponibilizado para dirimir dúvidas ou questionamentos de natureza 

rotineira e com menor teor técnico, com orientações para as empresas sobre como contribuir para o 

FDEPM. 

 

 

 

 

Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes Sobre a Atuação da Unidade 

 

 Na página da internet da DPC, no endereço: www.dpc.mar.mil.br, podem ser encontrados os 

Relatórios de Gestão da UPC FDEPM desde o exercício de 2008, bem como as demonstrações 

contábeis trimestrais e suas notas explicativas e o item “Dúvidas Frequentes” que possui a 

finalidade de levar ao conhecimento dos contribuintes os procedimentos sobre a contribuição ao 

FDEPM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fdepm@dpc.mar.mil.br
http://www.dpc.mar.mil.br/
mailto:faleconosco@dpc.mar.mil.br
http://www.ccimar.mar.mil.br/siviprot/index.php
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DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

Desempenho Financeiro no Exercício  

 

 Mesmo diante das dificuldades enfrentadas durante o exercício deste RG, o FDEPM 

desempenhou suas atividades sempre procurando atingir sua meta em oferecer à Comunidade 

Marítima, Portuária e Fluviária o aprimoramento em suas atividades. 

 

No decorrer do exercício deste RG, o total das Despesas Executadas (R$ 76.328.601,54) 

correspondeu a 31,5480% do total da Despesa Fixada (R$ 241.944.083,00). A Reserva de 

Contingência de R$ 161.014.083,00 correspondeu a 66,5501% da Despesa Fixada. Portanto, o 

orçamento líquido aprovado inicialmente, isto é, a Dotação Atualizada deduzida a Reserva de 

Contingência, foi de R$ 87.930.000,00. Em dezembro houve um cancelamento de dotação de 

R$7.000.000,00. Consequentemente, a dotação atualizada da UPC FDEPM no exercício de 2017 foi 

de R$ 80.930.000,00. Diante do exposto podemos observar que a execução orçamentária 

representou 94,3143% do orçamento líquido aprovado para o exercício deste RG. 

 

No que tange à execução orçamentária da receita no exercício de 2017, o total das Receitas 

Arrecadadas foi de R$ 307.668.411,23 correspondendo a um excesso de arrecadação de 23,59% 

quando comparado com a Receita Prevista na LOA/2017 (R$ 248.944.083,00).  

 

O resumo da receita arrecadada no exercício de 2017, por natureza, está demonstrado no 

quadro abaixo: 

 

RECEITAS ARRECADADAS 

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA 
VALOR  

(Valores em R$ 1,00) 
% 

Outras Contribuições Sociais R$  160.962.821,71 52,317 

Remuneração de Aplicações Financeiras R$  102.131.729,17 33,195 

Cota-Parte Adicional Frete para Renovação Marinha Mercante R$    48.550.834,26 15,780 

Valor Bruto Exploração Bens, Direitos e Serviços R$      1.166.890,13 0,379 

Juros e Enc. de Mora sobre Créd. Tributário R$         410.511,16 0,133 

Venda de Livros, Periódicos e Assemelhados R$           56.715,00 0,018 

Restituições      R$              6.221,66 0,002 

Retificação de Receita de Venda de Produtos (2016) -  R$                364,44 0,000 

VPD decorrente de Fatos Geradores Diversos (3,5% Taxa Adm.) -  R$      5.616.947,42 - 1,825 

T O T A L R$ 307.668.411,23 100 

 

As Receitas do FDEPM mais representativas foram: 

a) Outras Contribuições Sociais - correspondendo a 52,317% do total da Receita. É oriunda da 

contribuição (receitas arrecadadas pela RFB) devida pelas empresas de navegação marítima, 

fluvial ou lacustre, de serviços portuários, de dragagem e de administração e de exploração 

de portos, sendo calculada sobre o salário de contribuição dos empregados, para custear o 

desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo; 

     Esta natureza de receita (NR) teve por arrecadação bruta R$ 160.962.821,71. Entretanto, 

esta NR sofre a cobrança, pela Receita Federal do Brasil, de uma taxa de administração 

(3,5%) que para o exercício deste RG totalizou R$ 5.616.947,42. Além disso, esta NR 

também sofre a incidência da DRU (Desvinculação de Receitas da União) no percentual de  

30%, cujo montante para o exercício deste RG foi de R$ 48.294.054,40. Portanto, o 

financeiro a ser recebido referente à esta NR no exercício deste RG seria de R$ 

107.051.819,89. 
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b) Remuneração de Aplicações Financeiras – correspondendo a 33,195% do total da Receita. É 

oriunda de aplicações no mercado financeiro das disponibilidades de caixa; e 

 

c) Cota-Parte Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – correspondendo à 

15,780% do total da Receita. É oriunda da contribuição incidente sobre o valor do frete 

cobrado no transporte de qualquer carga, por via marítima, fluvial ou lacustre. 

     Esta natureza de receita (NR) teve por arrecadação bruta R$ 48.550.834,26. Entretanto, 

esta NR sofre a incidência da DRU (Desvinculação de Receitas da União) no percentual de 

30% que para o exercício deste RG foi de R$ 14.565.249,72. Portanto, o financeiro a ser 

recebido referente à esta NR no exercício deste RG seria de R$ 33.985.584,54. 

d) Retificação de Receita de Venda de Produtos (2016) – Receita arrecadada indevidamente no 

exercício de 2016, na NR 75000011 (Venda de Produtos), cuja retificação foi efetuada no 

exercício deste RG.  
 

Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 e Notas Explicativas  
 

 Com o objetivo de fornecer informações sobre a posição patrimonial, orçamentária e 

financeira da UPC FDEPM, e de possibilitar uma maior transparência na gestão e administração dos 

recursos deste Fundo, encontram-se devidamente apresentadas, neste RG, as demonstrações 

contábeis de acordo com a Lei n
o
 4.320/1964.  

 

 As demonstrações contábeis da UPC FDEPM foram extraídas do SIAFI Web e encontram-

se elencadas como anexos neste RG, conforme abaixo relacionado: 

- Anexo A  -  Balanço Orçamentário; 

- Anexo B  -  Balanço Patrimonial; 

- Anexo C  -  Balanço Financeiro;  

- Anexo D  -  Demonstrações das Variações Patrimoniais; 

- Anexo E  -  Demonstrações dos Fluxos de Caixa e 
 

I) O Balanço Orçamentário tem por objetivo demonstrar as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas. 

Notas Explicativas (NE): 

(1) Subtotal de Receitas   permite comparar a previsão atualizada da receita com a 

realização das receitas; 

(2) Subtotal das Despesas  permite comparar a dotação atualizada da despesa com 

as despesas empenhadas; e  

(3) Superávit  o valor de R$ 231.339.809,69 apresentado como superávit do 

exercício corresponde a diferença a maior entre a Receita Realizada e a Despesa 

Empenhada. 
 

II) O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial, 

por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. 

Permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu 

endividamento, dentre outros. 

Notas Explicativas (NE): 

(1) Bens Móveis    aguardando a UG acusar recebimento para transferência; 

(2) Demais Obrigações a Curto Prazo    trata-se de encargos e outras obrigações 

retidos a serem recolhidos; 

(3) Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar    trata-se de fianças e 

seguros-garantia de contratos em execução; e 

(4) Obrigações Contratuais a Executar    trata-se de contratos em execução de: 

seguros, serviços e aluguéis. 
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III) O Balanço Financeiro demonstra os ingressos (entradas) e dispêndios (saídas) de recursos 

financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos 

de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de disponibilidades do exercício anterior 

e aqueles que passarão para o exercício seguinte.  

 

 

IV) A Demonstração das Variações Patrimoniais visa evidenciar as alterações verificadas no 

patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 

patrimonial do exercício, que é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas 

aumentativas e diminutivas. 

Notas Explicativas (NE): 

(1) Incentivos    Bolsas de estudos e bolsa auxílio (EPM); e 

(2) Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas    99,99% corresponde a taxa 

administração (3,5%) cobrada pela Receita Federal do Brasil e aproximadamente 

0,01% corresponde a regularizações efetuadas pela CCONT referentes à 

variações com saldos invertidos.  

 

 

V) A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa avaliar a capacidade de gerar caixa e 

equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. Contribui para a transparência da 

gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades 

do setor público.  
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CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

 

Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU 

 

 Esta UJ não recebeu determinação do TCU no exercício deste RG. 

 

 

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

 A UPC FDEPM recebeu algumas recomendações do Centro de Controle Interno da Marinha 

(CCIMAR) resultantes de Auditoria de Avaliação da Gestão ocorrida em 2017. 

 Foram apresentadas onze recomendações e todas foram atendidas pela UPC. 

 As recomendações que causaram maior impacto na UPC foram: 

 

 Orientação às UGE para aprimorar o monitoramento das contas contábeis, em 

especial ao processo de inscrição e cancelamento de RP; 

 Apresentação de análise qualitativa dos cursos para possibilitar a medição da 

qualidade dos cursos do EPM; 

 Ampliação de informações acerca do funcionamento do FDEPM, de modo a 

assegurar a gestão transparente da informação; 

 Atualização do Rol de Responsáveis no SIAFI, designando um Ordenador de 

Despesas Substituto e outros responsáveis pela Conformidade de Registros de 

Gestão; e 

 Mapeamento dos principais processos da UPC.  

 

Esta UPC acompanha as recomendações do CCIMAR através do Plano de Providências 

Permanente, o qual é mantido atualizado e caso solicitado, encaminhado para aquele Centro de 

Controle Interno. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

 

Os Programas de Ensino Profissional Marítimo, elaborados anualmente pela Diretoria de 

Portos e Costas, procuram atender as necessidades da Comunidade Marítima, Fluvial e Portuária, 

no que tange a dar continuidade ao processo de formação profissional do pessoal aquaviário, 

portuário, fluviário e de atividades correlatas em todo o território nacional. 

 

A demanda por mão de obra de nível superior (oficiais) para atuar nos seguimentos da Marinha 

Mercante manteve a motivação da Marinha do Brasil para a formação deste pessoal. No entanto, 

permanecem as dificuldades geradas pelos contingenciamentos e limites orçamentários que 

impedem uma maior expansão qualitativa do EPM. As vagas oferecidas pelas empresas de 

navegação, destinadas a estágio embarcado (PREST), visando concluir a formação destes oficiais, 

estão aquém das necessidades. Fato que levará a um atraso na conclusão do estágio obrigatório, 

postergando a efetiva disponibilidade desses marítimos no mercado de trabalho. 

 

Os recursos financeiros arrecadados seriam suficientes para implementar as medidas 

necessárias ao aumento do número de vagas aliado às modernizações essenciais para esse fim. 

Mesmo assim, dentro das possibilidades que o quadro orçamentário e financeiro permitiu, foram 

realizados esforços na manutenção do programa de desenvolvimento de simuladores para os CI, 

visando aprimorar a formação dos oficiais da Marinha Mercante. 

 

 

 

Rio de Janeiro (RJ), 23 de março de 2018. 

 

 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 

Vice-Almirante 

DIRIGENTE MÁXIMO 
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ROL DE RESPONSÁVEIS 

 

 

 Conforme determinado pelo Art. 10 da Instrução Normativa (IN) n
o
 63/2010 do TCU, o Rol 

de Responsáveis da UPC constitui peça obrigatória do RG.  

 

Conforme preconiza a referida IN, é considerado como agente responsável pela gestão da 

UJ o dirigente máximo da UPC. Segue, abaixo, os dados do responsável da UPC FDEPM e o 

respectivo período de gestão na vigência deste RG. 

 

 

Natureza de Responsabilidade: Dirigente Máximo 

Tipo: Titular 

Nome: Wilson Pereira de Lima Filho 

Posto: Vice-Almirante 

Função Gerencial: Ordenador de Despesa 

Período de Gestão: 01/JAN/2017 a 31/DEZ/2017 
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DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE 

 

 

Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial 

 

 A conformidade contábil consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo 

SIAFI. Tem por objetivo registrar a ausência ou incidência de ocorrências. A conformidade contábil 

é efetuada mensalmente, nos prazos estabelecidos e divulgados no SIAFI.  

 

A conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

das diversas UG do órgão FDEPM é registrada no SIAFI pela Setorial Contábil de Unidade Gestora 

DFM (UG 873001), que é a unidade responsável pelo acompanhamento da execução contábil das 

unidades gestoras executoras.  

 

Após o registro da conformidade contábil de cada UG, é registrada no SIAFI a 

conformidade contábil do órgão. Tal conformidade é efetuada pela Setorial Contábil de Órgão, que 

é a unidade gestora responsável pelo acompanhamento da execução contábil do órgão 

compreendendo as UG a este pertencentes. A conformidade contábil de órgão é efetuada pelo 

contador da DPC-FDEPM (UG 852001). 

 

 Durante o exercício deste RG, a conformidade contábil registrada pelo BGU para a UPC 

FDEPM foi: 

 

JAN – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

FEV – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

MAR – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

ABR – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

MAI – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

JUN – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

JUL – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

AGO – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

SET – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

OUT – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

NOV – com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

DEZ - com restrição   Falta/registro conform. registros de gestão 

 

 Apesar de o Órgão apresentar conformidade com restrição em todos os meses, os alertas 

apresentadas no exercício de 2017 referem-se à falta/registro de conformidade de registro de gestão 

que algumas UJ do Órgão FDEPM deixaram de realizar. Cabe salientar que é responsabilidade de 

cada UJ realizar a conformidade dos atos de gestão. A falta dessa ação afeta a conformidade 

contábil do Órgão como um todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação Completa (UPC) CÓDIGO 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO 52133 

 

 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, do Fluxo 

de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n
o
 4.320/1964, relativos ao exercício de 

2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

Unidade Prestadora de Contas que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

 

a) Saldo alongado na conta contábil 712210101 VALORES FIRMADOS, 

referentes a convênios iniciados em 2014 que já tiveram suas contas aprovadas 

e o saldo permanece no balancete do Órgão, não demonstrando de forma 

fidedigna a situação patrimonial da UPC. 

 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

 

 

Local Rio de Janeiro (RJ) Data 23/MAR/2018 

Contador 

Responsável 

DANIEL RODRIGO MARQUES DA ROCHA 

Servidor Civil (NS) 
CRC n

o
 RJ  117813/O-2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


