MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Assessoria Técnica

OFÍCIO SEI Nº 177/2019/ASSES/SEDGG-ME

Brasília/DF, 28 de junho de 2019.
À Senhora
ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS
Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre
Rua Coronel José Galdino, nº 495 - Bosque
69.900-640 Rio Branco - AC
Assunto: Raio-X da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Senhora Reitora,
A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital - SEDGG, do
Ministério da Economia - ME, tem por finalidade supervisionar projetos de eficiência administrativa e
modernização governamental; coordenador e gerir os sistemas de pessoal civil e de organização
administrativa; administrar os recursos da tecnologia da informação e de serviços gerais.
Dessa maneira, no intuito de apoiar os órgãos e entidades com informações e ferramentas de
apoio à gestão, foi instituído o Raio-X da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional*.
O painel consolida os principais indicadores de gestão da Administração, contendo
informações sobre Custeio Administrativo, Patrimônio da União, Pessoal, Cargos e Funções, Serviços
Compartilhados e Transformação Digital.
Alimentado principalmente pelos Sistemas Estruturantes (SIAPE, SIGEPE, SIORG, SIAFI,
SICONV), além de dados e informações de iniciativas inovadoras dos Órgãos Centrais, espera-se que este
instrumento promova e fomente processos de racionalização, eficiência administrativa, benchmarks entre
instituições e, consequentemente, fortaleça os sistemas informatizados e acurácia de seus dados.
Assim, a partir dos anexos deste Ofício (Raio-X da entidade, Glossário de Informações e o
Catálogo de Soluções), cada entidade poderá avaliar o grau de compatibilidade de seu Raio-X com a
realidade da sua instituição. Logo, caso as informações do material enviado estejam defasadas ou não
estejam condizentes à realidade, solicitamos que consultem os Sistemas Estruturantes ou se refiram às ofertas
contidas no Catálogo de Soluções.
No mais, esta Secretaria Especial se coloca inteiramente à disposição dos órgãos e entidades e
apresenta o cronograma dos principais encaminhamentos futuros:
31/07/2019: Prazo para atualização dos dados que serão publicados em formato de

Boletim Periódico (nos Sistemas Estruturantes e adesão às ferramentas de apoio à gestão);
08/08/2019: Acesso ao Painel de Raio-X para os Ministros e Secretários Executivos;
15/08/2019: Publicação dos dados atualizados (julho/2019) em formato de Boletim
Periódico; e
30/08/2019: Acesso ao Painel de Raio-X ao público externo.

Atenciosamente,

PAULO SPENCER UEBEL
Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

* Dados extraídos em maio/2019.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Antonio Spencer Uebel, Secretário(a)
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, em 28/06/2019, às 17:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2698852 e o código CRC 1A0B8E9A.
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ANEXO I
RAIO-X DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
Órgão/Entidade: Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre IFAC
Data de Extração: 31/05/2019

I. Custeio Administrativo
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre registrou um total de gastos em custeio administrativo, no ano de 2018, de
R$11.746.645,90. O valor é 13,4% superior ao ano de 2017 em que registrou R$10.362.948,25.
Com isso, no ranking per capita (custeio 2018) dos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, Instituto Federal
De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre ocupou a 14ª posição entre os 184 órgãos e entidades.
A tabela abaixo apresenta os principais itens gastos em custeio administrativo, no ano de 2018, por: percentual em relação ao total; total
gasto no item; valor do item por pessoa do órgão/entidade; mediana do valor do item por pessoa; e valor do item pela área total de imóveis em
utilização (em m²) em 2018:
Tabela 1 - Tabela de Valores Gastos por Item de Despesa em 2018
Item de Despesa

% Total

Total

Val. Pessoa

Mediana

Val. M²

Vigilância Ostensiva

22,1%

R$2.592.759,19

R$3.380,39

R$2.847,17

R$82,97

Serviços De Energia Elétrica

14,3%

R$1.677.668,17

R$2.187,31

R$2.140,01

R$53,69

Serviços De Limpeza E Conservação

13,5%

R$1.580.195,59

R$2.060,23

R$2.694,39

R$50,57

Manutenção E Conservação De Bens Imóveis

9,7%

R$1.134.940,11

R$1.479,71

R$1.446,74

R$36,32

Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

6,9%

R$814.484,41

R$1.061,91

R$6.321,84

R$26,06

Manutenção E Conservação De Equipamentos 6,8%

R$795.380,24

R$1.037,00

R$529,22

R$25,45

Locação De Imóveis

6,1%

R$712.615,83

R$929,09

R$92,42

R$22,80

Diárias

5,6%

R$658.388,80

R$858,39

R$534,47

R$21,07

Passagens E Despesas Com Locomoção

4,7%

R$548.801,59

R$715,52

R$391,09

R$17,56

Despesas De Teleprocessamento

3,6%

R$418.672,38

R$545,86

R$126,03

R$13,40

Outros

6,9%

R$812.739,59

R$1.059,63

R$1.843,59

R$26,01

Total

100,0% R$11.746.645,90 R$15.315,05 R$18.966,97 R$375,90

II. Patrimônio da União
Em 2018, Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre registrou uma área total de imóveis em utilização que soma
31.249,69 m², o que representa 40,74 m² para cada pessoa em exercício no órgão/entidade. Entre os imóveis em utilização, Instituto Federal De

Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre registrou 2 imóvel(eis) locado(s), cuja soma do valor mensal foi de R$74.690,06.

III. Pessoal
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre possui 743 servidores ativos, com e sem vínculo com a Administração, e 0
profissional(is) contratado(s) por tempo determinado (Lei 8.745/1993), totalizando uma força de trabalho de 743.
O(a) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre possui 4 servidor(es) cedido(s), sendo 2 para outros órgãos da
Administração Pública Federal (APF) e 2 para fora da APF.
Projeta-se que 12 servidor(es) se aposente(m) nos próximos 5 anos, esse número representa 1,6% dos servidores ativos do(a) Instituto
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre. Além disso, o(a) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre possui um
total de 3 carreira(s) e 48 cargo(s).
Estagiários são 24, o que representa 3,2% do total dos servidores ativos no(a) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre.
O índice de absenteísmo do(a) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre, em 2018, foi de 7,5%. O índice é superior à
média do universo de órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional , que foi de 5,6% .

IV. Cargos e Funções
A tabela abaixo mostra o quantitativo de cargos e funções de direção distribuídos, ocupados, vagos e os valores totais em DAS unitário.
Tabela 2 - Cargos e Funções de Direção (Natureza Especial, DAS, FCPE e demais funções específicas)
Cargo/Função Distribuídos Ocupados Vagos DAS Unitário
CD

48

48

0

145,43

Total

48

48

0

145,43

Valor de DAS Unitário referente a todos os cargos e funções distribuídos.
Já a tabela abaixo mostra o quantitativo de cargos e funções técnicas distribuídos, ocupados, vagos e os valores totais em DAS unitário.
Tabela 3 - Cargos e Funções Técnicas (FGR, FCT e demais funções específicas)
Cargo/Função Distribuídos Ocupados Vagos DAS Unitário
FCC

45

43

2

16,20

FG

98

97

1

28,56

Total

143

140

3

44,76

Valor de DAS Unitário referente a todos os cargos e funções distribuídos.

V. Serviços Compartilhados
Do total de 984 assentamentos funcionais, 5 já foram digitalizados, o que representa 0,5% do total de assentamentos do(a) Instituto Federal
De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre.
Com relação aos produtos do Processo Eletrônico Nacional (PEN), o(a) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre não
aderiu ou não está disponível para adesão:
Processo Eletrônico
Protocolo Integrado
Barramento
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre não aderiu ao Processo de Centralização de Aposentados.
Quanto aos demais serviços compartilhados, o(a) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Acre aderiu:
Painel de Viagens e Diárias
não aderiu ou não está disponível para adesão:
Almoxarifado Virtual
Rede +Brasil - Convênios e Contratos de Repasse
TáxiGov - Transporte de Servidores Públicos

VI. Transformação Digital
A tabela abaixo mostra o status detalhado do Processo de Transformação Digital dos serviços cadastrados no Portal de Serviços, por:
quantidade e percentual digitalizado; quantidade e percentual de digitalização iniciada; e quantidade e percentual de digitalização não iniciada:
Tabela 4 - Status detalhado do processo de Transformação Digital
Status
Digitalizados

Qtd.

%

2

18,2%

Digitalização não iniciada 9

81,8%

Total

100,0%
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Para o ano de 2019, está prevista a meta de digitalização de 0 serviço(s), cujo potencial de economia para o Governo é de R$0,00.
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ANEXO II
GLOSSÁRIO DO RAIO-X DA ADMINISTRAÇÃO
A relação dos órgãos e entidades apresentada no Raio-X é derivada da Instrução Normativa nº 4/2018-SEGES-MP e
consolidada no Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, 2ª edição (disponível no endereço
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poderexecutivo-federal/).
Destaca-se, no entanto, que para construção das informações relativas à Administração Direta, Autárquica e
Fundacional e rankings relacionados, são contabilizados apenas 184 órgãos/entidades. Isso se deve à integração da
Casa Civil, Gabinete Pessoal do PR, Assessoria Especial do PR, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação,
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria de Governo, SecretariaGeral e Vice-Presidência da República na estrutura da Presidência da República.
Os Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército são analisados individualmente, fora da estrutura do
Ministério da Defesa, incorporando os dados da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, da Caixa de
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha e da Fundação Habitacional do Exército.

I.

Custeio Administrativo

Total de gastos em custeio administrativo
Valor total gasto com despesas administrativas para funcionamento do órgão/entidade em 2018. É feita a indicação
se o gasto total com custeio foi maior (sinalizada em vermelho), menor (em verde) ou se foi aproximadamente igual
(em azul) em relação ao gasto total com custeio no ano anterior. Além disso, é apresentada a diferença percentual
entre os anos 2017 e 2018.
Não são considerados, neste item, os fundos contábeis e os hospitais universitários.
Fonte: Boletim de Custeio, Secretaria de Orçamento Federal (SOF/ME).
Ranking per capita (custeio 2018)
Indica a posição do órgão/entidade quanto ao gasto total per capita em custeio administrativo em relação aos demais,
sendo a posição # 1 o órgão/entidade que teve o menor gasto per capita. Alguns órgãos/entidades não possuem uma
posição indicada, pois ou não têm dados de custeio administrativo e/ou de pessoal.
Fonte: Boletim de Custeio, Secretaria de Orçamento Federal (SOF/ME).
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Principais itens gastos em custeio administrativo
Valores gastos com as principais despesas administrativas do órgão/entidade, apresentadas por item de despesa.
Estão detalhados: os seus respectivos valores nominais; o percentual com relação ao custeio total; o valor do item
por pessoa do órgão/entidade, a mediana do valor do item por pessoa e o valor do item pela área total de imóveis
em utilização (em m²).
A mediana foi encontrada a partir da divisão do valor de cada item de despesa por pessoa. Estão sendo somados
como pessoal a força de trabalho e os vínculos de aprendizagem do órgão/entidade, ou seja, servidores ativos com
e sem vínculo, contratos em regime temporário e estagiários.
O cálculo de gastos por item de despesa foi realizado contemplando apenas os órgãos/entidades que possuem
informações atualizadas de pessoal e de custeio.
Fonte: Boletim de Custeio, Secretaria de Orçamento Federal (SOF/ME).
Observações:
(1) Valores de custeio 2018 e Índice de absenteísmo são apresentados na Estrutura Organizacional de
2019, podendo haver divergências nos casos em que houve fusões de Ministérios.
(2) Para este Painel, estão no âmbito da Presidência da República (PR): Casa Civil, Gabinete Pessoal
do PR, Assessoria Especial do PR, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria de Governo,
Secretaria- Geral e Vice-Presidência da República.

II. Patrimônio da União
Área total de imóveis em utilização
Divisão da área total de todos os imóveis em utilização pelo órgão/entidade (locados e próprios) pela força de trabalho
e vínculo de aprendizagem, além da área total em m².
Fonte: Secretaria de Patrimônio da União (SPU/ME).
Imóveis locados
Número de imóveis alugados pelo órgão/entidade em 2018 e o valor mensal total pago.
Fonte: Secretaria de Patrimônio da União (SPU/ME).

III. Pessoal
Servidores ativos
Número de servidores ocupantes de cargos efetivos, cargos em comissão sem vínculo, empregados públicos,
anistiados e servidores de ex-territórios da União.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).

Profissionais contratados por tempo determinado
Número de profissionais contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público no órgão/entidade, conforme Lei nº 8.745/1993.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
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Observação:
(3) Considera-se força de trabalho do órgão/entidade a soma do número de servidores ativos e os
contratados temporariamente.

Servidores cedidos
Número de servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem.
 Fora da APF - para exercício nos Poderes Judiciário ou Legislativo ou, ainda, em outra esfera da
Federação, seja para Estado ou Município.
 Dentro da APF - para outro órgão da Administração Pública direta ou indireta.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
Projeção de aposentados
Estimativa do número de servidores com previsão de se aposentarem nos próximos cinco anos segundo as regras
vigentes (idade mínima, tempo de contribuição e tempo exigido pela carreira) e respectivo percentual em relação aos
servidores ativos, com e sem vínculo, do órgão/entidade. Não inclui contratos temporários.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
Carreiras
Quantidade de carreiras próprias do órgão/entidade e o respectivo número de cargos.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
Estagiários
Número de estagiários em vínculo de aprendizagem no órgão/entidade, como disposto na Lei nº 11.788/2008, e
percentual de estagiários em relação ao número de servidores ativos.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
Índice de absenteísmo
Percentual de ocorrências de afastamento da força de trabalho (servidores ativos ocupantes de cargos efetivos, cargos
em comissão sem vínculo, empregados públicos e profissionais contratados temporariamente) do ambiente de
trabalho. As ocorrências são organizadas em grupos, como por exemplo:







Faltas não justificadas;
Suspensão/afastamento preventivo;
Tratamento de saúde/auxílio doença/exame periódico;
Afastamento temporário;
Licença maternidade/gestante/adotante/paternidade/amamentação;
Falecimento em pessoa da família e etc.

Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
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IV. Cargos e Funções
Cargos e funções de direção
Número de cargos e funções de direção distribuídos, ocupados e vagos no órgão/entidade, além dos valores totais
em DAS unitário. Presidente da República (PR), Vice-Presidente (VPR) e Ministros de Estado (MEST) estão
consolidados no total Natureza Especial (NE).
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME) e SIORG, Secretaria de Gestão
(SEGES/ME).
Cargos e funções técnicas
Número de cargos e funções de técnicas distribuídos, ocupados e vagos no órgão/entidade, além dos valores totais
em DAS unitário.
Fonte: SIAPE, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME) e SIORG, Secretaria de Gestão
(SEGES/ME).
Um DAS unitário para cada servidor
Divisão do valor de DAS unitário pela quantidade de servidores ativos. O ranking indica a posição quanto à relação
entre 1 DAS unitário e servidores, sendo # 1 o órgão/entidade que possui mais servidores por DAS unitário. Para
este ranking, o conceito de DAS unitário apenas inclui DAS, FCPE e NE distribuídos.
Fonte: SIORG, Secretaria de Gestão (SEGES/ME).
Observação:
(4) DAS unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em
Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores códigos DAS 101.1 e DAS 102.1, de acordo
com o observado no Decreto nº 1.515/1995.
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de
acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito
do Poder Executivo Federal.

V. Serviços Compartilhados
Assentamento Funcional Digital
Número de assentamentos funcionais digitalizados e o total a ser digitalizado. O Assentamento Funcional Digital
(AFD) é um repositório digital dos documentos do servidor público federal, que substituirá a tradicional pasta
funcional em papel.
Fonte: SIGEPE-AFD, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
Processo Eletrônico Nacional (PEN)
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão ao uso dos serviços do Processo Eletrônico Nacional (PEN) pelo
órgão/entidade: Processo Eletrônico (Sistema Eletrônico de Informações – Sei, ou outro similar), Barramento e
Protocolo Integrado.
Fonte: Secretaria de Gestão (SEGES/ME).
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Processo de Centralização de Aposentados
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a inicialização do processo de centralização da gestão de aposentadorias e
pensões pelo Ministério da Economia, em conformidade com o Decreto nº 9.498/2018.
Fonte: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/ME).
Serviços Compartilhados
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao uso do Almoxarifado Virtual, do TáxiGov
(Transporte de Servidores Públicos), do Painel de Viagens e Diárias (por meio do uso do Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens – SCDP) e da Rede + Brasil (Convênios e Contratos de Repasse).
Fonte: Secretaria de Gestão (SEGES/ME).

VI. Transformação Digital
Processo de Transformação Digital
Situação dos serviços públicos por nível de digitalização: digitalização não iniciada, digitalização já iniciada e
digitalizados, bem como os respectivos percentuais no quantitativo total de serviços digitalizáveis.
Fonte: Secretaria de Governo Digital (SGD/ME).
Meta de Digitalização para 2019
Quantidade e percentual de serviços previstos com digitalização já iniciada, assim como a economia potencial para
o Governo Federal em 2019 com a digitalização desses serviços.
Fonte: Secretaria de Governo Digital (SGD/ME).

Consideração final
Algumas informações constantes deste glossário, como carreiras e cargos próprios, por exemplo, podem não constar
no Anexo I – Raio-X da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de determinado órgão ou entidade. Isso se
deve em razão da inexistência dessa informação na base de dados do sistema estruturante ou no cadastro do órgão
central responsável.
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