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RESUMO 

 

Este estudo objetivou evidenciar o alinhamento dos responsáveis pela execução 

orçamentária e financeira das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) quanto à 

utilização do Plano Interno na perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09, como um 

instrumento de apropriação de custos do planejamento e gerenciamento de suas despesas, em 

toda a sua execução orçamentária. A metodologia privilegiou as fases de identificação da 

população de estudo, que são as instituições federais de ensino superior, elaboração do 

questionário de pesquisa composto de 14 questões e levantamento dos dados mediante envio, 

por correio eletrônico, e aplicação no 2º Fórum Nacional de Pró - Reitores de Planejamento e 

Administração (2010) do referido questionário de pesquisa, com a obtenção de 21 respostas. 

A análise dos dados ocorreu de forma descritiva, com tabulação, apresentação, interpretação, 

representação gráfica e tabular. Como resultado, concluiu-se que a maioria dos responsáveis 

pela execução orçamentária e financeira das IFES - 61,9% (discorda totalmente e discorda) 

- não percebe que ocorreu alteração de seus processos relacionados ao planejamento com a 

implementação da Portaria MEC/01 -09. Constata-se que a estrutura do Plano Interno mantem 

o cunho tradicionalista da aplicação da contabilidade no setor público e não visa reduzir a 

dificuldade de mensuração dos gastos, logo permanece a limitação do nível de informações 

necessárias às tomadas de decisões gerenciais.Outro aspecto é que a Portaria MEC 01/09 é 

compreensível para aqueles que têm especializado conhecimento acerca das normas e 

procedimentos inerentes ao processo contábil. Sugere-se algumas reflexões necessárias para 

entender a assimetria de informação que existe internamente nas IFES e a sinalização que o 

trabalho promovido pelo MEC necessita de uma revisão e maior participação dos envolvidos 

no planejamento e execução orçamentária das IFES, pois se a proposta contida na Portaria 

MEC 01/09 é de melhoria da gestão constata-se que a estrutura do PI não alcança este 

objetivo. 

 

Palavras-chave: Planejamento. Orçamento. Custos e Setor Público. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to highlight the alignment of responsibility for budgetary and 

financial execution of IFES for the use of Internal Plan from the perspective derived from 

MEC Ordinance 01/09 as an instrument of ownership costs of planning and managing their 

costs, in all its budget execution. The method chosen stages of identifying the study 

population, which are the federal institutions of higher education, preparing the survey 

questionnaire consist of 14 questions and data collection by sending, by email, and 

application of the survey questionnaire in the 2nd Pro-Rectors of Planning and Administration 

National Forum (2010), obtaining 21 responses. Data analysis occurred in a descriptive way, 

with tabulation, presentation, interpretation, graphical and tabular representation. As a result, 

it was concluded by a low alignment of responsibility for budgetary and financial execution of 

IFES is recommended by the Ordinance. There is understanding of  Planning, Budget and 

Costs, however, mostly do not realize the full adherence to the practices in the IFES. It 

appears that the structure of the Internal Plan maintains the traditional features of the 

application of accounting in the public and is not intended to reduce the difficulty of 

measuring costs, remains a limitation on the right level of information needed for decision-

making aspect is that management. The MEC Ordinance 01/09 is understandable for those 

who have specialized knowledge of standards and procedures inherent in the accounting 

process. We suggest some thoughts necessary to understand the information asymmetry that 

exists internally in IFES and signaling that the work promoted by the MEC should be 

reviewed and greater participation of those involved in planning and budget execution of 

IFES, for if the proposal contained in MEC Ordinance 01/09  is to improve the management it 

was noted that the structure of the PI does not reach this goal. 

 

Keywords: Planning. Budget. Costs and Public Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caracterização e Definição do Problema 

 

Nos últimos anos a Administração Pública vem passando por importantes 

transformações em busca de profissionalização, maior eficiência na gestão e efetividade na 

sua atuação. Algumas iniciativas governamentais, como a utilização do orçamento base-zero, 

orçamento participativo, planejamento estratégico, gestão de custos, fóruns temáticos, 

parcerias público-privadas e outras, objetivam conferir maior eficácia à ação do Governo. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), iniciado em 1995, 

foi um impulsionador para a discussão dessas iniciativas. O PDRAE objetivava reestruturar as 

atividades estatais, profissionalizar a gestão e incentivar o emprego, na Administração 

Pública, de ferramentas gerenciais em uso no setor privado de nossa economia. 

A exigência é que a Administração Pública passe a ter um perfil gerencial com 

foco no usuário - cidadão e busca de efetividade, via gerenciamento e controle dos resultados. 

Não é mais suficiente saber quanto arrecadou e como gastou , mas sim evidenciar para os 

cidadãos qual o resultado econômico produzido pelo gasto e se a entidade está produzindo 

lucro ou prejuízo. 

Nesta perspectiva, o planejamento estratégico, alinhado ao orçamentário, e a 

gestão de custos ganham especial destaque, pois, além de representar uma exigência cada vez 

maior da sociedade, são instrumentos que auxiliam no gerenciamento eficiente dos recursos. 

O planejamento no setor público brasileiro é discutido desde o período pós-Segunda Guerra e, 

posteriormente, retorna sua aplicação no denominado Plano de Metas da Era Juscelino, em 

seguida os planejamentos de longo prazo desenvolvidos durante o regime militar, até os atuais 

planos plurianuais, solicitados constitucionalmente. Como exemplo tem-se o caso dos 

munícipios brasileiros com mais de 20 mil habitantes. Nestes o processo de planejamento 

inicia-se com o plano diretor, seguido pelos planos de governo e plurianual, pelas leis de 

diretrizes orçamentárias e de orçamento anual. (SLOMSKI, 2009). 

Já a necessidade da Contabilidade de Custos na Administração Pública data de 

1964, com a Lei nº 4.3201, e posteriormente com o Decreto-Lei nº 200, de 1967, e já na 

década de 1980 com o Decreto nº 93.872, a Portaria nº 0032, de 05 de fevereiro de 1988, e a 

                                                 
1 Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra "b", 
da Constituição Federal. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO, 1988). 
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Constituição Federal (CF). Nesses existiam dispositivos legais que apontavam a 

obrigatoriedade de se apurar os custos na Administração Pública e evidenciar os resultados de 

sua gestão, porém não obtiveram êxito, permanecendo apenas a intenção dessas ideias. 

É forçoso ressaltar que a Constituição de 1988 criou mecanismos muito mais 

abrangentes e eficazes no sentido de melhorar a visibilidade da política fiscal, tanto em 

matéria tributária quanto orçamentária. (PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 2009). 

Ainda na década de 1980, outro fato que concorreu para a busca do controle dos 

gastos públicos foi a criação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi). Esse sistema tem por objetivo controlar a execução da despesa, mas não foi 

concebido para apurar custos dos serviços públicos. (ALONSO, 1999). 

Na década de 1990, o Projeto de Lei Complementar nº135/96, que objetivava 

estatuir normas gerais de Direito financeiro para elaboração, execução e controle dos planos, 

diretrizes, orçamentos e balanços da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios, 

apresentou-se como um incentivo na busca de apuração de custos no setor público. Esse 

projeto de lei foi votado na Comissão Mista de Orçamento e na Comissão de Finanças, 

posteriormente seguiu para tramitação no Congresso Nacional e não teve prosseguimento. 

(BRASIL. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135, 2009). 

Já em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no artigo 50, traz a 

importância da implantação de um sistema de custos no setor público, destacando que a 

Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, além de enfatizar a 

necessidade de se registrar a despesa e a assunção de compromissos pelo regime de 

competência, retomando a acuidade da adoção do regime de competência no setor público. 

(BRASIL. LEI COMPLEMENTAR N° 10, 2009). 

Também em 2000, o Comitê do Setor Público (CPS) da International Federation 

of Accountants (IFAC) divulgou o Study 12, denominado Perspectives on Cost Accounting for 

Government. (INTERNATIONAL..., 2009b). 

O Estudo 12 trata sobre os esforços para desenvolver e executar contabilidade de 

custos no setor público. Apresenta-se no referido estudo que os objetivos do Governo são 

determinados pelo processo político, e que a contabilidade de custos é uma das séries de 

ferramentas que podem ser utilizadas para atingir esses objetivos. (INTERNATIONAL..., 

2009b). 

O IFAC também divulgou em 2001 o Study 13 denominado Governance in the 

Public Sector a Governing Body Perspective, que trata sobre governança no setor público e 
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ressalta também aspectos sobre o desempenho deste setor, com ênfase nos relacionados ao 

tratamento dos custos no setor público. É destacado no referido relatório que o setor público 

está sob intensa pressão para melhorar as suas operações e entregar seus produtos e serviços 

de forma mais eficiente e ao menor custo para o contribuinte. (INTERNATIONAL..., 2009a). 

Outro fato que reforçou esse movimento foi a recomendação, em 2004, do 

Tribunal de Contas da União (TCU), em seu relatório das contas do Governo, para 

desenvolvimento de um sistemas de custos no setor público. 

Enfatizando este processo das orientações de custos no setor público, o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) publicou, em 2007, as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASPs), considerando que a Contabilidade aplicada ao setor 

público representa para a cidadania o principal instrumento de controle e acompanhamento 

das ações e políticas públicas. A estrutura contábil proposta nas NBCASPs traz o subsistema 

contábil custos como o responsável pelo registro, processamento e evidenciação dos custos 

dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. Também 

considera que o Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre 

o planejamento e a execução orçamentária. 

Mais recentemente, com a coordenação dos Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento, iniciou-se o projeto Sistema de Informação de Custos do Governo Federal. 

Esse sistema integra a estratégia de melhoria do macroprocesso orçamentário e financeiro do 

Governo Federal.  

Alinhado a todo esse movimento de um melhor controle dos gastos públicos, a 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação fez editar a Portaria 

nº01, de 09 de janeiro de 2009, com a determinação de que as unidades vinculadas ao 

Ministério da Educação (MEC), identificadas no SIAFI como órgãos subordinados ao Órgão 

Superior Ministério da Educação, devem utilizar o Plano Interno (PI) como instrumento de 

apropriação de custos do planejamento e gerenciamento de suas despesas, em toda a sua 

execução orçamentária. (BRASIL. PORTARIA Nº 09, 2010). 

Dentre esses órgãos subordinados ao MEC, têm-se as Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), que têm como objetivo a disseminação do conhecimento por meio do 

ensino, pesquisa e extensão.  

A busca de maior eficiência por parte das IFES, mesmo com o aumento 

significativo no repasse dos recursos nos últimos anos, ainda é produto da escassez de 

recursos públicos repassados pelo Tesouro, e não suficientes para atender toda a demanda, e 

da pressão da sociedade, que espera o efetivo controle para a redução de custos. 
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Ante o exposto, constata-se a importância da função orçamentária e financeira da 

Administração Pública, e a necessidade de participação mais ativa dos cidadãos no processo 

de alocação e utilização dos recursos públicos.Ainda existe um desconhecimento a respeito do 

assunto e os próprios responsáveis pela elaboração e execução dos orçamentos utilizam uma 

linguagem e método que afasta os cidadãos, e até especialistas de qualquer tentativa de 

acompanhamento e compreensão das diversas etapas do processo que se inicia com o 

planejamento, passa pela montagem, discussão e aprovação do orçamento, expressa-se 

mediante a contabilidade e se completa com o controle. (PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 

2009). 

Assim, propõem-se a seguinte questão de pesquisa, com foco nas instituições 

federais de ensino superior:  

Estarão os responsáveis pela execução orçamentária e financeira das IFES 

alinhados com a perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09, que trata da utilização do 

Plano Interno como um instrumento de apropriação de custos do planejamento e 

gerenciamento de suas despesas, em toda a sua execução orçamentária? 



22 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem por objetivo evidenciar o alinhamento dos responsáveis pela 

execução orçamentária e financeira das IFES quanto à utilização do Plano Interno, na 

perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09, como um instrumento de apropriação de custos 

do planejamento e gerenciamento de suas despesas, em toda a sua execução orçamentária. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Discorrer sobre a fundamentação teórica contábil dos processos de planejamento, 

orçamento e custos na Administração Pública. 

Descrever o sistema de informações das IFES. 

Evidenciar o alinhamento dos gestores das IFES quanto aos processos de 

planejamento, orçamento e custos na Administração Pública e 

Analisar o alinhamento dos gestores das IFES quanto à utilização do Plano 

Interno na perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09. 

 

1.3 Justificativa 

 

Dos anos 1980 em diante, com a crise do Estado e a globalização da economia, a 

proposta de administração gerencial traz a redefinição das funções do Estado e da sua 

burocracia. 

A crise do Estado do Bem-Estar Social2 e o avanço de políticas neoliberais 

implicaram a necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; era preciso dotar o Estado de novas 

formas de intervenção mais leve, em que a competição tivesse um papel mais importante. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009a). 
                                                 
2 Caracteriza-se pela ampliação das funções do Estado, particularmente, no sentido de instituir sistemas de 
políticas sociais. (MOTA et al., 2001). 
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Bresser-Pereira (1997) evidencia quatro problemas para a realização da reforma 

do aparelho do estado: a delimitação do tamanho do Estado, a redefinição do papel regulador 

do Estado, a recuperação da governança ou da capacidade financeira e administrativa de 

implementar as decisões políticas tomadas pelo Governo, e o aumento da governabilidade ou 

da capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade e governar. 

Outro fenômeno que intensificou essa necessidade de reforma foi a globalização que se 

caracterizou pela abertura comercial e financeira, e pela reformulação das estratégias 

produtivas e de distribuição, com a formação de grandes networks ou redes empresariais o que 

tornou imperativa a busca da eficiência na utilização dos recursos públicos. (MOTA et al., 

2001). 

A partir da década de 1990, com o governo Fernando Henrique, surge a 

oportunidade para a reforma do Estado em geral, e, em particular, do aparelho do Estado e do 

seu pessoal. Esta reforma teve como objetivos, a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal e tornar 

mais eficiente e moderna a Administração Pública, voltando-a para o atendimento dos 

cidadãos. (BRESSER-PEREIRA, 2009a). 

Essa reforma foi chamada de reforma gerencial ou da gestão pública, e teve como 

característica principal a administração assumindo o caráter crescentemente gerencial, na 

medida em que o critério da eficiência se torna decisivo. (BRESSER-PEREIRA, 2009b). 

A partir de 2000, com o fracasso das reformas neoliberais em todo o mundo, 

principalmente na América Latina, a ideia do mau uso dos recursos públicos no Brasil obtém 

mais força, sendo as universidades públicas alvo de várias críticas, inclusive com discursos de 

privatização destas instituições. 

Torna-se difícil para a opinião pública entender por que as universidades públicas 

não estatais podem alcançar níveis satisfatórios de ensino e pesquisa a um custo para o 

contribuinte muito menor – o custo das taxas – do que o custo incorrido nas universidades 

estatais. (BRESSER-PEREIRA, 2000d). 

Deve-se observar que as universidades estatais respondem pela maior parte da 

ação de pesquisa entre as instituições de ensino superior e que possuem elevado grau de 

abrangência quanto se trata das áreas de formação, disponibilizando os mais diversos cursos, 

como de Música, Física, cursos na área de Ciências Humanas e muitos outros que não são de 

interesses das universidades não estatais. 

Uma pesquisa realizada no período de 2001 a 2005 sobre a produção científica 

das instituições de ensino superior brasileiras, que acumularam 50 ou mais trabalhos 

indexados na base de dados Thomson- Institute for Scientific Information (ISI), revela que 
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62% do total das universidades públicas brasileiras e 27% das particulares apresentaram mais 

de 50 trabalhos científicos indexados nos cinco anos considerados. Entre as 85 instituições de 

ensino superior, as dez que mais produziram foram responsáveis por mais da metade, 53.297 

trabalhos publicados, correspondendo a 65,07% da produção total. Todas elas são 

universidades públicas, cuja lista é encabeçada pela Universidade de São Paulo. (SILVA 

FILHO; HIPÓLITO, 2009). 

Essas pressões estão presentes também na Europa com questionamentos se a área 

acadêmica está preparada para os desafios do mundo como a necessidade de se permitir um 

acesso em massa sem prejudicar a qualidade do ensino. 

Ploeg (2009) acentua que nos últimos 30 anos, o número de matrículas nas 

universidades duplicou em quase todos os países europeus, sendo que estas instituições 

sofrem com a burocracia e falta de autonomia; além de considerar que as universidades 

europeias gastam muito tempo e energia para garantir subsídios governamentais para a 

educação e pesquisa. Assim, imposições como a vertiginosa mudança tecnológica, as 

transformações demográficas e a globalização atribuem transformações ao setor educacional 

no Brasil e no mundo. 

Em razão de todos esses aspectos, impõem-se novas diretrizes orçamentárias às 

instituições do setor público, com destaque para as pertencentes a área da educação, que é 

hoje um setor impulsionador do desenvolvimento econômico brasileiro. 

De acordo o Censo da Educação Superior 2008 (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010)3, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP)4, o número total de vagas ofertadas por processos seletivos na 

graduação presencial foi de 2.985.137 em todo o Brasil, correspondente a um incremento de 

161.195 (5,7%) em relação ao ano anterior. As instituições federais foram responsáveis pelo 

maior aumento no número de vagas oferecidas. Essas instituições públicas da rede federal 

registraram aumento de 14.462 novas vagas em relação a 2007, equivalente a 9,3%, conforme 

mostrado na Tabela 1. 

                                                 
3 O Censo da Educação Superior 2008 é o mais recente estudo disponibilizado pelo INEP. 
4 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o 
Sistema Educacional Brasileiro, com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas 
para a área educacional com base em parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações 
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral. Para gerar seus dados e estudos 
educacionais o INEP realiza levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis e modalidades de ensino. 
Além dos levantamentos estatísticos e das avaliações, o INEP promove encontros para discutir os temas 
educacionais e disponibiliza também outras fontes de consulta sobre educação. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/institucional/>. 
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Tabela 1 - Evolução do Número de Vagas na Graduação Presencial, segundo a Categoria Administrativa ‐‐‐‐ 
Brasil ‐‐‐‐ 2002 a 2008 

Ano Total % 
Pública 

Privada % 
Total % Federal % Estadual % Municipal % 

2002 1.773.087 - 295.354 - 124.196 - 132.270 - 38.888 - 1.477.733 - 

2003 2.002.733 13,0 281.213 
-

4,8 
121.455 -2,2 111.863 

-
15,4 

47.895 23,2 1.721.520 16,5 

2004 2.320.421 15,9 308.492 9,7 123.959 2,1 131.675 17,7 52.858 10,4 2.011.929 16,9 

2005 2.435.987 5,0 313.368 1,6 127.334 2,7 128.948 -2,1 57.086 8,0 2.122.619 5,5 

2006 2.629.598 7,9 331.105 5,7 144.445 13,4 125.871 -2,4 60.789 6,5 2.298.493 8,3 

2007 2.823.942 7,4 329.260 
-

0,6 
155.040 7,3 113.731 -9,6 60.489 -0,5 2.494.682 8,5 

2008 2.985.137 5,7 344.038 4,5 169.502 9,3 116.285 2,2 58.251 -3,7 2.641.099 5,9 

Fonte: Brasil (2010). 
 

Um objetivo previsto pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para o ensino 

superior é a diminuição na taxa de evasão de alunos. É possível realizar um cálculo 

aproximado da produtividade dos cursos superiores por meio dos dados do Censo da 

Educação Superior, considerando um tempo médio de formação de quatro anos. O percentual 

de conclusão, calculado pela razão entre o número de concluintes de um ano e o de admitidos 

quatro anos antes, apresentou pouca variação no período recente. No ano de 2008, o 

percentual de concluintes em relação aos admitidos de 2005 foi de 57,3% e a maior proporção 

foi observada entre os alunos das instituições federais (67%) seguidos pelos alunos das 

instituições estaduais (64,3%) e das municipais (61,2%). As instituições privadas, como nos 

últimos anos, apresentaram o menor percentual de conclusão nos cursos de graduação 

presencial em 2008, com 55,3% de concluintes, como mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Percentual do Número de Concluintes em relação ao Número de Admitidos Quatro Anos antes 
na Graduação Presencial ‐‐‐‐ 2002‐‐‐‐2008 

 Concluintes/Ingressos (%) 

Ano Total 
Público 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

2002 59,2 69,5 69,0 76,2 52,5 55,3 
2003 58,9 72,6 71,8 71,3 81,5 54,0 
2004 60,4 82,7 72,7 95,9 79,8 53,6 
2005 59,6 69,7 70,2 69,9 67,3 56,5 
2006 58,3 68,6 69,4 70,3 60,6 55,6 
2007 58,1 67,4 72,6 63,8 62,4 55,4 
2008 57,3 65,0 67,0 64,3 61,2 55,3 

Fonte: Brasil (2010). 
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Dentro do universo das Instituições de Ensino Superior (IES), têm-se as IFES, que 

têm comportamento gerencial burocrático cujas decisões se caracterizam pelo modelo 

colegiado que tem como característica principal a tomada de decisão baseada no consenso, 

com consulta à comunidade por parte dos líderes. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) número 9.394/96 estabeleceu, em relação às 

necessidades da universidade, em seu artigo 55, que “Caberá à União assegurar, anualmente, 

em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das 

instituições de educação superior por ela mantidas” (BRASIL. LEI N° 9.394, 2010), 

entretanto, não definiu concretamente a forma de se estabelecer o montante de recursos que 

assegurem a manutenção e desenvolvimento das instituições. 

A despesa total das IFES atingiu em 2007 o montante de R$ 10,6 bilhões, sendo 

que, destes, 81% despesas com pessoal ativo, 15% despesas correntes e 4% despesas de 

capital. Comparando-se à despesa total de 2003 com a de 2007, constata-se um crescimento 

de 41%. (Ver Gráfico 2). 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2008 fixou o valor de R$ 16,3 bilhões para 

atendimentos de despesas com os programas/ações das IFES. (FORPLAD, 2010). 

 

 
Gráfico 1 – Despesas IFES 1995 – 2007 (em Milhões de Reais)/Valores Constantes 2007 (IPCA/Preços 
Médios) 
Fonte: Brasil. Ministério da Educação (2009b). 
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Um problema neste contexto é a necessidade crescente de recursos públicos para 

garantir o pleno desenvolvimento das IFES. Em contraposição, esses recursos se tornam cada 

vez mais caros para o Estado. 

Para Velloso e Marques (2009), um conjunto de fatores determina o 

comportamento dos recursos do Tesouro transferidos às IFES. Alguns são de ordem 

macroeconômica, como a arrecadação de impostos que pertencem à União. Com relação ao 

PIB, foram mais relevantes em certos períodos; enquanto outros se manifestaram com maior 

intensidade noutros anos, como aspectos das políticas públicas para os servidores. 

Com efeito, o controle eficiente dos gastos pelas IFES é determinante para a 

manutenção dessas instituições. Desta forma, torna-se necessária a informação contábil 

gerencial, que orientará os processos de planejamento, execução, controle e avaliação nas 

IFES. 

Com suporte nesse, foi instituído o Plano Interno, que tem como objetivo dar 

maior visibilidade e transparência à programação e execução orçamentária, física e financeira 

dos projetos, atividades e operações especiais dos ministérios e das instituições vinculadas a 

estes. 

O Plano Interno é um instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação 

planejada, de uso exclusivo de cada ministério/órgão, que permite o detalhamento 

pormenorizado de dotações orçamentárias para atender ao acompanhamento gerencial interno 

da execução orçamentária de uma programação. (BRASIL. SENADO..., 2010a). Assim, a 

relevância deste estudo é a evidenciação do alinhamento dos gestores das IFES quanto à 

importância da informação contábil gerencial e sua aplicabilidade. 

 

1.4 Metodologia 

 

1.4.1 Coleta dos dados 

 

A abordagem adotada para este estudo é a do método indutivo, cuja aproximação 

dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das 

constatações mais particulares às leis e teorias. (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Com relação ao tipo de pesquisa, este estudo é descritivo, pois as pesquisas deste 

tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. 
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A técnica utilizada neste ensaio é a documentação indireta e a documentação 

direta. A técnica de documentação indireta foi realizada por meio de pesquisa da legislação e 

documentos relacionados ao tema. Já a documentação direta foi representada por um 

questionário (Apêndice A) estruturado, contendo perguntas do tipo fechadas, com a utilização 

da escala de Likert. Os itens de Likert que foram utilizados para a avaliação estão dispostos a 

seguir: 

 

Discordo totalmente: significa que a instituição não aplica o fundamento descrito. 

Discordo: compreende que a instituição não aplica o fundamento descrito em sua 

maioria. 

Nem concordo nem discordo: conota que existem dúvidas acerca de se o fundamento é 

aplicado em sua maioria ou minoria. 

Concordo: indica que o fundamento descrito na afirmação é aplicado na sua maioria. 

Concordo totalmente: significa que a instituição aplica totalmente o fundamento 

descrito na afirmação. 

 

O questionário foi estruturado da forma na sequência descrita. 

 

I Características das IFES 

Cabe informações relacionadas ao quantitativo de alunos e cursos de graduação e 

pós-graduação das IFES, além do valor referente ao orçamento de custeio e investimento. 

Essas informações permitem qualificar as instituições analisadas e ordená-las por grandeza. 

 

II Abordagem Geral 

 

Reúne informações relacionadas às seguintes temáticas Planejamento, Plano 

Interno, Planejamento, Orçamento e Custos. As três primeiras buscam identificar o grau de 

compreensão dos respondentes quanto à funcionalidade do Plano Interno nas IFES. A quatro, 

cinco e seis abordam se na fase de planejamento os recursos são corretamente apropriados nos 

programas que o derivam. A sete apresenta uma correlação mais forte com a problemática do 

estudo, pois infere se a instituição apresentou alguma alteração no seu planejamento com a 

implementação da Portaria MEC/ 01 – 09. (BRASIL. PORTARIA Nº 09, 2010). Ainda dentro 

dessa perspectiva a oito buscou identificar se o Plano Interno é um instrumento de apoio à 

gestão das instituições. As questões nove e dez referem-se ao entendimento do grau de 
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compreensão da teoria referente a planejamento. Enquanto, isso, as questões onze primeira e 

doze abordam a teoria orçamentária. Por fim, as duas últimas questões buscam perceber o 

grau de conhecimento dos respondentes sobre a temática custos nas IFES. 

O universo de pesquisa deste estudo é composto de 54 instituições federais de 

ensino superior (Ver Quadro 1), conforme relação disponível no sítio da Associação Nacional 

de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). 

Com o intuito de testar a eficácia do instrumento de coleta e identificar possíveis 

problemas na sua constituição, foi feito um pré-teste com o presidente do Fórum de Pró-

reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior 

(FORPLAD)5. 

Para o levantamento dos dados de pesquisa, foram utilizadas duas abordagens: 

 

Envio do instrumento de coleta /questionário por correio eletrônico para os 

gestores da área de planejamento e orçamento das instituições federais de ensino superior. 

Aplicação do instrumento de coleta no 2º Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Planejamento e Administração das IFES, que ocorreu no período de 16 a 18 de junho de 2010, 

na cidade de Juazeiro (Bahia). 

                                                 
5 O FORPLAD é um fórum assessor da ANDIFES e congrega todos os pró-reitores de Planejamento e 
Administração das IFES que, dentro do seu papel assessor procura promover discussões sobre a dinâmica de 
planejamento e administração das atividades, funções  e objetivos, intercambiando e enriquecendo experiências, 
desenvolvendo estudos e análises nestes assuntos, fundamentados nos princípios que norteiam a Administração 
Pública e na missão social que o Sistema IFES possui, na defesa inarredável de sua gratuidade, sua crescente 
qualidade e busca de seu equilíbrio e desenvolvimento, mesmo diante das diferenças regionais do País.Esse 
fórum realiza análises e estudos que servem como base na formulação de propostas e planos para o sistema 
federal de ensino superior. 
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 Região Norte 
UFAC  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
UNIFAP  UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
UFAM  UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
UFRA  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
UFPA  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
UNIR  UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
UFRR  UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 
UFT  UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS 
 Região Nordeste 
UFAL  UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
UFBA  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
UFRB  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
UFC  UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
UFMA  UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
UFCG  UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
UFPB  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
UFPE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
UFRPE  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
UNIVASF  UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
UFPI  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
UFERSA  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 
UFRN  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
UFS  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 Região Centro-Oeste 
UnB  UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
UFG  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UFMT  UNIVERSIDADE FED. DE MATO GROSSO 
UFGD  UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 
UFMS  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
 Região Sudeste 
UFES  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
UFJF  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
UFLA  UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
UFMG  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
UFOP  UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
UFSJ  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
UFTM  UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
UFU  UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
UFV  UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
UFVJM  UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
UNIFAL  UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 
UNIFEI  UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
UNIRIO  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
UFRJ  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
UFF  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
UFRRJ  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
UFABC  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
UFSCar  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
UNIFESP  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 Região Sul 
UFPR  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
UFCSPA  UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
UFPEL  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
UFRGS  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FURG  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
UNIPAMPA  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
UFSM  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
UFSC  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Quadro 1 – Relação das IFES, conforme Região Geográfica 
Fonte: Dados de 2010 da ANDIFES. 
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1.4.2 Tratamento dos dados 

 

Essa pesquisa foi analisada utilizando-se métodos estatísticos para se fazer 

descrições baseadas nos dados levantados. Esses métodos foram descritos com a tabulação, 

apresentação, análise, interpretação, representação gráfica e tabular. 

A pesquisa foi auxiliada por dois programas computacionais: o Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 18.0 para Windows e o software de planilha eletrônica 

Microsoft Excel 2007. 

Os dados foram tratados de forma a evidenciar o grau de conformidade das 

respostas à luz da teoria de Contabilidade gerencial, com ênfase no entendimento conceitual 

dos temas planejamento, orçamento e custos no setor público. 

 

1.4.3 Dados para análise 

 

A coleta dos dados foi realizada conforme explicitado no item 1.4.1, com a 

obtenção de 21 respondentes, sendo que um deles não informou os dados relacionados ao 

quantitativo de cursos de graduação e pós-graduação, e outro não informou o quantitativo do 

orçamento de custeio e investimento. 

As variáveis analisadas neste estudo estão enumeradas sequencialmente. 

 

• Número de alunos de graduação. 

• Número de alunos de pós-graduação. 

• Orçamento investimento. 

• Orçamento custeio. 

• Plano Interno como instrumento de planejamento. 

• Plano Interno como forma de detalhamento do projeto/atividade. 

• Plano interno como um instrumento de apropriação de custos do planejamento. 

• Alocação do recurso de pessoal realizada em apenas um programa. 

• Alocação do recurso de pessoal realizada em mais de um programa. 

• Despesas administrativas associadas aos programas finalísticos. 

• Alteração dos processos relacionados ao planejamento, com a implementação da Portaria 

MEC/01-09. (BRASIL. PORTARIA Nº 09, 2010). 
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• Plano Interno utilizado para gerir a execução orçamentária.  

• Processo de planejamento que permite a ordenação do processo decisório. 

• Processo orçamentário que leva em conta as necessidades de implementação das 

estratégias. 

• Orçamento é um instrumento gerencial para avaliar e controlar o direcionamento das 

ações da instituição. 

• Sistemática de alocação de recursos, por centros de responsabilidade.  

• Reduzir os custos dos insumos utilizados. 

• Controlar e gerenciar as atividades, por unidade gestora. 

• Controlar e gerenciar as atividades de forma consolidada. 

• Melhorar o planejamento das atividades. 

• Informar à sociedade. 

• Identificação do fato de haver ou não dotação disponível para adquiri-los, e como 

pesquisa de preços para iniciar o processo de compra. 

• Iniciar a compra e analisar se a relação custo versus benefício recomenda a aquisição. 

• Orientar o planejamento orçamentário da instituição. 

 

1.5 Delimitação do Estudo 

 

Relacionado ao aspecto da fundamentação teórica contábil, este estudo limita-se a 

abordar a temática da Contabilidade gerencial aplicada ao setor público. Estudos publicados 

sobre a Contabilidade de Custos no setor privado fornecem informações úteis e orientações 

que podem ser aplicadas à Contabilidade de Custos no setor público, contudo a discussão 

completa dessas questões mais amplas está além do escopo deste trabalho, não sendo seu 

objetivo. Apesar de existirem grandes semelhanças entre o setor público e privado, uma série 

de questões de Contabilidade de Custos no setor público ainda não foi tratada de forma 

abrangente na literatura. 

Baliza-se esta pesquisa na proposta de orçamentação /planejamento contida no 

PI,considerando que o PI é a tônica deste trabalho. 

• A investigação deste experimento científico contábil limita-se as instituições federais de 

ensino superior, já que estão expressas na Portaria nº01, de 09 de janeiro de 2009, sendo 

órgãos vinculados ao MEC e identificados no SIAFI. (BRASIL. PORTARIA Nº 09, 2010). 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

 

Este relatório de pesquisa é composto de cinco capítulos estruturados da seguinte 

forma: capítulo introdutório, posteriormente referencial teórico, análise dos resultados e 

conclusão. 

O capítulo de Introdução permeia os aspectos de caracterização do problema, 

objetivos e justificativa da pesquisa, metodologia, diretrizes, delimitação do estudo, bem 

como este item de estrutura da dissertação. 

O capítulo 2, que trata do referencial teórico, é um relato do cerne teórico deste 

trabalho, com definições, contextualizações, exemplificações dos temas planejamento, 

orçamento e custos. O capítulo 3, também trata do referencial teórico com enfoque nos relatos 

dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema no Brasil e internacionalmente, descrição do Estudo 

12 – Perspectives on Cost Accounting for Government produzido pela IFAC 

(INTERNATIONAL..., 2009b) processo orçamentário nas IFES e histórico de planejamento, 

orçamento e custos no setor público. 

Em seguida, tem-se o capítulo 4, onde é apresentada a análise dos resultados 

obtidos nesta investigação mediante descrições e sínteses de informações. 

A Conclusão é a parte final, evidenciando o atendimento às propostas da 

investigação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Administração Pública Gerencial 

 

Segundo Vargas e Cereta (2004) a evolução histórica das formas de gestão na 

Administração Pública tem sua origem no Império quando era denominada Patrimonialista, 

passando a partir da década de 30 para a Administração Pública Burocrática e ao chegar aos 

anos 90 busca-se um novo modelo de gestão pública, denominada de Administração Pública 

Gerencial. 

A administração pública burocrática surgiu no século passado conjuntamente com 

o Estado liberal, exatamente como uma forma de defender a coisa pública contra o 

patrimonialismo. Na medida, porém, que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos 

direitos sociais e crescia em dimensão, foi se percebendo que os custos dessa defesa podiam 

ser mais altos que os benefícios do controle. 

Como forma de atender a esta nova demanda desenvolve-se a administração 

pública gerencial que tem como características endossar a administração por resultados e o 

controle a posteriori e também por adotar muitas inovações operacionais e organizacionais 

provenientes da iniciativa privada, como a diminuição de níveis hierárquicos, a adoção da 

contabilidade de custos e a disseminação de sistemas de informação gerenciais. Outra de suas 

características é dar maior visibilidade à condução dos negócios públicos e estimular o 

controle social da burocracia pública. (RAMOS, 2009). 

O contexto histórico que impulsou este novo tipo de administração pública 

denominada de gerencial pode ser caracterizado como de profunda crise: crise econômica de 

alta inflação, de moratória da dívida externa; mas crise principalmente política, porque 

marcara o colapso do Pacto Popular-Democrático de 1977, ou seja, o fim da aliança histórica 

entre os grandes empresários industriais e a burocracia política, e a substituição na direção do 

país dessas duas classes pelos grandes rentistas que vivem de juros, pelos agentes financeiros 

que vivem de comissões pagas pelos rentistas, pelas empresas multinacionais que então já se 

haviam apoderado de grande parte do mercado interno brasileiro e pelos interesses 

estrangeiros no Brasil igualmente interessados em taxa de câmbio não competitiva. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009b). 

Para Bresser-Pereira (2009b), a reforma gerencial se impunha dado o grande 

crescimento que o aparelho do Estado experimentara na área social desde 1985 para fazer 
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frente aos compromissos de aumento do gasto social em educação, saúde e assistência social 

estabelecidos durante a transição democrática. 

Reformas gerenciais já vinham ocorrendo em alguns países desenvolvidos desde a 

década anterior, como resposta ao fato de que a transição do Estado Liberal para o Estado 

Democrático ocorrida nesses países no começo do século XX havia levado ao aumento do 

tamanho do Estado e, portanto, à sua transformação em um Estado Democrático e Social, e 

porque a globalização aumentava de forma extraordinária a competição entre os Estados-

nação e obrigava suas organizações, tanto privadas quanto públicas, a se tornarem mais 

eficientes. A administração pública burocrática e sua burocracia weberiana eram adequadas 

para um pequeno Estado Liberal; no quadro dos Estados democráticos e sociais do final do 

século, em um mundo mais competitivo do que em qualquer outra época de sua história, não 

havia alternativa senão enveredarem pela reforma da gestão pública ou reforma gerencial. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009b). 

Bresser-Pereira (2009b, p. 97) expressa que 

 

[...] a grande crise que o país enfrentava desde os anos 80, era uma crise do Estado – 
uma crise fiscal, administrativa e de sua forma de intervenção na economia – de 
forma que a solução não era substituir o Estado pelo mercado como a ideologia 
liberal propunha, mas reformar e reconstruir o Estado para que este pudesse ser um 
agente efetivo e eficiente de regulação do mercado e de capacitação das empresas no 
processo competitivo internacional. 

 

Neste contexto os gestores públicos passaram a se preocupar não só com a 

aplicação dos recursos de forma correta, sob o aspecto legal, mas também sob a ótica da 

eficácia e da eficiência na aplicação dos recursos.Assim, foram surgindo novas formas de se 

visualizar o pagamento de impostos e a prestação de serviços públicos. 

Segundo Slomski (2003), não havendo ação discricionária dos governantes, a 

decisão de pagar impostos tem sua origem no próprio seio da sociedade, através do poder 

legislativo que institui o pagamento de uma contraprestação necessária para a manutenção do 

ente governamental. 

De forma progressiva passou a fazer parte do pensamento coletivo que deveria 

haver uma prestação de contas dos valores que eram entregues ao Poder Público, já que a 

sociedade efetua o pagamento dos tributos. O Estado tenta informar os seus atos por meio de 

prestações de contas originadas dos livros de contabilidade, que revelam o que foi arrecado e 

onde foi gasto, assim, a contabilidade aplicada ao setor público busca dar resposta a 

necessidade de controle e comunicação da aplicação dos recursos públicos de forma eficaz e 
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eficiente. Mesmo com este objetivo constata-se uma assimetria de informação entre o que o 

Estado informa e que o cidadão assimila, demonstrando ainda ausência de compreensão por 

parte do cidadão das práticas e instrumentos utilizados pelo ente governamental na divulgação 

dos resultados.  

 

2.2 Contabilidade Pública 

 

A redemocratização do país, aliada ao controle do processo inflacionário, 

contribuiu para um maior índice de transparência nas finanças públicas. Com o advento da Lei 

Complementar nº 101/2000 (BRASIL. LEI COMPLEMENTAR N° 101, 2009), também 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a sociedade passou a atribuir um maior valor 

aos demonstrativos oriundos do sistema contábil das organizações do setor público, 

proporcionando uma maior procura de tais demonstrações por vários setores da sociedade. 

O Estado é o agente fundamental que, por meio de diferentes políticas, pode 

interferir decisivamente na atividade econômica, atuando nas funções de produção e 

fornecimento de bens e serviços públicos, crescimento, redistribuição e estabilização. 

(PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 2009). 

Segundo Costa (2000), a Contabilidade Pública brasileira teve seu princípio com a 

emissão, por Don João VI, do alvará que estabelecia as condições de funcionamento do erário 

público brasileiro. Desta forma, pode-se observar que desde o início do século XIX já havia a 

preocupação, por parte do executivo, a respeito da forma pela qual eram utilizados os recursos 

públicos arrecadados da população, utilizando-se o método das partidas dobradas como meio 

para evitar as fraudes. 

A contabilidade pública, como ramo de aplicação da Contabilidade Geral, teve 

uma grande revolução com a edição da Lei 4.320 de 1964, que determinou o estabelecimento 

das normas gerais do direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (BRASIL. LEI N° 4320/64, 

1964). 

A partir da edição desta norma legal, ocorreu a padronização das normas relativas 

às demonstrações contábeis à que os órgãos públicos estavam sujeitos, impondo a todos os 

entes governamentais a obrigatoriedade de elaboração dos Balanços Orçamentário, Financeiro 

e Patrimonial, em conjunto com Demonstrações das Variações Patrimoniais.  
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De acordo com Silva (2003), os sistemas de contabilidade pública teriam como 

função precípua à realização do controle para resolver dois problemas distintos: 

 

a) fornecer à direção da organização todas as informações necessárias para orientar de 

maneira mais econômica as opções de gestão; e 

b) permitir aos gestores que controlem o processo de gestão em seu aspecto econômico. 

 

Desta forma, tornou-se necessário ocorrer o avanço das normas sociais, que aliado 

à melhoria tecnológica, possibilitou a implementação de sistemas mais adequados à realidade 

nacional, que culminaram com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A partir da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada quatro 

décadas após a promulgação da Lei Nº4.320 (BRASIL. LEI N° 4320/64, 1964), ocorreu uma 

mudança na qual a Contabilidade Pública teve papel fundamental, promovendo a busca pelo 

equilíbrio das contas públicas e uma maior transparência das informações governamentais 

para a sociedade. (SLOMSKI, 2009). 

Com a LRF, a contabilidade pública brasileira passou por mudanças , pela 

exigência de novos padrões de controle e de transparência dos atos dos gestores públicos, com 

destaque para a obrigatoriedade da manutenção de sistemas de custos para a administração 

pública brasileira, conforme mencionado no capítulo introdutório deste trabalho. 

Em um aspecto amplo, pode-se considerar a Contabilidade Pública como 

integrante da área de estudos das finanças públicas, que estuda um dos aspectos ou atividades 

do Estado: a obtenção e emprego dos meios materiais e serviços para a realização de seus fins, 

sendo a atividade financeira do Estado envolvendo as funções de obtenção, criação e gestão 

do dinheiro público, visando à satisfação das necessidades da sociedade assumidas pelo 

Estado. (AZEVEDO; LIMA; LIMA, 2004). 

Para Feijó (2010) a contabilidade pública tem como missão registrar todos os atos 

e fatos da gestão orçamentária, patrimonial e financeira das entidades públicas, de forma a 

produzir informações para tomada de decisões pela administração e acompanhamento pelos 

órgãos de controle e outros setores da sociedade interessados. 

Desta forma, na atualidade, a Contabilidade Pública é tida como o ramo da ciência 

contábil aplicado à Administração Pública, tendo como instrumento para a execução de seus 

fins as técnicas de registro e apuração contábeis geralmente aceitas, os princípios e as normas 

que lhe são pertinentes, de acordo com as normas gerais do Direito Financeiro, acrescido 

daqueles estabelecidos para que possa atingir os objetivos da gestão fiscal responsável. 
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Para Kohama (2003), a Contabilidade Pública é considerada como um dos mais 

complexos ramos da Ciência Contábil, uma vez que é constituída de quatro sistemas inter-

relacionados: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação, tendo como objetivo 

captar, registrar, acumular, resumir e interpretar todos os fenômenos que afetem as situações 

orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito público, através de uma 

metodologia específica. 

Com a finalidade de delimitar-se o campo de estudo da Contabilidade Pública, 

pode-se considerar como objetivo da Contabilidade Pública o de fornecer informações 

atualizadas e exatas aos gestores, para que eles tenham os subsídios necessários ao processo 

de tomada de decisão na esfera administrativa, bem como serve aos órgãos de controle interno 

e externo, visando o estrito cumprimento das leis à que se submete. (BEZERRA FILHO, 

2004). 

Nesta linha de pensamento, Araújo (2004) determina que as principais 

características da contabilidade pública são: 

 

a) sua área de atuação deve compreender os três níveis de governo: federal, estadual e 

municipal; 

b) seu objeto de estudo é a gestão do patrimônio das entidades públicas quanto aos aspectos 

contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e de resultado; e 

c) constitui um importante instrumento de planejamento e controle da gestão governamental. 

Contata-se, de acordo com as explanações realizadas pelos autores supracitados, que a 

Contabilidade Pública constitui-se em um campo específico da Contabilidade Geral, sujeito a 

normas próprias e com um tratamento diferenciado, em relação aos demais ramos da Ciência 

Contábil. 

 

2.3 Teoria do Agenciamento: Cidadão versus Governante e Servidores 

Públicos 

 

Para Jensen e Meckling (1976), a teoria da agência trata do relacionamento entre 

agentes nas trocas econômicas, onde um ator (o principal) tem poder sobre o comportamento 

de um outro ator (o agente) em seu favor, e o bem-estar do principal sofre influência das 

decisões do agente. 
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A relação existente entre o cidadão e os governantes/servidores públicos pode ser 

explicada pela teoria do agenciamento (agency theory), sendo que o cidadão é o principal e os 

governantes e servidores públicos são os agentes. 

O problema de agência, segundo Hatch (1997), envolve o risco do agente agir de 

acordo com seus interesses em vez dos do principal. Para evitar os problemas de divergência 

de interesses, são realizados contratos, cujo objetivo é alinhar os interesses dos agentes com 

os de seus principais. 

Considerando-se que existe uma relação de agência, quando o Estado opta por 

produzir os serviços em vez de comprá-los por determinado preço, ele passa a contratar 

pessoas, comprar matéria-prima, construir prédios, etc, todo essas ações geram conjuntos de 

contratos,assim o Estado e suas entidades são vistos e analisados sob a perspectiva da teoria 

dos contratos. 

Conforme Siffert Filho (1996), para que exista a relação de agência três condições 

descritas a seguir são necessárias: 

 

• O agente (gestor público) dispõe de vários comportamentos possíveis a serem 

adotados. 

• A ação do agente (gestor público) afeta o bem-estar das duas partes. 

• As ações do agente (gestor publico) dificilmente são observáveis pelo Principal 

(cidadão), havendo, dessa forma, assimetria informacional. 

 

O gestor público no exercício da sua função deve maximizar os recursos públicos 

visando a promoção dos serviços que garantam o bem-estar do cidadão. A baixa percepção 

por parte do cidadão que o gestor age de forma a garantir o melhor retorno a população gera a 

assimetria informacional. 

Igualmente como no setor privado não é possível monitorar todas as ações dos 

servidores públicos, pois o Agente (gestor eleito) possui mais informações sobre a entidade 

que dirige do que o Principal (cidadão). 

E como mitigar este problema? Uma forma de atenuar esta açao é mediante o 

monitoramento e a penalização. Para Clegg; Hardy e Nord (1996), o monitoramento envolve a 

observação da performance dos agentes, e a penalização é a punição por um comportamento 

não desejado dos agentes. 
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Desta forma a transparência e clareza das informações prestadas pelo agentes 

públicos e ações punitivas para os casos de não observância são os caminhos para moderar o 

conflito de agência existente. 

 

2.4 Planejamento 

 

2.4.1Conceitos gerais 

 

As organizações contemporâneas, ao buscar assegurar sua sobrevivência, devem 

estar preparadas para enfrentar turbulências cada vez mais frequentes e intensas em seus 

ambientes, sejam eles internos ou externos. Essa preparação pode ser traduzida por um 

processo de planejamento sistemático para alcançar os objetivos e resultados almejados. 

Esse planejamento deve destinar-se a produzir um ou mais estados futuros 

planejados e que não ocorrerão, a menos que alguma coisa seja feita, voltando-se tal processo 

tanto para a prevenção de ações incorretas quanto para a redução da frequência dos fracassos 

da empresa, ao se explorar a oportunidade. (ANSOFF, 1980). 

Catelli (1999) garante que o esforço do planejamento é essencial para todos os 

fatores que afetam a organização, independentemente do fato de serem controláveis ou não. 

Quanto melhor for o processo de planejamento e controle, melhores possibilidades de a 

organização crescer com a devida continuidade. 

Já Mintzberg (2000) considera que o planejamento é um processo formalizado 

para produzir e articular resultados na forma de um sistema integrado de decisões. O 

planejamento é necessário quando a consecução do estado futuro que se queira envolve um 

conjunto de decisões interdependentes, isto é, um sistema de decisões qualitativas, no qual 

algumas ações podem ser complexas e outras mais simples, sendo, entretanto, todas elas 

interdependentes. 

O entendimento de que no planejamento se envolve um conjunto de decisões 

interdependentes se reporta à necessidade que as organizações têm de desenvolver o 

pensamento sistêmico, que é o entendimento das relações de interdependência dos diversos 

componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo. 

(FUNDAÇÃO..., 2008)6. 

                                                 
6 A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma entidade privada e sem fins lucrativos criada em outubro de 
1991 pelos representantes de 39 organizações brasileiras do setor público e privado. Sua principal função é 
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Entrementes Padoveze (2009) expressa que o planejamento é a criação e 

estabelecimento de planos gerais ou específicos, os quais não necessariamente têm um só 

critério de horizonte de tempo. 

Destacam-se três tipos de planejamento – estratégico, tático e operacional - que 

representam as dimensões de longo, médio e curto prazo. O planejamento estratégico 

caracteriza-se pela definição das diretrizes, políticas, objetivos e estratégias da organização. O 

tátito é norteado pela definição de ações, recursos, metas e indicadores; e o planejamento 

operacional caracteriza-se por ter ações mais detalhadas, recursos específicos e 

operacionalização. 

Logo, observando os posicionamentos dos autores sobre o tema, constata-se que o 

planejamento deve permitir a ordenação do processo decisório para o futuro da organização e 

convergir os esforços no alcance de objetivos, metas e resultados. 

 

2.4.2 Planejamento estratégico 

 

“O planejamento estratégico é o processo de decidir sobre os programas que a 

organização empreenderá e sobre o montante aproximado de recursos que será distribuído 

para cada programa pelos próximos anos.” (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008, p. 330). 

A Fundação Nacional da Qualidade (2008) considera que o planejamento 

estratégico é dividido em duas grandes fases, sendo a primeira de formulação das estratégias, 

que visa a definir os caminhos que a organização deve trilhar para tornar real uma visão de 

futuro, com base na identificação de forças restritivas e impulsoras, externas e internas, 

decorrentes de uma análise ambiental. A segunda fase refere-se à implementação das 

estratégias, que é o planejamento das ações, com a definição das metas necessárias, 

utilizando-se informações comparativas e requisitos de partes interessadas para sustentar as 

estratégias estabelecidas, a alocação dos recursos, assim como as sistemáticas para 

comunicação e o monitoramento de seus resultados. 

Anthony e Govindarajan (2008) trazem também uma proposta de divisão em fases 

do processo, sendo a primeira fase o planejamento estratégico e a outra a formulação de 

estratégia. Os autores ensinam que a manutenção da distinção conceitual entre a formulação 

de estratégia e o planejamento estratégico garante que na formulação continue a existir o 

                                                                                                                                                         
difundir amplamente os fundamentos da excelência em gestão em organizações de todos os setores e portes, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão nas empresas. Disponível em: <www.fnq.org.br>. 
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pensamento criativo e inovador, não ficando esta fase atrelada à característica institucional do 

planejamento.  

Com arrimo no exposto, percebe-se que os autores expressam a natureza do 

planejamento estratégico nas organizações e suas implicações para a consecução das 

estratégias organizacionais. 

 

2.4.3 Etapas do planejamento estratégico 

 

Diversos autores, como Catelli, Anthony, Govindarajan, Garrison, Noreen, 

Kaplan e Norton, descrevem as etapas do planejamento estratégico. O Quadro 3 relaciona as 

principais propostas de etapas do planejamento. 

 

Autores Etapas  

Catelli (1999) 

a) Planejamento (projeção do cenário básico para o mercado 
fornecedor e consumidor, identificação das oportunidades e 
ameaças e suas causas, identificação dos pontos fortes e fracos, 
definição das diretrizes estratégicas); 

b) diretrizes estratégicas; 
c) planejamento operacional (pré-planejamento, planejamento de 

médio/longo prazos, planejamento de curto prazo); 
d) plano aprovado; 
e) execução; 
f) transações realizadas;e 
g) controle (acompanhamento de resultados e ações corretivas). 

Anthony e Govindarajan (2008) 

a) Revisar e atualizar o plano estratégico do ano passado; 
b) decidir sobre as premissas e diretrizes; 
c) primeira reiteração do novo plano estratégico; 
d) análise; 
e) segunda reiteração do novo plano estratégico; e 
f) revisão final e aprovação. 

Garrison, Noreen e Brewer (2008) 

a) Formulação de planos de longo e de curto prazo (planejamento); 
b) implantação dos planos (direção e motivação); 
c) Avaliação do desempenho (controle); e 
d) Comparação do desempenho real com o planejado (controle). 

Kaplan e Norton (2008) 

 
a) Desenvolver a estratégia (missão, valores, visão, análise 

estratégica, formulação da estratégia); 
b) planejar a estratégia (mapa/temas de estratégia, métricas/metas, 

portfólios de iniciativas e custeio); 
c) alinhar a organização (unidades de negócios, unidades de apoio e 

funcionários); 
d) planejar as operações (melhoria de processos-chave, planejamento 

de vendas, plano de capacidade de recursos e orçamentos); 
e) testar e adaptar (análise de rentabilidade, correlações de estratégia 

e estratégias emergentes); e 
f) monitorar e aprender (avaliações de estratégia e avaliações 

operacionais). 
Quadro 2 – Etapas do Processo de Planejamento Estratégico 
Fonte: Elaboração Própria da Autora em 2010. 
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Com a leitura deste quadro, verifica-se a existência de diferenças de terminologia 

entre os autores quanto às fases do planejamento estratégico, todos, no entento, atendem a 

metodologia do ciclo PDCA (sigla em inglês de planejar, fazer, verificar, agir). Logo,o 

planejamento estratégico baseado na análise das fases do planejamento estratégico é um 

sistema interativo que orienta a tomada de decisão nas organizações. 

 

2.4.4 Limitações do planejamento estratégico 

 

No planejamento formal, segundo Welsch (1994), existem quatro oportunidades 

de melhoria para o seu pleno desenvolvimento: 

 

a) o planejamento de uma organização fundamenta-se em estimativas que em 

determinado período podem apresentar uma tendência de crescimento e posteriormente 

receber influências e apresentar decrescimento. Dados como índices de inflação, crescimento 

da concorrência, expectativa de demanda, e diversos outros são insumos para o processo de 

planejamento. Esses indicadores, contudo, são objeto de variações ocasionadas por fatores 

externos que devem ser monitoradas para a correção de rumos necessária no planejamento da 

organização; 

b) também deve ser adaptado às circunstâncias o processo de planejamento, mudanças no 

ambiente externo e interno refletem novos cenários que devem ser analisados pela empresa; 

c) por sua vez, o planejamento necessita ser implementado e internalizado nas rotinas 

diárias da organização; e 

d) por último, o planejamento não deve ser uma peça estática que limite a organização a 

desenvolver atividades até então previstas, mas que permitiram atingir os objetivos 

organizacionais. 

 

Anthony e Govindarajan (2008) também encontram restrições no planejamento 

como o risco de tornar-se uma prática burocrática na organização; pertencer exclusivamente à 

área de planejamento e não um processo participativo, com o envolvimento de todos; e a 

percepção de ser um processo caro, que deve ser desenvolvido em empresas de maior porte, 

com certa instabilidade e que não possam fazer estimativas confiáveis. 

De maneira geral, pode-se concluir pelo exposto neste tópico que, para uma 

efetiva utilidade da prática de planejamento, deve-se envolver os colaboradores no processo, 
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em especial na etapa de inputs, ter uma comunicação eficaz dos resultados e dos próximos 

passos, e permitir que todos na organização percebam qual o seu papel para o alcance da 

estratégia da organização. 

 

2.4.5 O planejamento no setor público 

 

De acordo com Piscitelli; Timbó e Rosa (2009) o planejamento é uma forma da 

sociedade, por meio de seus representantes e instituições, aferir suas potencialidades e 

limitações, coordenando seus recursos e esforços para realizar, por intermédio das estruturas 

do Estado – diretamente – e por indução à inciativa privada, as ações necessárias ao 

atingimento dos objetivos nacionais e das metas governamentais. 

O planejamento é traduzido pelo plano plurianual - PPA, que indica as prioridades 

e sinaliza para o setor privado os vetores segundo os quais irão orientar-se as ações 

governamentais. O PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, 

definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos. (BRASIL. 

SENADO..., 2010a). 

Segundo Slomski (2009), o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.Desta forma, 

o PPA é o programa de governo, aquele, apresentado na campanha eleitoral, agora expresso 

em programa, com objetivos, com a definição do órgão responsável por sua execução e 

eventuais parcerias, com valores propostos para o quadriênio, indicando-se a fonte de recursos 

e as categorais econômicas da despesa que fará frente ao atendimento daquele programa, com 

metas a serem alcançadas e indicadores para aferição do atingimento da meta. 

Os planos plurianuais substituíram os planos nacionais de desenvolvimento, e sua 

vigência corresponde ao mandato presidencial, sempre com um ano de defasem. Essa defasem 

é inevitável, pois a discussão final e a provação de um plano só podem dar-se depois da posse 

do novo governo; paralelamente, cada governo que se inicia continua trabalhando com base 

no que ficou por concluir do período anterior, enquanto ainda está concluindo a elaboração de 

seu próprio plano de trabalho. (PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 2009). 

A Constituição de 1988 orienta, mediante o parágrafo 1º do art. 165, que a Lei que 

instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada (BRASIL. 

CONSTITUIÇÃO, 1988): 
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as diretrizes – que podem ser entendidas como as linhas reguladoras ou o conjunto de 

instituições ou indicações para se tratar e levar a termo um programa, um plano ou 

uma ação; 

objetivos e metas da adminstração federal (estadual, distrital e/ou municipal) para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes – ou seja, todos os projetos que 

envolvem despesas de capital, que serão levados a cabo no quadriênio e as despesas de 

custeio deles decorrentes; 

e para as (despesas) relativas aos programas de duração continuada – sejam elas 

despesas de capital ou de custeio para todos os programas de duração continuada: de 

ensino, de saúde, de transporte etc. 

 

O primeiro Plano Plurianual, realizado após a Constituição de 1988, foi elaborado 

às pressas, praticamente com total desconhecimento da sociedade, em plena campanha 

eleitoral de 1990, e com a maioria dos parlamentares responsáveis pela sua aprovação não 

reeleitos. Também o segundo PPA passou praticamente desconhecido e não se tem idéia de 

sua execução. Nos dias atuais, o PPA continua distanciado da realidade, tem pouca 

participação dos segmentos diretamente afetados e carece de acompanhamento e avaliação. 

(PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 2009). 

Por fim, apresenta-se que o Plano Plurianual deve conter a destinação de todos os 

recursos que serão arrecadados no quadriênio a que se referir, sendo necessário o 

conhecimento completo da máquina administrativa para desenvolvê-lo com propriedade. Á 

luz da teoria que trata do tema exposta anteriormente evidencia-se que na administração 

pública o planejamento não garante que os objetivos e resultados almejados sejam alcançados, 

pois não ocorre em sua plenitude o seu monitoramento e avaliação, e por consequência a 

prevenção de ações indesejáveis que possam surgir. 

 

2.4.5.1 Elaboração do Plano Plurianual 

 

2.4.5.1.1 Projeto de Lei 

 

O projeto de PPA é elaborado pela Secretaria de Investimentos e Planejamento 

Estratégico (SPI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e encaminhado ao 

Congresso Nacional pelo Presidente da República, que possui exclusividade na iniciativa das 
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leis orçamentárias. Composto pelo texto da lei e diversos anexos, o projeto de lei deve ser 

encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano de mandato 

presidencial, devendo vigorar por quatro anos. Recebido pelo Congresso Nacional, o projeto 

inicia a tramitação legislativa, observadas as normas constantes da Resolução nº. 01, de 2006 

(CN). O projeto de lei é publicado e encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO). 

 

2.4.5.1.2 Parecer Preliminar 

 

O parlamentar designado para ser o relator do projeto de plano plurianual (PPPA) 

deve, primeiramente, elaborar Relatório Preliminar sobre o projeto, o qual, aprovado pela 

CMO, passa a denominar-se Parecer Preliminar. Esse parecer estabelece regras e parâmetros a 

serem observados quando da análise e apreciação do projeto, tais como: i) condições para o 

remanejamento e cancelamento de valores financeiros constantes do projeto; ii) critérios para 

alocação de eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas; e iii) 

orientações sobre apresentação e apreciação de emendas. Em complemento à análise inicial, a 

CMO pode realizar audiências públicas regionais para debater o projeto. Ao relatório 

preliminar podem ser apresentadas emendas por parlamentares, Comissões Permanentes da 

Câmara e do Senado e Bancadas Estaduais. 

 

2.4.5.1.3 Emendas 

 

Após aprovado o parecer preliminar, abre-se prazo para a apresentação de 

emendas ao projeto de plano plurianual, com vistas a inserir, suprimir, substituir ou modificar 

dispositivos constantes do projeto. Ao projeto podem ser apresentadas até dez emendas por 

parlamentar, até cinco emendas por Comissão Permanente da Câmara e do Senado e até cinco 

emendas por Bancada Estadual. As emendas são apresentadas perante a CMO, que sobre elas 

emite parecer conclusivo e final, o qual somente poderá ser modificado mediante a aprovação 

de destaque no Plenário do Congresso Nacional. 
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2.4.5.1.4 Relatório 

 

O relator deve analisar o projeto de plano plurianual e as emendas apresentadas, 

tendo como orientação as regras estabelecidas no Parecer Preliminar, e formalizar, em 

relatório, as razões pelas quais acolhe ou rejeita as emendas. Deve também justificar 

quaisquer outras alterações que tenham sido introduzidas no texto do projeto de lei. O produto 

final desse trabalho, contendo as alterações propostas ao texto do PPA, decorrentes das 

emendas acolhidas pelo relator e das por ele apresentadas, constitui a proposta de substitutivo. 

O relatório e a proposta de substitutivo são discutidos e votados no Plenário da CMO, sendo 

necessário para aprová-los a manifestação favorável da maioria dos membros de cada uma das 

Casas, que integram a CMO. O relatório aprovado em definitivo pela Comissão constitui o 

parecer da CMO, o qual será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso 

Nacional, para ser submetido à deliberação das duas Casas, em sessão conjunta. 

 

2.4.5.1.5 Autógrafos e leis 

 

Após aprovado, o parecer da CMO é submetido à discussão e votação no Plenário 

do Congresso Nacional. Os Congressistas podem solicitar destaque para a votação em 

separado de emendas, com o objetivo de modificar os pareceres aprovados na CMO. Esse 

requerimento deve ser assinado por um décimo dos congressistas e apresentado à Mesa do 

Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para discussão da matéria no Plenário 

do Congresso Nacional. 

Concluída a votação, a matéria é devolvida à CMO para a redação final. Recebe o 

nome de Autógrafo o texto do projeto ou do substitutivo aprovado definitivamente em sua 

redação final assinado pelo Presidente do Congresso, que será enviado à Casa Civil da 

Presidência da República para sanção. 

O Presidente da República pode vetar o autógrafo, total ou parcialmente, no prazo 

de quinze dias úteis, contados da data do recebimento. Nesse caso, comunicará ao Presidente 

do Senado os motivos do veto. A parte não vetada é publicada no Diário Oficial da União 

como lei. O veto deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. 
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2.4.5.1.6 Execução do Plano Plurianual 

 

O Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária é 

composto por cinco a dez membros, designados entre os membros titulares ou suplentes da 

CMO, em até cinco dias após a instalação dessa Comissão. Além dos membros escolhidos 

pelo Presidente da CMO, integrarão o Comitê os Relatores Setoriais e o Relator-Geral do 

projeto de lei orçamentária anual. O Comitê tem por atribuições:  

 

a) acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira, inclusive os decretos 

de contingenciamento, o cumprimento das metas fixadas na lei de diretrizes orçamentárias e o 

desempenho dos programas governamentais;  

b) analisar a consistência fiscal dos projetos de lei do plano plurianual e da lei orçamentária 

anual, em conjunto com o Comitê de Avaliação da Receita;  

c) apreciar os Relatórios de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal;  

d) analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União acerca da 

execução orçamentária e financeira e do cumprimento das metas fixadas na lei de diretrizes 

orçamentárias;  

e) analisar as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, exceto as 

relativas a obras e serviços com indícios de irregularidades e as relativas à receita.  

Os relatórios produzidos pelo Comitê serão encaminhados para conhecimento e deliberação 

pela CMO. No caso do projeto de lei orçamentária anual, o Relatório do Comitê sobre a 

consistência fiscal do projeto será parte integrante do Parecer Preliminar.  

 

O Comitê realizará, bimestralmente, reuniões de avaliação de seus relatórios com 

representantes dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda para 

discutir a evolução e as projeções das metas fiscais, dos grandes itens de despesa, em especial 

as projeções das despesas obrigatórias e de funcionamento dos órgãos e entidades para o 

exercício corrente e os dois seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê.  

Também bimestralmente, o Comitê realizará encontros técnicos com representantes de outros 

Ministérios para discutir a avaliação dos programas de sua responsabilidade, os critérios de 

aplicação de recursos, os critérios e efeitos da limitação de empenho, a respectiva execução 

orçamentária, inclusive das ações que foram objeto de emendas parlamentares, as projeções 
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de necessidades de recursos para os exercícios seguintes, bem como outras matérias de 

competência do Comitê. (BRASIL. SENADO..., 2010b). 

 

2.5 Orçamento 

 

2.5.1 Conceitos gerais 

 

Os orçamentos constituem um mecanismo com o qual as empresas monitoram seu 

progresso em direção às metas estabelecidas. 

Para Garrison; Noreen e Brewer (2007), o orçamento é um plano detalhado de 

aquisição e uso de recursos financeiros e de outros tipos durante um período determinado. 

Eldenburg e Wolcott (2007) manifestam a idéia de que os orçamentos servem para 

comunicar as decisões administrativas aos empregados, além de serem usados para monitorar 

o desempenho das operações e motivar os empregados a trabalhar em direção às metas 

estratégicas estabelecidas pela alta gerência da organização. 

Já Anthony e Govindarajan (2008) lecionam que o orçamento é uma ferramenta 

para controle e planejamento no curto prazo nas empresas. 

Analogamente aos outros estudiosos, Frezatti (2009) exprime que o orçamento é o 

plano financeiro para implementar a estratégia da empresa para determinado exercício. 

Os quatro conceitos ora apresentados têm em sua essência a noção de que o 

orçamento tem como função o controle e a comunicação da estratégia da organização. 

Seguindo esse pensamento de que o orçamento tem função de controle, Padoveze 

(2009) considera que as peças orçamentárias devem ser elaboradas para cada gestor do menor 

nível de decisão da empresa, onde há custos ou receitas controláveis por esses gestores. O 

plano orçamentário da organização refleti á soma de todas essas peças.A necessidade que 

cada segmento, divisão ou departamento produza sua peça orçamentária tem relação com o 

monitoramento/controle do desempenho das áreas, setores, executivos que compõem uma 

organização. 

Portanto, o orçamento pode ser compreendido como instrumento que reflete o 

desenvolvimento e o cumprimento da estratégia definida no planejamento das organizações. 
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2.5.2 Objetivos, vantagens e características do orçamento 

 

Diversos autores Hansen e Mowen; Garrison; Noreen e Brewer; Eldenburg e Wolcott; Kaplan e Norton; Anthony e Govindarajan 

descrevem os objetivos, vantagens e características dos orçamentos conforme o quadro a seguir. 

 

Vantagens conforme 

Hansen e Mowen (2001) 

Vantagens por 

Garrison; Noreen e Brewer (2007) 

Objetivos por 

Eldenburg e Wolcott (2007) 

Características por 

Anthony e Govindarajan (2008) 

Objetivos por 

Kaplan e Norton (2008) 

• Melhora a comunicação e a 

coordenação; 

• força os gerentes a planejar; 

• fornece informações sobre 

recursos que podem ser 

usados para melhorar as 

tomadas de decisão; 

• ajuda no uso de recursos e 

empregados para estabelecer 

um nível de referência que 

pode ser usado para a 

subsequente avaliação de 

desempenho. 

• Os orçamentos comunicam os 

planos da administração a toda a 

organização; 

•  forçam os administradores a 

refletir sobre o futuro e planejá-

lo; 

• a elaboração de orçamentos 

proporciona um instrumento de 

alocação de recursos às partes da 

organização nas quais podem ser 

usados mais eficazmente; 

• a elaboração de orçamentos 

ajuda a identificar possíveis 

pontos de estrangulamento antes 

de ocorrerem; 

• Desenvolver e comunicar as 

estratégias e objetivos 

organizacionais, tanto para a 

empresa como um todo, 

quanto para cada um de seus 

segmentos, divisões ou 

departamentos; 

• motivar os gerentes a 

planejar com antecedência; 

• outorgar direitos de decisão 

(autoridade para gastar e 

responsabilidade pelos 

resultados das decisões); 

• medir e comparar os 

resultados esperados com os 

• É expresso em termos 

monetários, embora os montantes 

em dinheiro possam ser baseados 

em valores não monetários (por 

exemplo, unidades vendidas ou 

produzidas); 

• é um compromisso de gestão; os 

gerentes aceitam esta 

responsabilidade para alcançar os 

objetivos projetados; 

• um orçamento estima o lucro 

potencial de uma unidade de 

negócio; 

• periodicamente, o desempenho 

financeiro real é comparado com 

• Prever receitas e despesas para 

facilitar o planejamento 

financeiro e a coordenação 

gerencial; 

• promover o comprometimento 

dos gestores com a consecução 

dos resultados orçados; 

• avaliar o desempenho dos 

gestores e das divisões; 

• autorizar os gestores a gastar até 

os limites orçados em cada item 

do orçamento. 
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Vantagens conforme 

Hansen e Mowen (2001) 

Vantagens por 

Garrison; Noreen e Brewer (2007) 

Objetivos por 

Eldenburg e Wolcott (2007) 

Características por 

Anthony e Govindarajan (2008) 

Objetivos por 

Kaplan e Norton (2008) 

• os orçamentos definem metas e 

objetivos que podem atuar como 

padrões de referências para a 

avaliação de desempenho 

subsequente; 

• os orçamentos coordenam as 

atividades da organização inteira, 

integrando os planos de suas 

várias partes. 

reais; 

• coordenar as atividades 

operacionais; 

• reavaliar e revisar estratégias 

e planos operacionais à 

medida que as condições 

forem se alterando; 

• motivar os gerentes a 

fornecer estimativas 

apropriadas, atender às 

expectativas e utilizar os 

recursos de modo eficiente; 

• determinar preços para a 

transferência interna de 

produtos e serviços; 

Monitorar o desempenho real 

e investigar as variações 

quando for necessário. 

o orçamento e as variações são 

analisadas e explicadas; 

• a proposta de orçamento é 

examinada e aprovada por uma 

autoridade superior ao analista de 

orçamento; 

• geralmente cobre o período de um 

ano. Nos negócios fortemente 

influenciados por fatores 

sazonais, deve haver dois 

orçamentos por ano; 

• uma vez aprovado, o orçamento 

só pode ser modificado apenas 

sob condições específicas. 

Quadro 3 – Vantagens, Objetivos e Características dos Orçamentos 
Fonte: Elaboração Própria da Autora em 2010. 
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Com a leitura e análise do Quadro 3, constatam-se as vantagens, objetivos e 

características dos orçamentos, sendo possível identificar diversos tópicos que guardam 

similitudes conceituais e que permitem inferir que o processo orçamentário ocasiona o 

comprometimento das pessoas com as metas da organização (todos os quatro autores 

citaram este item); é possível a comparação do desempenho real com o previsto, 

ajudando a avaliar se as estratégias e as operações estão satisfazendo as expectativas, e 

que é um método de monitoramento com vistas ao aperfeiçoamento contínuo. 

 

2.5.3 Modelos de orçamento 

 

Existem algumas classificações para os tipos de orçamentos, sendo os 

seguintes os tipos de orçamentos mais relevantes para este estudo. 

 

2.5.3.1 Orçamento estático 

 

De acordo com Hansen e Mowen (2001), um orçamento estático é um 

orçamento para um nível específico de atividade. Logo, esse tipo de orçamento tem 

receitas e custos dependentes de um nível de atividade que raramente se iguala às 

atividades reais. 

Enquanto isso Eldenburg e Wolcott (2007) garantem que um orçamento 

estático se baseia nas previsões de volumes específicos de produção de bens ou 

serviços. Nele, todos os custos variáveis são calculados para um volume específico de 

operações.  

Para Garrinson; Noreen e Brewer (2007), o orçamento estático é elaborado 

no início do exercício orçamentário e é válido somente para o nível planejado de 

atividade. 

Igual dos outros estudiosos, Padoveze (2009) assegura que os orçamentos 

estáticos são elaboradoras com apoio na fixação de determinado volume de produção ou 

vendas e a administração do sistema não permite nenhuma alteração nas peças 

orçamentárias. 

Com efeito, como insumo de dados para os relatórios de desempenho, esse 

tipo de orçamento é ineficiente, já que os custos reais e os custos esperados precisam ser 

comparados com o mesmo nível de atividade. 
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2.5.3.2 Orçamento flexível 

 

Adverso ao orçamento estático o flexível, oferece os custos esperados para 

uma faixa de atividades. (HANSEN; MOWEN, 2001). Este tipo de orçamento pode ser 

utilizado em um ambiente de incertezas principalmente para o momento de avaliação de 

desempenho, permitindo comparações em bases de dados no mesmo nível de atividades.  

Corroborando os autores acima, Garrinson; Noreen e Brewer (2007) 

expressam que o orçamento flexível fornece estimativas do que os custos devem ser 

para cada nível de atividade dentro de uma faixa predeterminada. Assim, dependendo 

do nível efetivo de atividade, um orçamento pode ser ajustado para mostrar o que os 

custos devem ser naquele nível específico de atividade. 

Citando novamente Padoveze (2009), o orçamento flexível é uma solução 

para as limitações do estático, pois, em vez de um só número determinado de volume de 

produção ou vendas, a empresa admite uma faixa de nível de atividades, onde 

tendencialmente se situarão tais volumes de produção ou vendas. 

 

2.5.3.3 Orçamento base zero 

 

Distinta do desenho conceitual dos orçamentos estáticos e flexíveis, a 

proposta do orçamento de base zero envolve a formulação de um orçamento que 

desconsidere quaisquer informações sobre previsões ou custos de ciclos orçamentários 

anteriores. (ELDENBURG; WOLCOTT, 2007). 

Por sua vez, Hansen e Mowen (2001, p. 77) demonstram que o orçamento 

base zero não considera como certo o nível orçado para o ano anterior. “Operações 

existentes são analisadas e a continuação da atividade ou operação precisa ser 

justificada na base de sua necessidade, ou utilidade para a organização.” 

Esse tipo de orçamento resguarda a organização de problemas, como por 

exemplo, a propagação de erros durante vários exercícios, ocasionada pela utilização do 

orçamento anterior incrementado ou reduzido por um determinado percentual, e não 

uma análise qualitativa dos valores orçados e seu alinhamento como instrumento de 

comunicação da estratégia da organização.Em síntese, para a elaboração de um 

orçamento base zero, define-se que a base é igual a zero e não igual ao orçamento 

anterior. (HANSEN; MOWEN, 2001). 
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Vale ressaltar que esse tipo de orçamento requer um tempo para elaboração 

maior do que o tradicional, porquanto se baseia em decisões que precisam estar 

claramente comunicadas no orçamento e que reflitam a direção e as necessidades da 

estratégia. 

O orçamento base zero tem como proposta romper com o passado e não 

considerar as observações dos dados anteriores, pois podem conter ineficiências 

perpetuadas com a utilização do orçamento de tendência. (PADOVEZE, 2009). 

 

2.5.3.4 Resumo dos tipos de orçamentos 

 

Nos itens 2.2.3.1 a 2.2.3.3, pode-se entender o que é um orçamento estático, 

flexível e de base zero. De forma sucinta, porém quais  as características das empresas 

que adotam cada modelo de orçamento apresentado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Características das Empresas que Adotam os Modelos de Orçamento Estático, Flexível e 
de Base Zero 
Fonte: Elaboração Própria da Autora em 2010. 

 

2.5.4 Orçamento no setor público 

 

O processo orçamentário compreende as fases de elaboração e execução das 

leis orçamentárias: PPA, LDO e LOA. Cada uma dessas leis tem ritos próprios de 

elaboração, aprovação e implementação pelos Poderes Legislativo e Executivo.  

Estático 

• Empresas que não 
possuem 
praticamente 
variações no nível 
de atividades. 

• Apresentam 
fragilidade na 
análise de 
desempenho. 

• Empresas em 
ambientes 
razoavelmente 
estáveis. 

Flexível 

• Empresas que 
possuem variações 
no nível de 
atividades. 

• Baseiam suas 
atividades em 
análise de 
desempenho. 

• Empresas com 
processo formal 
contábil e ambiente 
de incertezas. 

 

Base Zero 

• Empresas que 
apresentam as 
características das 
que adotam o 
orçamento flexível.  

• Boa comunicação 
das estratégias. 

• Estruturado sistema 
de informações. 
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Entender esses ritos é o primeiro passo para a participação da sociedade no 

processo decisório, fortalecendo, assim, o exercício do controle social na aplicação dos 

recursos públicos. 

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) estão estimadas as receitas que serão 

arrecadadas durante o ano e definidas as despesas que o governo espera realizar com 

esses recursos, conforme aprovado pelo Legislativo. A LOA contém três orçamentos, 

previstos na Constituição Federal: o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social 

(previdência, assistência e saúde) e o orçamento de investimentos das empresas estatais. 

 

2.5.4.1 Projeto de Lei 

 

O projeto de lei orçamentária é elaborado pela Secretaria de Orçamento 

Federal (SOF) e encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente da República. O 

Executivo possui exclusividade na iniciativa das leis orçamentárias. Composto pelo 

texto da lei, quadros orçamentários consolidados e anexos dos Orçamentos Fiscal, da 

Seguridade Social e de Investimento das Empresas Estatais, o projeto de lei deve ser 

encaminhado para apreciação do Congresso Nacional até 31 de agosto de cada ano.  

Recebido pelo Congresso Nacional, o projeto é publicado e encaminhado à Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). A Resolução nº. 01, de 

2006 (CN) regula a tramitação legislativa do orçamento.  

Para conhecer o conteúdo do projeto e promover o debate inicial sobre a 

matéria, a CMO realiza audiências públicas com Ministros ou representantes dos órgãos 

de Planejamento, Orçamento e Fazenda do Executivo e com representantes das diversas 

áreas que compõem o orçamento. Nessa oportunidade os parlamentares começam a 

avaliar a proposta apresentada e têm a possibilidade de ouvir tanto as autoridades 

governamentais como a sociedade. 

 

2.5.4.2 Relatório da receita 

 

Cabe ao relator da receita, com o auxílio do Comitê de Avaliação da 

Receita, avaliar, inicialmente, a receita prevista pelo Executivo no projeto de lei 

orçamentária. O objetivo é verificar se o montante estimado da receita está de acordo 
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com os parâmetros econômicos previstos para o ano seguinte. Caso encontre algum erro 

ou omissão, é facultado ao Legislativo reavaliar a receita e propor nova estimativa. 

O relator da receita apresenta suas conclusões no Relatório da Receita. Esse 

documento deve conter, entre outros assuntos, o exame da conjuntura macroeconômica 

e do impacto do endividamento sobre as finanças públicas, a análise da evolução da 

arrecadação das receitas nos últimos exercícios e da sua estimativa no projeto, o 

demonstrativo das receitas reestimadas e os pareceres às emendas apresentadas. 

O Relatório da Receita deve ser aprovado pela CMO e o relator da receita 

pode propor atualização do Relatório da Receita aprovado pela CMO, no caso de 

alterações nos parâmetros utilizados para a projeção ou na legislação tributária ocorridas 

durante a tramitação do projeto no Congresso. O prazo máximo para propor alterações é 

de até dez dias após a votação do último relatório setorial. 

 

2.5.4.3 Parecer preliminar 

 

O parlamentar designado para ser o relator-geral do projeto de lei 

orçamentária deve elaborar Relatório Preliminar sobre a matéria, o qual, aprovado pela 

CMO, passa a denominar-se Parecer Preliminar. Esse parecer estabelece os parâmetros 

e critérios a serem obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório 

pelo relator-geral e pelos relatores setoriais. 

O Relatório Preliminar é composto de duas partes. A primeira parte – geral 

– apresenta análise das metas fiscais, exame da compatibilidade com o plano plurianual, 

a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal, avaliação das 

despesas por área temática, incluindo a execução recente, entre outros temas. A segunda 

parte – especial – contém as regras para a atuação dos relatores setoriais e geral e as 

orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as 

de relator. Define, também, a composição da Reserva de Recursos a ser utilizada para o 

atendimento das emendas apresentadas.  

Ao relatório preliminar podem ser apresentadas emendas por parlamentares 

e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional. 
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2.5.4.4 Emendas 

 

As emendas à despesa são classificadas como de remanejamento, de 

apropriação ou de cancelamento. 

Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de 

dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente 

de dotações constantes do projeto, exceto as da Reserva de Contingência. Com isso, 

somente poderá ser aprovada com a anulação das dotações indicadas na própria emenda, 

observada a compatibilidade das fontes de recursos.  

Emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, 

simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de valores da Reserva 

de Recursos ou outras dotações definidas no Parecer Preliminar.  

Emenda de Cancelamento é a que propõe, exclusivamente, a redução de 

dotações constantes do projeto.  

A emenda ao projeto que propõe acréscimo ou inclusão de dotações 

somente será aprovada se: i) estiver compatível com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias; ii) indicar os recursos necessários; iii) não for constituída de 

várias ações que devam ser objeto de emendas distintas; e iv) não contrariar as normas 

regimentais sobre a matéria. Não serão aprovadas emendas em valor superior ao 

solicitado, ressalvados os casos de remanejamento entre emendas individuais, 

respeitado o limite global.  

As bancadas estaduais no Congresso Nacional e as comissões permanentes 

do Senado Federal e da Câmara dos Deputados podem apresentar emendas ao projeto 

nas matérias diretamente ligadas às suas áreas de atuação.  

Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais, no valor total 

definido pelo Parecer Preliminar.  

Os relatores somente podem apresentar emendas para corrigir erros e 

omissões de ordem técnica e legal, recompor, total ou parcialmente, dotações 

canceladas e atender às especificações do Parecer Preliminar. 
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2.5.4.5 Ciclo setorial 

 

O projeto de lei orçamentária anual é divido em 10 áreas temáticas, com o 

objetivo de dar atenção às particularidades dos diversos temas que permeiam a proposta, 

como educação, saúde, transporte, agricultura, entre outros. Para cada área temática é 

designado um relator setorial, que deve avaliar o projeto encaminhado, analisar as 

emendas apresentadas e elaborar relatório setorial com as suas conclusões e pareceres.  

Os Relatores Setoriais devem debater o projeto nas Comissões Permanentes, 

antes de apresentar o relatório, podendo ser convidados, na oportunidade, representantes 

da sociedade civil.  

Na elaboração dos relatórios setoriais, serão observados, estritamente, os 

limites e critérios fixados no Parecer Preliminar. O Relator deve verificar a 

compatibilidade do projeto com o PPA, a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

execução orçamentária recente e os efeitos dos créditos adicionais dos últimos quatro 

meses. Os critérios utilizados para a distribuição dos recursos e as medidas adotadas 

quanto às obras e serviços com indícios de irregularidades graves apontadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) também devem constar do relatório. Os relatórios 

setoriais são discutidos e votados individualmente na CMO. 

 

2.5.4.6 Ciclo geral 

 

Após a aprovação dos relatórios setoriais, é tarefa do Relator Geral compilar 

as decisões setoriais em um único documento, chamado Relatório Geral, que será 

submetido à CMO. O papel do relator geral é verificar a constitucionalidade e 

legalidade das alocações de recursos e zelar pelo equilíbrio regional da distribuição 

realizada.  

No relatório geral, assim como nos setoriais, são analisados a 

compatibilidade do projeto com o PPA, a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

execução orçamentária recente e os efeitos dos créditos adicionais dos últimos quatro 

meses. Os critérios utilizados pelo relator na distribuição dos recursos e as medidas 

adotadas quanto às obras e serviços com indícios de irregularidades graves apontadas 

pelo TCU também devem constar do relatório. 
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Integram, ainda, o Relatório Geral os relatórios dos Comitês Permanentes e daqueles 

constituídos para assessorar o relator geral.  

As emendas ao texto e as de cancelamento são analisadas exclusivamente 

pelo relator geral, que sobre elas emite parecer. 

A apreciação do Relatório Geral, na CMO, somente terá início após a 

aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto de plano plurianual ou de projeto de lei 

que o revise.  

O Relatório Geral é lido, discutido e votado no plenário da CMO. Os 

Congressistas podem solicitar destaque para a votação em separado de emendas, com o 

objetivo de modificar os pareceres propostos pelo Relator.  

O relatório aprovado em definitivo pela Comissão constitui o parecer da 

CMO, o qual será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional, 

para ser submetido à deliberação das duas Casas, em sessão conjunta. 

 

2.5.4.7 Autógrafos e leis 

 

O parecer da CMO é submetido à discussão e votação no Plenário do 

Congresso Nacional. Os Congressistas podem solicitar destaque para a votação em 

separado de emendas, com o objetivo de modificar os pareceres aprovados na CMO.  

Esse requerimento deve ser assinado por um décimo dos congressistas e 

apresentado à Mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para 

discussão da matéria no Plenário do Congresso Nacional.  

Concluída a votação, a matéria é devolvida à CMO para a redação final. 

Recebe o nome de Autógrafo o texto do projeto ou do substitutivo aprovado 

definitivamente em sua redação final assinado pelo Presidente do Congresso, que será 

enviado à Casa Civil da Presidência da República para sanção.  

O Presidente da República pode vetar o autógrafo, total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento. Nesse caso, comunicará ao 

Presidente do Senado os motivos do veto. A parte não vetada é publicada no Diário 

Oficial da União como lei. O veto deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. 
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2.5.4.8 Execução 

 

a) Execução da despesa fiscal e seguridade 

 

A execução do orçamento fiscal e orçamento da seguridade social é 

realizada em três estágios: empenho, liquidação e pagamento.  

A partir das dotações autorizadas na lei orçamentária (dotação inicial 

mais/menos créditos adicionais) o gestor irá iniciar a execução das despesas por meio 

do empenho, que é a reserva de recursos para uma determinada despesa.  

Empenhada a despesa, é feita a aquisição do bem ou contratação do serviço 

objeto da dotação orçamentária. Uma vez entregue o bem ou prestado o serviço, 

processa-se a liquidação da despesa, que consiste na verificação do direito adquirido 

pelo credor junto ao Estado, pela comparação entre o que foi contratado e o que foi 

efetivamente entregue ou realizado.  

Após a liquidação da despesa, é feito o pagamento ao credor pela autoridade 

competente, por meio da emissão de ordem bancária ou outro instrumento financeiro. 

Finaliza-se, assim, a realização da despesa.  

As despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, são 

inscritas em restos a pagar, o que permite que sua realização continue a ocorrer 

normalmente no curso do exercício seguinte.  

As despesas são apresentadas na lei orçamentária sob diversas 

classificações, principalmente as classificações funcional, programática, institucional e 

por natureza. 

 

b) Execução das despesas estatais 

 

O Orçamento de Investimentos das Estatais abrange a programação de 

investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto.  

Sob a coordenação do Departamento de Coordenação e Controle de 

Empresas Estatais (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), esse orçamento é 

formulado com metodologia diferente da usada nos orçamentos fiscal e da seguridade 



61 

 

social, já que as empresas estatais se submetem a um regime jurídico diferenciado 

daquele que vige para os órgãos públicos.  

Não existem normas bem definidas sobre a elaboração, execução e 

prestação de contas do orçamento de investimentos das estatais, por ainda não ter sido 

editada a lei complementar sobre a matéria prevista no art. 165, § 9º da Constituição 

Federal. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 

c) Programação financeira/contigenciamento 

 

A programação orçamentária e financeira da lei orçamentária foi instituída, 

inicialmente, como forma de controlar os fluxos de caixa do governo às necessidades de 

pagamento.  

A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da obrigatoriedade de se 

cumprir as metas fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), essa prática 

passou a ser regulada e acompanhada bimestralmente. O Executivo encaminhará à 

Comissão Mista de Orçamento (CMO) relatório bimestral de acompanhamento da 

execução da receita e da despesa, mesmo nos no caso de não haver alteração nos limites 

de empenho e pagamento fixados anteriormente. Até o final dos meses de maio, 

setembro e fevereiro, o Executivo deverá, ainda, demonstrar e avaliar o cumprimento 

das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na CMO.  

Segundo a LRF, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização de 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, os Poderes e o Ministério 

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de 

empenho e movimentação financeira das dotações disponíveis (contingenciamento de 

dotações), segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

No caso de restabelecimento da receita prevista inicialmente, ainda que 

parcial, haverá recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados de forma 

proporcional às reduções efetivadas. 

O contingenciamento das dotações não incidirá sobre as despesas que 

constituam obrigações constitucionais e legais do ente, como pessoal, transferências a 

estados e municípios, sentenças judiciais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 

serviço da dívida, e sobre aquelas protegidas pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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d) Execução da receita 

 

As receitas são estimadas no orçamento. O valor constante em cada item da 

receita orçamentária constitui-se em mera previsão, podendo, como resultado da 

execução, ficar aquém ou ultrapassar o valor estimado. A inexistência de determinado 

item – rubrica – na lei orçamentária não inibe que a receita correspondente seja 

arrecadada. São consideradas do exercício as receitas nele arrecadadas. 

São consideradas receitas orçamentárias todas as receitas arrecadadas, 

inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento. 

São exemplos de receitas os tributos, contribuições, rendas patrimoniais e de serviços, 

operações de crédito etc. 

 

2.6 Custos 

 

2.6.1 Conceito e classificação geral 

 

O processo decisório das organizações exige cada vez mais uma diversidade 

de informações que possam suportar o aumento da complexidade do ambiente 

socioeconômico. A Contabilidade de Custos mensura e relata informações financeiras e 

não financeiras relacionadas à aquisição e ao consumo de recursos pela organização. 

(HORNGREN; FOSTER; DATA, 2000). 

Desta forma, a Contabilidade de Custos atende as necessidades dos agentes 

externos, tais como acionistas e credores (Contabilidade financeira), e também suporta 

as necessidades de informações dos administradores da organização – agentes internos 

(Contabilidade gerencial).  

Para que se possa melhor gerenciar as despesas e custos, é importante 

agrupá-los de acordo com alguns critérios que permitam melhor analisar o seu 

comportamento. A literatura é farta nesse aspecto, aportando contribuições de 

importantes estudiosos. Essas classificações são encontradas em vários livros sobre o 

assunto. (GARRISON, NORREEN, BREWER, 2007; MARTINS, 2003; HORGREN; 

FOSTER; DATA, 2000; ELDENBURG; WOLCOTT, 2007). Dentre as principais 

classificações, pode-se qualificar os custos e as despesas da forma a seguir descrita.  
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1) De acordo com a função administrativa  

a) Custo de Fabricação 

b) Despesas 

2) De acordo com a relação a um objeto de custo 

a) Custo Direto 

b) Custo Indireto 

3) De acordo com a sua relação com a realização do produto ou do serviço 

a) Custo do Produto 

b) Custo do Período 

4) De acordo com a mudança em relação á atividade 

a) Custo variável 

b) Custo fixo 

c) Custo misto 

5) De acordo com sua relevância para o processo decisório 

a) Custo controlável e não controlável 

b) Custo - padrão 

c) Custo incremental 

d) Custo afundado e 

e) Custo de oportunidade 

 

Essa classificação decorre dos diferentes propósitos a que se destina o 

conhecimento dos custos em uma organização. 

Kaplan e Cooper (1988) identificaram três objetivos a serem alcançados 

pelos sistemas de custos: 

 

a) avaliação dos estoques para elaboração de relatórios financeiros e fiscais, alocando os 

custos de produção entre produtos vendidos e em estoque;  

b) controle operacional, fornecendo informações para os gerentes de produção sobre os 

recursos consumidos durante o período; e  

c) apuração individual dos custos dos produtos. 

 

O primeiro objetivo é atendido pelos sistemas tradicionais de apuração de 

custos, enquanto o segundo já exige um sistema que forneça respostas rápidas, ao posso 
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que e o terceiro para ser atendido necessita de um modelo como o custeio por 

atividades.  

A compreensão dos custos e de seu comportamento é um aspecto crítico na 

gestão dos negócios. 

Logo, a crescente exigência pela acurácia dos custos em uma organização 

impulsiona ao desenvolvimento de metodologias de apuração de custos, o que favorece 

a redução dos erros e das distorções de seus resultados. 

 

2.6.2 Comportamento dos custos 

 

Agora serão dispostos os tópicos que tratam sobre as características dos 

custos diretos e indiretos, custos fixos e variáveis. Esse entendimento básico é 

orientativo para a construção de um modelo conceitual de apuração dos custos nas 

organizações. 

 

2.6.2.1 Custos diretos 

 

Na perspectiva de Martins (2003), alguns custos podem ser diretamente 

apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilograma de 

materiais consumidos, embalagens utilizadas, hora de mão de obra utilizada e até 

quantidade fora consumida). São custos diretos em relação ao produto.  

Para Eldenburg e Wolcott (2007), quando existe a clara relação de causa e 

efeito entre o objeto de custeio e o custo esse custo, pode ser denominado como direto. 

Por sua vez, Garrinson; Noreen e Brewer (2007) reafirmam as autoras 

citadas há pouco ao definirem que o custo direto é aquele que pode ser fácil e 

convenientemente identificado com o objeto específico de custo sob análise. 

 

2.6.2.2 Custos indiretos 

 

De acordo com Martins (2003) todos os custos que não oferecem condições 

de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação têm de ser feitos de maneira 

estimada e muitas vezes arbitrária são os chamados de custos indiretos. Para Martins 
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(2003), os custos indiretos são todos os gastos que solicitam a necessidade de se utilizar 

algum tipo de sistemática para sua identificação.  

Garrinson; Noreen e Brewer (2007) asseguram que o custo indireto é um 

custo incorrido para apoiar diversos objetos de custo, mas que não pode ser vinculado 

particularmente a eles. 

Corroborando essa definição, Eldenburg e Wolcott (2007) consideram como 

custos indiretos aqueles não facilmente identificados individualmente aos objetos de 

custeio. 

 

2.6.2.3 Custos fixos 

 

Padoveze (2004) ressalta que os custos fixos, apesar de serem 

conceitualmente fixos, mas estes podem aumentar ou diminuir, em função da 

capacidade ou do intervalo de produção. Para o autor, os custos tornam-se fixos dentro 

de um intervalo relevante de produção, podendo aumentar ou diminuir, caso a produção 

seja significativa. 

Garrinson; Noreen e Brewer (2007) destacam a idéia de que os custos fixos 

permanecem constantes dentro da faixa de atividade relevante e, desta forma, o valor 

dos custos fixos, quando calculado por unidade, torna-se cada vez menor quanto mais se 

eleva o nível de atividade. 

No entendimento de Eldenburg e Wolcott (2007), os custos fixos não 

variam com pequenas alterações nos níveis de atividade empresarial, como variações 

ocorridas na produção, nas vendas ou nos serviços fornecidos. 

 

2.6.2.4 Custos variáveis 

 

Como referência para o entendimento dos custos variáveis, buscou-se 

primeiramente Martins (2003) ao expressar a idéia de que, para os custos poderem ser 

classificados como variáveis, é necessário estabeler uma relação: quanto maior a 

quantidade fabricada de um produto, maior seu consumo de materiais dentro de uma 

unidade de tempo. 

Já Hansen e Mowen (2001) garantem que os custos variáveis são definidos 

como custos que no total variam em proporção direta às mudanças em um direcionador 
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de atividade. Padoveze (2004) indica que os custos variáveis são o montante em 

unidade monetária que varia proporcionalmente com as variações do nível de atividade.  

Ainda segundo o autor, a visão clássica do custo variável tem como base a 

quantidade de produto final produzido para se fazer a análise do comportamento do 

custo. 

Também Garrinson; Noreen e Brewer (2007) lecionam que o custo variável 

é constante por unidade, mas varia em termos totais com o nível de atividade. Para os 

autores, esse comportamento variável decorre da base de atividade/ fator gerador de 

custo, que é uma medida daquilo que causa a ocorrência de custos variáveis. 

Igualmente ao pensamento dos estudiosos citados acima, Eldenburg e 

Wolcott (2007) exprimem que os custos variáveis são aqueles que se alteram 

proporcionalmente às mudanças nos níveis de atividade empresarial. 

 

2.6.3 Método de custeio: custos por atividades 

 

O custeio baseado em atividades - Activity-Based Costing (ABC) é uma 

metodologia de custeio projetada com vistas a dar aos administradores informações de 

custo para a tomada de decisões estratégicas e outras que possam afetar a capacidade e, 

portanto, os custos fixos, bem como os custos variáveis. 

Na perspectiva de Nakagawa (1994), o custeio ABC é método de análise de 

custos que busca “rastrear” os gastos de uma empresa com o objetivo de analisar e 

monitorar as diversas rotas de consumo dos recursos diretamente identificáveis com 

suas atividades mais relevantes. Pode-se ressaltar, então, que o custeio por atividade tem 

como objetivo estabelecer uma relação entre as atividades e o consumo de recursos, 

permitindo a identificação dos fatores que levam a incorrer em custos em seus 

processos. 

Neste sentido, esse autor destaca a importância dos sistemas de custeio em 

um panorama econômico que demanda informações relevantes concernentes a 

atividades, processos, produtos, serviços e clientes, contribuindo para um positivo 

desempenho das organizações. Portanto, métodos de custeio, baseados na análise dos 

processos operacionais, na melhoria contínua e na otimização dos custos, são exigências 

impostas às empresas pelo ambiente cada vez mais competitivo. 
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Já Martins (2003) considera que o custeio por atividade é uma metodologia 

de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio 

arbitrário dos custos indiretos. Martins (2003) entende que a implantação do ABC 

acontece por meio das seguintes etapas: 

 

a) identificação das atividades relevantes; 

b) atribuição dos custos às atividades; 

c) identificação dos direcionadores de custos; 

d) atribuição dos custos das atividades aos produtos. 

 

Isso caracteriza principal diferencial desse método de custeio, em relação 

aos tradicionais, pois no lugar dos custos indiretos serem rateados aos produtos 

utilizando técnicas arbitrárias, esses custos são rastreados, e mediante os direcionadores 

de custos de cada atividade, são alocados aos produtos. 

Direcionadores de custos constituem a causa dos custos das atividades; ou 

seja, representam as bases de geração de custos pelas atividades. Consoante Martins 

(2003), o direcionador deve ser o fator que determina ou influencia a maneira como as 

atividades consomem os recursos (direcionador de custos de recursos), assim como o 

modo como os produtos consomem as atividades (direcionador de custos de atividades). 

Importante é entender que o custeio baseado em atividades pode auxiliar no 

planejamento estratégico das organizações. (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

Além de todos os benefícios do ABC já relatados, deve-se atentar para o fato de que 

esse tipo de custeio possui limitações que devem ser tratadas antes de se tomar qualquer 

decisão baseada nos resultados apresentados por essa metodologia. 

“[...] os dados do custeio baseado em atividades podem ser facilmente mal 

interpretados e devem ser usados com cuidado quando utilizados nas tomadas de 

decisão.” (GARRINSON; NOREEN; BREWER. 2007, p. 277). 

Assim, contata-se que esse método permite uma análise minuciosa dos 

custos das atividades e a redução dos problemas de alocação dos custos indiretos aos 

produtos, caracterizando-se como importante instrumento da gestão estratégica de 

custos, mas esta metodologia possui limitações que devem ser consideradas e analisadas 

com vistas a mitigar seus efeitos na tomada de decisão. 



68 

 

2.7 Sistemas de Informação de Custos na Administração Pública 

 

O desenvolvimento de um sistema de informação de custos no setor público 

possibilitará conhecer os custos para dispor de bases para decisões coerentes; esclarecer 

os resultados para poder fazer as opções corretas e adequadas; calcular desvios para 

empreender a tempo as ações corretivas, desmistificar os aspectos da legalidade para 

olhar a gestão pelo ângulo da eficiência e da eficácia e reduzir a preocupação dos 

sistemas de controle no processo de requisição da despesa para focar no resultado e nos 

benefícios das escolhas orçamentárias realizadas. 

Nas três próximas seções, será apresentada uma descrição do Estudo 12 - 

Perspectives on Cost Accounting for Government - que trata do tema custos na 

Administração Pública, o Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC) 

GOV, que objetiva medir os custos e melhorar a qualidade dos gastos e os pontos 

revelantes da tese de doutorado do professor Nelson Machado, que discutiu a 

proposição de diretrizes para gestão estratégica de custos no setor público. 

(INTERNATIONAL..., 2009b). 

 

2.7.1 Estudo 12 da IFAC 

 

O Comitê do Setor Público (CPS) da International Federation of 

Accountants (IFAC) tem como objetivo prestar informações que contribuam para o 

setor público com os conhecimentos nas áreas financeira, contábil, auditoria e, desta 

forma, no estímulo a discussão sobre estes temas. 

O Estudo 12 foi desenvolvido pelo CPS em dezembro de 1998, com o 

objetivo básico de equipar os agentes financeiros e contabilistas com uma ferramenta 

que pode ser usada na promoção da contabilidade de custos em diversos países. Este 

estudo fornece: 

 

• uma descrição de como a contabilidade de custos pode ser usada para apoiar os 

processos da gestão governamental; 

• informações sobre o que está acontecendo em vários países e como a Contabilidade de 

Custos pode ser progressivamente adaptada e usada em outros ambientes de pleno 

exercício; 
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• uma compreensão dos conceitos de custos diversos que podem ser utilizados para 

satisfazer os objetivos de informação do Governo e os processos de contabilização dos 

custos associados; 

• uma discussão sobre as questões de Contabilidade de exercício7 cuja resolução pode 

afetar os valores utilizados na determinação do custo total; 

• orientação sobre como desenvolver sistemas de Contabilidade de Custos, levantando 

questões importantes que precisam de uma resolução; 

• uma discussão de várias opções para o design de relatórios de custos para os gestores 

do governo; e incentivo ao envolvimento dos gestores de alto nível em temas básicos de 

Contabilidade de Custos, com sugestões sobre como isso poderia ser feito. 

(INTERNATIONAL..., 2009b). 

 

O Estudo 12 trata do tema custos no setor público, mesmo considerando 

que, em algumas situações, a contabilização dos custos pode não ser central para atingir 

um determinado objetivo do Governo, como é geralmente para entidades do setor 

privado e apresenta as informações de custos como importantes para ajudar a melhorar 

as funções do Governo. (INTERNATIONAL..., 2009b). 

O CPS expõe que a Contabilidade de Custos é um dos aspectos da gestão 

financeira e do controle da gestão, e deve ser utilizada por gestores de programa e 

outros, como uma ferramenta da gestão no dia a dia das suas atividades operacionais e 

pelos altos gerentes em suas funções de supervisão e de avaliação. Também considera 

que a Contabilidade de Custos pode contribuir para decisões e questões peculiarmente 

governamentais, tais como as decisões do Governo de privatizar empresas públicas e de 

questões relacionadas com o desempenho governamental. 

 

2.7.1.1 Proposições relevantes do Estudo 12 

 

A Contabilidade de Custos era percebida como um método de 

contabilização que utilizava diversas técnicas para atribuir custos aos objetos de custo 

específicos, por exemplo, o custo para realizar uma atividade, produzir um produto ou 

                                                 
7 Sistema de contabilidade que reconhece os fatos geradores em vez das transferências de tesouraria. 
(COMISSÃO EUROPEIA, 2010). 
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prestar um serviço. Sob esta óptica, a Contabilidade de Custos serviu para implementar 

o regime de competência.  

A Contabilidade de Custos era vista como algo relativamente simples, 

mecânico, e era quase sempre do domínio exclusivo do contabilista. Hoje, não somente 

as técnicas melhoraram, mas também a Contabilidade de Custos em si é vista mais 

como um exercício da gestão, em que os contabilistas têm um importante papel, mas 

não dominante. 

Agora a Contabilidade de Custos é percebida como atividade que fornece 

informações sobre os custos e os dados relacionados para satisfazer uma variedade de 

necessidades da gestão de informações relevantes para a tomada de decisão. Preocupa-

se com o modo como as informações de custos são utilizadas no processo de gestão e 

como são gerados os valores pelo sistema de Contabilidade financeira na medida em 

que podem afetar a qualidade da informação de custos. 

A Contabilidade de Custos tem um número de usos importantes para a 

gestão eficiente e eficaz do Governo, mas as dificuldades de medição, associadas com 

algumas das suas aplicações, devem ser reconhecidas.  

Há uma série de diferenças entre as normas de Contabilidade financeira e os 

conceitos de Contabilidade de Custos. As questões relativas à aplicabilidade das normas 

de Contabilidade financeira para Contabilidade de Custos são consideradas pelo CPS no 

desenvolvimento do International Public Sector Accounting Standards - Normas 

Internacionais de Contabilidade do Setor Público (tradução livre) e por aqueles no 

Governo que adotam normas contábeis. Estas considerações podem ter efeitos 

significativos sobre os resultados operacionais relatados. Parece claro que as normas de 

Contabilidade financeira e os conceitos de Contabilidade de Custos devem ser 

abordados simultaneamente, e as diferenças devem ser minimizadas. 

A implementação de um sistema de custos também sucinta a integração de 

sistemas, que enseja a necessidade de novas modelagens na estrutura de informações 

das empresas para se evitar possíveis implicações nos resultados da apuração do custo, 

além da necessidade da participação da alta administração no processo. 

Apenas a alta gerência pode definir metas e estratégias de implementação, 

ou responder a perguntas de como a Contabilidade de Custos será utilizada, quais 

informações serão fornecidas e incluídas nos relatórios, e que mudanças de sistemas 

serão mais adequadas aos vários tipos e níveis de gerenciamento, com vistas à tomada 

de decisão organizacional. Há uma variedade de abordagens que podem ser usadas para 
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obter o necessário nível de envolvimento da alta administração. Uma vez envolvida, a 

alta gerência tem um papel contínuo na aplicação e disseminação da metodologia de 

apuração de custos. (INTERNATIONAL..., 2010a). 

 

2.7.2 Sistema de informações de custos do Governo Federal 

 

O Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC) GOV é uma 

ação promovida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e pelo 

Ministério da Fazenda, com o objetivo de integrar a estratégia de melhoria do 

macroprocesso orçamentário e financeiro do Governo federal. Esse projeto visa a 

reduzir os custos da Administração Pública e prestar contas à sociedade, transformando 

a informação despesa orçamentária em custos. O novo sistema permitirá aos gestores 

identificar onde e como mudar um método de trabalho ou de produção, visando a 

otimizar custos, como, por exemplo, apurar o custo de um programa como o Bolsa - 

Família ou de ensino a distância, além do custo de um produto específico, como uma 

vacina ou uma certidão negativa; além de permitir comparar custos com outras unidades 

e definir, se for o caso, mudanças em modelos de programas ou projetos desenvolvidos. 

O público - alvo da ferramenta de custos coincide com os usuários nos órgãos centrais e 

setoriais de planejamento, orçamento, finanças e controle, gestores de programas, 

dirigentes públicos e sociedade em geral. 

O programa que dá suporte à metodologia proposta de apuração de custos 

foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Esse 

sistema de apoio à gestão, a ser utilizado tanto pelos órgãos executores das políticas 

públicas quanto pelos órgãos centrais de planejamento e de controle dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, utiliza dados combinados oriundos dos sistemas 

SIAFI, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) e Sistema 

de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN). O Sistema tem por objetivo 

proporcionar conteúdo informacional para subsidiar as decisões governamentais de 

alocação mais eficiente e ensejar as condições para a melhoria da qualidade do gasto 

público. 

O SIC GOV foi disponibilizado para treinamento e validação das 

informações para toda a Administração Direta nos três poderes e foi lançado em agosto 
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de 2010 durante o 1.º Congresso sobre Informação de Custos e Qualidade do Gasto no 

Setor Público, em Brasília. 

 

2.7.2.1 Modelo conceitual do sistema de informações de custos do 

Governo Federal 

 

O modelo e a estrutura conceitual do Sistema de Informações de Custos do 

Governo Federal foram desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, e pelo Ministério da Fazenda. A Figura 2 

explicita as macrofases desta ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Plano de Trabalho do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal 
Fonte: Elaboração Própria da Autora com base na Apresentação da FGV, no Seminário do Sistema de 
Informação de Custos na Administração Pública em 2010. 
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com o assunto e, contidos nestes 289, havia forte relação, sendo 209 com relação direta 

e 46 priorizados. 

Já na Fase 2 foram realizadas pesquisas das experiências internacionais 

sobre o tema quando foram levantados 1315 estudos. Destes, 520 artigos tinham alguma 

relação com o tema e contidos nestes, 289 tinham forte relação, sendo 209 com relação 

direta e 46 priorizados. 

A Fase 3 teve como atividades a definição dos objetos de custeio, dos 

critérios de mensuração de custos, da identificação dos usuários da informação e 

identificação dos intermediários do processo de informação da Contabilidade.  

Entrementes a fase 4 envolveu a investigação da percepção dos usuários em 

relação às informações de custos mediante aplicação de um questionário disponibilizado 

na internet. 

O momento final deste plano de trabalho foi a elaboração da minuta da 

estrutura conceitual e proposição de estratégias de implantação e projeto - piloto. 

 

2.7.3 Sistema de Informação de Custos: diretrizes para integração do 

orçamento público à contabilidade governamental: tese de dourado do 

professor Nelson Machado 

 

Este tópico apresenta as abordagens sobre custos contidas nos itens 

anteriores com o enfoque de sua aplicação no setor público.Explicita-se que a referência 

predominante que balizará estes próximos itens é a tese de doutorado do professor 

Nelson Machado, intitulada Sistema de Informação de Custos: diretrizes para integração 

do orçamento público à contabilidade governamental. 

A primeira reflexão deste tópico é qual a importância da informação de 

custos no setor público? Com o intuito de responder esta questão recorre-se ao professor 

Slomski (2009, p. 44), expressou 

 

com a evolução da sociedade e com o evento da terceirização e/ou 
privatização das coisas públicas, faz-se necessário que os gestores das 
entidades públicas conheçam os custos em suas entidades, a fim de poderem 
tomar as melhores decisões entre as alternativas de produzir ou de comprar 
produtos e serviços, de produzir ou privatizar serviços. 
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Também o mesmo estudioso apresenta que a informação custo se tornará 

importante quando ela for comparada com o custo de oportunidade de obtenção ou 

produção daquele produto ou serviço; dessa forma, saber-se-à se a admistração pública 

está produzindo produtos ou serviços com eficiência ou não. 

Já Nelson Machado (2002) afirma que integrado ao sistema de execução 

orçamentária do governo, é possivel desenvolver um sistema de custos que permita 

análise, avaliação e gerenciamento das ações, dos programas, dos projetos e das obras 

rotineiramente. Implantado esse sistema, não só os gestores públicos como a 

assembléias legislativas, o Congresso Nacional e a própria sociedade civil poderão 

controlar toda e qualquer ação governamental. Esse sistema de custo teria como 

objetivo principal disponibilizar informações alinhadas com a avaliação da eficiência, 

da eficácia e da efetividade dos gestores no uso dos recursos públicos. A proposição de 

desesenvolvimento de um sistema de custos surgiria a partir do estudo de três áreas de 

conhecimento: orçamento público, contabilidade governamental e gestão de custos. 

Em sua tese de doutorado o professor Nelson Machado estreita o 

distanciamento da teoria de custos empresarial e aproxima a discussão sobre sua 

aplicabilidade nas entidades pertencentes ao setor público. 

São destacados a seguir pontos relevantes contidos na tese do professor 

Nelson Machado: 

 

a) O custo dos programas é determinado, em primeira instância, pela escalada desejada, 

pela tecnologia escolhida e pelo grau de integração vertical nas ações previstas nos 

planos plurinanuais. 

b) A gestão estratégica de custos governamental inicia na campanha eleitoral – 

programa de governo que posteriormente é traduzido em plano plurianual. 

c) A aplicação do método de custeio direto é ideal para o setor público, considerando-se 

que não envolve a discussão de rateio, envolve um baixo custo de implantação e que 

estaria integrado ao sistema de planejamento, orçamento e contabilização já existente.  

d) O sistema de custeio do setor público assenta-se nos custos históricos e orçados. O 

custo histórico é elemento fundamental na integração entre o sitema de custos e os 

sistemas de orçamento e contabilidade pública. Por sua vez, o custo orçado poderá 

basear-se em simples estimativas ou utilizar a ferramenta do custo – padrão. O ideal é 

que se contruíssem padrões para todas as atividades e produtos a serem executados pelo 

setor público; no entanto isto não é praticável no início do processo de implantação de 
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custos, mas ideal a ser perseguido. É importante, todavia, que o sistema de informação 

de custo crie condições de especificar, no custo orçado, quando se trata de padrão ou 

mera estimativa. 

e) Inicialmente não haveria grandes dificuldades na adoção do método de custeio por 

atividades no setor público, no entanto é necessário considerar que sua adoção ampliaria 

as dificuldades para implantação de um sistema integrado de custo, orçamento e 

contabilidade. 

 

Portanto, percebe-se ser possível desdobrar as aplicações teóricas da 

contabilidade de custos no setor público e que adequações as especificidades das 

entidades que compõem este setor são necessárias. 

 

2.8 Experiências Internacionais 

 

Agora serão apresentadas as experiências de outros países sobre o 

desenvolvimento da gestão financeira, orçamentária e de custos no setor público. As 

informações apresentadas a seguir são provenientes do trabalho desenvolvido pela 

equipe do projeto do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal, citado na 

seção anterior, e de pesquisa realizada pela própria autora. 

 

2.8.1 Gestão financeira, orçamentária e de custos no setor público da 

União Europeia 

 

Após a reforma da sua Contabilidade em 2005, a União Europeia (UE) 

investe na criação de um sistema de informação financeira de abrangência mundial. No 

centro da reforma, encontra- se a transição de um sistema tradicional de Contabilidade 

de caixa para um sistema mais preciso e eficiente de Contabilidade de exercício.  

Segundo a comissária responsável pela Programação Financeira e 

Orçamento, Dalia Grybauskait÷, “é uma mudança profunda na cultura da gestão, vital 

para assegurar o controlo eficaz das despesas, minimizar os riscos de erros ou 

irregularidades e melhorar a gestão quotidiana dos fundos da UE.” (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2010). 
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As contas da União Europeia compreendem dois objetivos principais: primeiro, 

mostram à autoridade orçamental da UE (ou seja, ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

da UE, que é composto pelos governos dos Estados-Membros), bem como aos cidadãos, 

a forma como o orçamento aprovado foi executado durante o ano - Contabilidade 

orçamental de caixa. (Ver Figura 3). 

 

Contabilidade da União  

Européia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Panorama Geral da Contabilidade Publica na União Europeia 
Fonte: Elaboração Própria da Autora baseada em Comissão Europeia (2010). 
 

A reforma do Sistema Accrual Based Accounting (ABAC) - contabilidade 

de exercício faz parte do esforço global de modernização da gestão financeira da UE 

realizado pela Comissão. Em dezembro de 2002, a Comissão apresentou um ambicioso 

plano de ação que visava, em apenas dois anos, a passar para um sistema de 

Contabilidade geral de exercício a partir de 2005. Como previsto, em janeiro de 2005, 

passou a aplicar-se o novo sistema de Contabilidade, tendo entrado em vigor um novo 

conjunto de regras contábeis baseadas nas normas internacionais de Contabilidade. Esse 

movimento possibilitou maior propriedade para a apuração de custos e gerenciamento 

do seu orçamento. 

Verifica-se, pelo exposto, que ocorreu na União Euopeia um esforço de 

modernização do processo contábil do setor público com vistas a obtenção de uma 

informação contábil mais transparente, clara e comparável no setor público. 

Contabilidade 
Orçamental 
Fornece uma 
imagem 
pormenorizada de 
como o orçamento 
anual foi gasto e 
baseia-se na 
Contabilidade de 
caixa. 

Contabilidade 
Geral 
Mostra todas as 
despesas e receitas 
do exercício 
orçamental 
(resultado 
econômico), 
destinando-se a 
estabelecer a 
situação financeira 
das instituições 
(balanço). Baseia-se 
desde 2005, numa 
Contabilidade de 
Custos. 



77 

 

2.8.2 Gestão financeira, orçamentária e de custos na Nova Zelândia, 

Reino Unido, Canadá, Austrália e Dinamarca 

 

No tópico anterior, foi apresentada uma visão geral da gestão contábil na 

União Euopeia e agora, com a análise do quadro 4 se pode ter um detalhamento do 

histórico da gestão contábil na Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, Austrália e 

Dinamarca. Neste detalhamento, têm-se as principais ações empreendidas nesses países, 

como a mudança do regime contábil de caixa pelo de competência, valorização de 

métricas não financeiras, integração dos sistemas de informação das instituições e 

necessidade do conhecimento da informação de custos. 
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Nova Zelândia Reino Unido Canadá Austrália Dinamarca 

• Controller and Auditor 
General - Regime de 
competência para 
responsabilidade e mensuração 
de custos, monitoramento de 
ativos e cobrança pelos outputs 
(1978). 
• The New Zealand Society of 
Accountants - Regime de 
competência e métricas de 
desempenho não financeiras 
(1980). 
• State Sector Act - Liberdade 
para contratar/demitir e 
estabelecer remuneração (1988). 
• Public Finance Act - Exige 
regime de competência para 
contabilidade financeira e 
orçamento  (1991 – 2). 
• Fiscal Responsibility Act - 
Metas (orçamento) são 
estabelecidas 
individualizadamente (1994). 
• Strategic Result Areas - 
Definição e mensuração das 
metas (3-5 anos) 1995. 
 

• Reforma administrativa 
empreendida no Reino Unido a 
partir  do primeiro governo 
Thatcher em 1979- Financial 
Management Iniciativo – FMI, 
1982. 
• Mudança de paradigma na 
gestão pública, value for 
Money. 
• Necessidade de ganhar 
reputação e gestores se 
desprenderem das práticas 
anteriores para apressar o 
processo. 
• Delegação orçamentária. 
• Orçamento considerado igual 
ao contrato para desempenho. 
• Dificuldades encontradas - 
objetivos não claramente 
delineados; revisão 
orçamentária sem revisão das 
metas. 

 

• Increased Ministerial Authority 
and Accountability -IMAA , 
aumento da autoridade ministerial 
e responsabilização.  
• Processo lento = negociação do 
Memoranda of understanding – 
MOU com cada departamento. 
• Delegação orçamentária, 
possibilidade de realocar recursos 
e transferir para o período 
subseqüente. 
• Orçamento = contrato para 
desempenho. 
• Implementação = uso de 
sistemas preexistentes 
(Operational Plan Framework - 
OPF), premissa: objetivos podem 
ser claramente anunciados 
antecipadamente e os resultados 
esperados podem ser 
identificados. 
• Dificuldades encontradas = 
correlacionar saídas e resultados 
com o orçamento, indicadores de 
desempenho para orçamento 
(Canadian Auditor General) 
versus indicadores para gestão 
departamental (Treasury Board). 

• Financial Management 
Improvement Program (FMIP) & 
Program Management and 
Budgeting (PMB), 1980s. 
• Department of Finance. 
• Mudança de paradigma na gestão 
pública, premium on compliance 
=> maior controle orçamentário 
dos gastos. 
• Delegação orçamentária, 
responsabilidade / prestação de 
contas. 
• Processo lento = estabelecer o 
PMB para cada organização. 
• Uso = plano de avaliação, 
iniciativas políticas e notas 
explicativas ao orçamento. 
• Cada departamento estabelecia 
seu sistema da gestão. 
• Dividendos de eficiência 
(3,75%). 
• Dificuldades encontradas = 
dividendos entendidos como um 
dreno de recursos,  correlacionar 
saídas e resultados com o 
orçamento. 

 

• Budgeting for Productivity 
Improvement, 1980s. 
• Ministry of Finance. 
• Redução anual da dotação 
orçamentária = inflação - 2%. 
• Classificação dos servidores 
públicos, metas anuais 
estabelecidas para cada categoria. 
• Possibilidade de retenção do 
resultado que excedesse as metas e 
de estabelecer sistemas de 
remuneração por bonificação. 
• Possibilidade de transferir 
dotação orçamentária para o 
período subseqüente. 
• Financiamento, pelo MF, para 
aquisição de tecnologias da gestão. 
• Dificuldades encontradas = 
envolvimento dos gestores e 
funcionários, especificação das 
unidades estudadas e mensuração 
de suas saídas, sensibilidade das 
características qualitativas dos 
serviços mensurados. 

 

Quadro 4 – Histórico da Modernização da Gestão Contábil na Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, Austrália e Dinamarca 
Fonte: Elaboração Própria da Autora Arrimada na Apresentação da FGV no Seminário do Sistema de Informação de Custos na Administração Pública em 2010. 
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3 DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CUSTOS 

NAS IFES 

 

3.1 Histórico de Planejamento e do Orçamento no Setor Público 

Brasileiro 

 

No Brasil, a evolução e o desenvolvimento da técnica orçamentária são 

recentes, datando dos dias de atividade do Conselho Federal do Serviço Público Civil, 

criado pela Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936 e extinto pelo Decreto-lei n. 579, de 30 

de julho de 1938, que organizou o Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), subordinado diretamente ao presidente da República e em cooperação e 

articulação com o Serviço Público Federal. 

A evolução tecnológica e a expansão econômica mundial forçaram o 

desenvolvimento do aparelho administrativo, com a criação de órgãos, recrutamento de 

servidores para funções técnicas e concepção de outros  processos da Administração 

Pública Federal. 

Definiu-se uma nova estrutura administrativa com a divisão em atividades-

fim e atividades-meio. Adotou-se, em seguida, a centralização das atividades-meio (as 

institucionais) pela sua semelhança ou identidade, em órgãos próprios, de maneira a 

serem exercidas uniformemente, procurando dar uma padronização em todas as 

repartições do Governo. 

 

O orçamento passou a ser base de planejamento das atividades futuras, quais 

sejam: 

 

• auxiliar o Executivo na sua organização; 

• dar ao Legislativo as bases em que se processam a previsão da receita e a fixação das 

despesas; 

• proporcionar à Administração a oportunidade de exercer um controle mais efetivo; 

• servir de base para a tomada de contas;- tornar-se um instrumento fundamental à 

administração; e 

• centralizar as atividades orçamentárias da União num órgão especializado. 
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O Quadro 5 busca demonstrar a ordem dos fatos determinantes para o 

desenvolvimento da gestão de planejamento e orçamento do Setor Público.Inicia com a 

determinação de que o Ministério da Fazenda tem a atribuição de consolidar o 

orçamento de todos os ministérios e agora, nos tempos atuais, com a orçamento 

regulado pela Lei do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e 

Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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Cronologia da Gestão de Planejamento e Orçamento 
1824 – 1945 1945 – 1964 1964 – 1988 1967 - 1969 1988 - Atual 

As primeiras Constituições 
Federais - de 1824 e de 1891- 
não trataram diretamente da 
questão orçamentária, deixando 
para as leis ordinárias o encargo 
de regular o assunto. Para tanto, 
a mais importante foi a Lei nº 
23, de 30 de outubro de 1891, 
aperfeiçoada pela Lei nº 30, 
art.30, que conferiu competência 
ao Ministério da Fazenda para 
"centralizar, harmonizar, alterar 
ou reduzir os orçamentos 
parciais dos Ministérios para 
organizar a proposta". 
 

A Constituição de 1946, 
denominada 
"planejamentista", explicita a 
criação de planos setoriais e 
regionais, com reflexos no 
orçamento, ao estabelecer 
vinculações com a receita. A 
experiência brasileira na 
elaboração de planos globais 
até 1964 caracterizou-se por 
privilegiar somente os 
elementos de despesa com 
ausência de uma programação 
de objetivos, metas e recursos 
reais, intensificando a 
desvinculação dos planos e 
dos orçamentos. 
 

O Decreto nº 53.914, de 11 de 
maio de 1964, cria o cargo de 
Ministro Extraordinário do 
Planejamento e Coordenação 
Econômica, com a atribuição de 
“dirigir e coordenar a revisão do 
plano nacional de 
desenvolvimento econômico; 
coordenar e harmonizar, em 
planos gerais, regionais e 
setoriais, os programas e 
projetos elaborados por órgãos 
públicos; coordenar a 
elaboração e a execução do 
Orçamento Geral da União e 
dos orçamentos dos órgãos e 
entidades subvencionadas pela 
União, harmonizando-os com o 
plano nacional de 
desenvolvimento econômico”.  
A Lei nº 4.320, que traçou os 
princípios orçamentários no 
Brasil e é, ainda hoje, a 
principal diretriz para a 
elaboração do Orçamento Geral 
da União, apesar de várias 
alterações que foram sendo 
realizadas ao longo desses anos. 

Decreto Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967 criou o 
Ministério do Planejamento e 
Coordenação Geral e estabelece 
como sua área de competência a 
programação orçamentária e a 
proposta orçamentária anual. Os 
planos nacionais de 
desenvolvimento, criados pelo 
Ato Complementar nº 43, de 29 
de janeiro de 1969, com as 
alterações introduzidas pelo Ato 
Complementar nº 76, de 21 de 
outubro de 1969, instituíram a 
sua sistemática de elaboração e 
aprovação, com duração igual à 
do mandato do presidente da 
República. 
 

Com a Constituição Federal de 
1988, o sistema orçamentário 
federal passou a ser regulado por 
três leis:  

• Lei do Plano Plurinanual – 
PPA; 
• Lei de Diretrizes Orçamentária 
– LDO;e 
• Lei Orçamentária Anual – 
LOA. 

Quadro 5 – Cronologia da Gestão de Planejamento e Orçamento do Setor Público 
Fonte: Dados de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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3.2 O Processo Orçamentário nas IFES 

 

As IFES estão inseridas no ciclo orçamentário do Governo Federal, através 

do Ministério da Educação (MEC). O Ministério da Educação planeja, discute, orienta e 

consolida as propostas das IFES a ele vinculadas. o orçamento é elaborado e executado 

norteado pela Constituição Federal (CF) e pelos instrumentos de planejamento 

governamentais estabelecidos na própria CF, que são: PPA; LDO e a LOA. 

Consideram-se, ainda, as leis inerentes às finanças públicas, ou seja, Lei no 

4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outros instrumentos 

complementares criados ao longo do processo de execução orçamentária e financeira. 

Norteia-se, também, pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento 

criado para estabelecer os objetivos, metas e as estratégias necessárias ao crescimento 

acadêmico, científico, e tecnológico de cada IFES, em determinado período. 

 

3.2.1 Planejamento e elaboração da peça orçamentária 

 

A literatura contemporânea aponta o planejamento estratégico como tarefa 

crucial que antecede todo o processo de elaboração da peça orçamentária. Assim, o 

planejamento procura contemplar os programas de trabalho de acordo com as 

prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes, com seus respectivos objetivos e metas 

a serem alcançados para obtenção de positivos resultados. Viabiliza, ainda, todos os 

recursos humanos, materiais e financeiros necessários à realização das ações 

governamentais. 

A elaboração anual da proposta orçamentária ocorre no ano anterior para ser 

executada no exercício posterior. Na LOA são contemplados os programas de trabalho, 

com suas respectivas ações, que se desmembram em projetos, atividades e as operações 

especiais. 

Essas ações concorrem e se articulam para a realização dos fins 

governamentais. A Lei Orçamentária contém, ainda, dentre outras classificações, a 

identificação das origens dos recursos que subsidiarão as despesas alocadas, em todos 

os campi que compõem as IFES. 

Em relação à elaboração anual da proposta, o Manual Técnico Orçamentário 

delega a todas as unidades orçamentárias como as IFES as seguintes responsabilidades: 
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a) Estabelecer diretrizes no campo da unidade para o constructo da proposta 

orçamentária. 

b) Analisar para adequar a estrutura programática de acordo com as necessidades 

do exercício. 

c) Apresentar a proposta de alteração da estrutura programática ao órgão setorial no 

qual a unidade está jurisdicionada. 

d) Coordenar e aperfeiçoar as informações contidas no cadastro de ações 

orçamentárias. 

e) Fixar referenciais monetárias para possibilitar a apresentação de propostas das 

unidades administrativas. 

f) Apreciar e legitimar as propostas orçamentárias das unidades administrativas. 

g) Compactar e normatizar a proposta da unidade orçamentária. 

 

Uma vez compatibilizada, a peça orçamentária é encaminhada pelas IFES 

ao Ministério da Educação, via Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e 

Finanças (SIMEC). O MEC ajusta e consolida as propostas elaboradas pelas instituições 

por ele coordenadas,observando as diretrizes estabelecidas na LDO e pré-definidas no 

PPA. Em seguida, envia a proposta à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (SOF/MPOG). 

O Ministério do Planejamento, de posse das proposições recebidas de todas 

as Setoriais, realiza as análises e ajustes pertinentes, depois as consolida transformando 

em um único documento. Daí, prepara-se a mensagem presidencial e a proposta 

orçamentária é enviada ao Congresso Nacional até 3l de agosto de cada ano. 

Cabe ressaltar que a consolidação do Orçamento Geral da União (OGU) é o 

momento em que as demandas sociais se ajustam aos recursos necessários à sua 

realização. Nesse sentido, a consolidação do OGU evita a duplicidade de prestação dos 

serviços pelas diferentes esferas governamentais, tornando menos onerosa a realização 

das políticas públicas. 

O ciclo orçamentário, apesar de demorado, trás maior segurança quanto à 

garantia de participação das unidades que compõe o processo. Logo, faz-se necessário o 

constante planejamento por parte dos entes envolvidos para refletir na peça 

orçamentária as necessidades prementes da sociedade. 

Assim, é essencial um posicionamento democrático por parte dos Órgãos de 

Planejamento Governamental, posto que todos precisem ser contemplados de forma 
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equitativa, afastando o risco e as práticas de cortes lineares, sem prévia consulta às 

partes envolvidas. 

 

3.2.2 A execução orçamentária e financeira 

 

Após sanção do Presidente da República, inicia-se a fase de execução. O 

Ministério do Planejamento alimenta, através de fita magnética, os dados orçamentários 

no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). O 

orçamento liberado passa a ser visualizado por todas as unidades gestoras que, por sua 

vez, iniciará a fase de execução desse orçamento. 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) fica responsável pela publicação 

das regras norteadoras da execução orçamentária e financeira. Para tal, observará a 

arrecadação da receita e as disponibilidades de recursos e, em conformidade com estas, 

estabelecerá os limites, as cotas financeiras e os prazos para uso dos recursos cruciais à 

consecução dos programas governamentais. 

Em geral nas IFES, após liberação dos créditos orçamentários via SIAFI, o 

orçamento é detalhado conforme as projeções estabelecidas na proposta e ajustado ao 

longo do exercício de acordo com as demandas internas. 

A Lei no 4.320/64 estabelece que, durante a execução orçamentária e 

financeira, torna-se imperativo a ocorrência dos três estágios da despesa pública, que 

são (BRASIL. LEI N° 4320/64, 1964): 

 

a) Empenho. 

b) Liquidação. 

c) Pagamento. 

 

Nesse sentido, o empenho é a primeira fase do dispêndio público e sua 

efetivação compromete os créditos orçamentários com fins determinados. De acordo 

com o artigo 60 da Lei no 4.320/64 é proibida a execução de despesa sem o prévio 

empenho. (BRASIL. LEI N° 4.320/64, 1964). 

Já a liquidação é a segunda fase das expensas públicas e, refere-se ao 

reconhecimento do direito adquirido pelo credor, comprovando-se o fato por meio de 
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documentos hábeis. Na liquidação verifica-se a origem e objeto de gasto, o valor a ser 

pago e identifica-se o credor para posteriormente efetuar o pagamento. 

A terceira fase da despesa é o pagamento que é a quitação da dívida líquida 

ao credor. 

 

3.2.3 O controle e a avaliação orçamentária 

 

O Decreto-Lei nº 200/67, em seu artigo 6º, destaca o controle e o 

planejamento dentre os cinco princípios essenciais norteadores dos atos de Gestão do 

Governo Federal. 

A Lei no 4.320/64 menciona que o poder Executivo e o Legislativo têm a 

incumbência de exercer o controle da execução orçamentária e financeira de todos os 

entes da administração pública. (BRASIL. LEI N° 4.320/64, 1964). Nesse sentido, 

cabem ao Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo, as seguintes atribuições: 

 

a) Observar se as metas previstas no Plano Plurianual foram cumpridas e analisar a 

realização do Orçamento Geral da União com seus respectivos programas de 

trabalhos. 

b) Certificar-se quanto à legitimidade dos resultados auferidos e analisar a 

eficiência e eficácia dos atos de gestão das instituições públicas federais e das 

instituições de direito privado quando estas últimas utilizarem recursos públicos. 

c) Controlar as operações: transação de crédito, garantias, avais, direitos e haveres 

da União. 

d) Dar suporte ao controle externo nas funções inerentes às incumbências 

institucionais. 

 

O controle prévio procura conduzir a execução orçamentária e financeira de 

acordo com as normas da administração pública. Assim, visa o correto procedimento 

dos atos de gestão, tendo como exemplo: prévia consulta acerca da disponibilidade 

orçamentária para realização de despesas, verificação de quitação fiscal dos 

fornecedores; observância às normas e ao correto preenchimento dos documentos 

governamentais, dentre outros. 
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O controle concomitante se processa por meio do SIAFI que possibilita o 

registro, o controle e a avaliação da execução orçamentária e financeira. 

Já o controle posterior refere-se à prestação de contas realizada no final de 

cada exercício financeiro e aos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria. Nessa etapa, o 

Setor de Auditoria analisa os processos executados pela instituição, para ratificar a 

legalidade e certificar que os atos de gestão foram pautados pela eficiência, eficácia e 

economicidade. 

De acordo com o artigo 71, da CF (BRASIL. CONSTITUIÇÃO, 1988), 

todos os Órgãos Públicos deverão ser fiscalizados pelo Controle Externo. Este controle 

é de incumbência do Congresso Nacional com o apoio do Tribunal de Contas da União 

(TCU). 

O TCU, por meio de análises contábeis e documentais, emana julgamentos 

quanto à legitimidade das contas dos gestores e de todos os que tenham 

responsabilidade por bens e valores públicos. 

 

3.3 Plano Interno 

 

O Plano Interno é um instrumento de planejamento que permite o 

detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias para atender ao 

acompanhamento gerencial interno da execução orçamentária de uma programação. 

O Plano Interno vem ajuntar a célula orçamentária no detalhamento do 

orçamento no SIAFI. Cabe esclarecer que o órgão subordinado que optar pela utilização 

do Plano Interno terá toda sua execução condicionada à utilização do referido 

instrumento. 

Esse instrumento é cadastrado pelo órgão subordinado. Cada unidade 

orçamentária cadastrada no SIAFI está diretamente relacionada a um órgão superior que 

detém um código representando o Ministério a que ela é subordinada, bem como a um 

órgão subordinado, sendo o código, geralmente, coincide com o da unidade 

orçamentária, e ainda a uma unidade gestora responsável pelas dotações orçamentárias 

autorizadas na Lei Orçamentária disponibilizadas no SIAFI. A unidade responsável 

pelas dotações orçamentárias disponibilizadas no SIAFI é a Unidade Setorial 

Orçamentária de cada órgão subordinado. 
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O Plano Interno é um instrumento de planejamento agregado à célula 

orçamentária, no momento do detalhamento do orçamento, visando ao 

acompanhamento gerencial da execução orçamentária pretendido pelo gestor. 

A utilização do Plano Interno está condicionada ao seu prévio 

cadastramento em uma tabela no SIAFI, ficando a cargo da Unidade Setorial 

Orçamentária Principal do Órgão Subordinado de cada Unidade Orçamentária a criação 

dos códigos, composto de até 11 posições, com combinações alfanuméricas, não sendo 

permitida a utilização de caracteres especiais. 

O cadastramento de cada Plano Interno pode ser relacionado a mais de um 

Programa de Trabalho Resumido (PTRES). Portanto, um Plano Interno pode abranger 

mais de uma dotação orçamentária. 

De acordo com a Portaria nº 10, de 23 de dezembro de 2008 (Anexo B), o 

cadastramento dos planos internos deverá ter as suas três primeiras posições em 

consonância com os Anexos I e II, respectivamente, da referida Portaria. (BRASIL. 

PORTARIA Nº 10, 2010). 

O Anexo I da referida Portaria dispõe de códigos alfabéticos que não 

sobrepõem a característica da despesa, devendo cada despesa ser enquadrada 

considerando a estrita classificação descrita em cada código, levando em conta a 

finalidade da execução para cada Unidade Gestora Executora. 

O Anexo II da referida Portaria dispõe de códigos numéricos. Na primeira 

coluna, encontram-se os dois dígitos que devem ser cadastrados na 2ª e 3ª posições do 

PI, respeitando o “Título” de cada PI na correspondente linha do código mencionado 

anteriormente. A coluna abaixo da titulação do PI diz respeito aos desdobramentos das 

despesas que deverão ser enquadradas no referido PI. No caso do enquadramento de 

despesa não contemplada em qualquer desdobramento da Portaria, optar pelo PI com 

maior similaridade, considerada como “Outras Despesas Correlatas”. 

 

3.4 Normativas do MEC de Planejamento, Orçamento e Custos 

 

3.4.1 Portaria MEC 10/08 

 

Portaria do MEC, de 23 de dezembro de 2008 (BRASIL. PORTARIA Nº 

10, 2010) (Anexo A), estabelece que os órgãos subordinados vinculados ao Órgão 
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Superior Ministério da Educação-26000 deverão, obrigatoriamente, a partir de 01 de 

janeiro de 2009, utilizar como instrumento de planejamento e acompanhamento o Plano 

Interno, em toda sua execução orçamentária. 

 

3.4.2 Portaria MEC 01/09 

 

Portaria do MEC, de 9 de janeiro de 2009 (BRASIL. PORTARIA Nº 1, 2009) (Anexo 

B), determina que as unidades orçamentárias vinculadas ao Ministério da Educação 

(MEC) identificadas no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) como 

órgãos subordinados ao Órgão Superior Ministério da Educação - 26000 devem, 

obrigatoriamente, utilizar o Plano Interno como instrumento de apropriação de custos 

do planejamento e gerenciamento de suas despesas, em toda sua execução orçamentária. 

 

3.4.3 Portaria MEC 09/09 

 

Já uma portaria do MEC - 09/09 - de 31 de dezembro de 2009 (BRASIL. 

PORTARIA Nº 09, 2010) (Anexo C), institui o Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamentação e Custos para as unidades orçamentárias e gestoras do Ministério da 

Educação (MEC), por meio da adoção da Subação Orçamentária e do Plano Interno 

(PI). 

As políticas nacionais de educação, especialmente as iniciativas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e demais planos desenvolvidos no âmbito das 

instituições federais de ensino e pesquisa, vinculadas ao MEC, serão integradas aos 

Planos Plurianuais (PPAs) por meio de subações orçamentárias cadastradas no Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC). 

A Subação Orçamentária é o instrumento de integração entre o 

planejamento, a programação e a execução orçamentária e financeira, de forma a 

orientar os processos de tomada de decisão e imprimir visibilidade às atividades 

desenvolvidas, para dar consecução às políticas nacionais de educação, podendo ser 

executada por meio de uma ou mais ações orçamentárias. 
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3.5 Modelo Metodológico Proposto pelo MEC 

 

Com a análise das três portarias citadas há pouco, se constata que o MEC, 

por sua Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, desenvolve um trabalho para 

estimular a integração entre planejamento, orçamento e custos junto as suas unidades 

subordinadas.  

Iniciou com a comunicação da obrigatoriedade de utilização do Plano 

Interno como instrumento de planejamento e acompanhamento em toda sua execução 

orçamentária. Após um ano, divulga outra normativa que incorpora a necessidade de 

utilizar o Plano Interno como instrumento de apropriação de custos do planejamento e 

gerenciamento de suas despesas, em toda sua execução orçamentária. Nesse momento, 

começa a desenvolver a compreensão de que o PI pode fornecer alguma informação de 

custos. E, mais recentemente, propõe o Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamentação e Custos por meio da adoção da Subação Orçamentária e do Plano 

Interno. (ver Figura 4). A proposta do MEC de utilização do Plano Interno como 

instrumento gerencial apresenta oportunidades de melhoria: 

 

• a estrutura do PI mantém o cunho tradicionalista da aplicação da contabilidade 

no setor público e não visa reduzir a dificuldade de mensuração dos gastos, logo 

permanece a limitação do nível de informações necessárias às tomadas de 

decisões gerenciais; 

• a Portaria MEC 01/09 é compreensível para aqueles que têm especializado 

conhecimento acerca das normas e procedimentos inerentes ao processo 

contábil. Essa atitude dificulta, sobremaneira, o correto acompanhamento e 

controle dos atos de gestão pública, por parte dos cidadãos comuns. 
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Figura 4 – Integração do Planejamento, Orçamento e Custos 
Fonte: Elaboração Própria da Autora baseada na Apresentação Integração entre Planejamento, 
Orçamento e Custos realizada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC em 2010. 
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4 ANÁLISE EMPÍRICA 

 

4.1 Limitações 

 

Hair et al. (2009) asseguram que o pesquisador dificilmente realiza análise 

fatorial com uma amostra de menos de 50 observações, que, de preferência, o tamanho 

da amostra deve ser maior ou igual a 100. Os autores também expressam que, quando se 

trabalha com amostras menores, o pesquisador deve interpretar qualquer descoberta 

com precaução. Assim, considerando que este estudo tem 21observações, optou-se pela 

realização dos testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett. Esses 

testes indicam qual é o grau de suscetibilidade ou o ajuste dos dados à análise fatorial, 

mais precisamente qual é o nível de confiança que se pode esperar dos dados quando do 

seu tratamento pelo método multivariado de análise fatorial.  

Para interpretação do resultado, valores próximos de 1,0 indicam que o 

método de análise fatorial é adequado para o tratamento dos dados. Por outro lado, 

valores menores do que 0,5 indicam a inadequação do método. 

Na leitura do quadro 6, constata-se que o valor obtido foi de 0,215, o que mostra baixa 

adequação de possibilidades de tratamento dos dados com o método citado. 

 

Tabela 3 - KMO e Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,215 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 322,069 

df 190 
Sig. ,000 

Fonte: Output SPSS 18.0. 

 
4.2 Características Gerais das IFES Analisadas 

 

A Tabela 4 apresenta valores médios das IFES, mas deve-se ressaltar que o 

conjunto de dados analisados apresentou elevada variância nestas variáveis. Assim, as 

instituições deste estudo se enquadram em diferentes portes, considerando seu 

orçamento e quantitativo de cursos e alunos. Com base nas informações da Tabela 4 é 

possível concluir que o LOA de custeio em média é cinco vezes maior do que o de 

investimento e que o quantitativo médio dos alunos de graduação por curso é de 243, 
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enquanto na pós- graduação tem-se esse valor reduzido para 55 alunos, em media por 

curso. 

 

Tabela 4 – Características das IFES 
 Valores Médios 

Número de alunos graduação 15. 857 
Número de alunos pós - graduação 2.716 
Número de cursos graduação 65 
Número de cursos pós - graduação 49 
LOA 2010 custeio R$ 216.411.636,00 
LOA 2010 investimento R$ 40.289.929,00 
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

O quantitativo de alunos por curso concentra-se no intervalo de 20.000 a 

25.000 com seis observações contidas nele. Em seguida, tem-se o intervalo de 15.000 a 

20.000 alunos, com quatro observações e com este mesmo número de observações, o 

intervalo de 10.000 a 5.000 alunos. (ver Gráfico 2). 
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                  Gráfico 2 – Número de Alunos da Graduação - Período 2010 
                     Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 

Para a pós - graduação, a maior parte das instituições analisadas enquadra-se 

no intervalo de até 2.000 alunos por curso (12 IFES). Seguem-se cinco IFES no 

intervalo de 2.000 a 4.000 alunos por curso. (ver Gráfico 3). 
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                 Gráfico 3 – Número de Alunos da Pós-graduação - Período 2010 
                    Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

O Gráfico 4, relacionado ao orçamento de custeio 2010, demonstra que a 

maioria das IFES tem um orçamento de custeio de até R$200.000.000,00. 
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                               Gráfico 4 – Loa Custeio 2010 
                               Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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Enquanto isso, pela verificação do orçamento de investimento do ano de 2010, tem-se 

que a maior parte das IFES tem orçamento inferior a R$ 20.000.000,00. 
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                          Gráfico 5 – Loa Investimento 2010 
                               Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 

4.3 Análise dos Resultados Relacionados ao Plano Interno e sua 

Aplicabilidade 

 

Para a análise dos dados, apresenta-se primeiramente o grau de atendimento 

das respostas quanto ao entendimento do Plano Interno e sua aplicabilidade. 

Constata-se que a maioria dos respondentes - 61,9% (percentual acumulado 

discordo totalmente e discordo) - discorda de que o Plano Interno seja utilizado na 

instituição como instrumento de planejamento. (ver Tabela 5). 

Já para 33,3%, o Plano Interno é percebido como forma de detalhamento do 

projeto/atividade. (ver Tabela 6). Na análise da Tabela 7, identifica-se o fato de que a 

maior parte dos respondentes - 52,3% (concordo e concordo totalmente) - concorda 

que o PI é utilizado na instituição como instrumento de apropriação de custos do 

planejamento e gerenciamento de suas despesas, em toda sua execução orçamentária, 

conforme apresentado na Portaria MEC/01-09. Ratificando esta percepção, também a 
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maior parte dos respondentes (52,3%) afirma que o PI é utilizado para gerir a execução 

orçamentária. (ver Tabela 7). 

Tendo presentes os conceitos relacionados ao processo orçamentário das 

IFES – tópico 3.2 - pode-se concluir que relacionado a percepção dos gestores quanto 

ao PI não existe a identificação que o PI seja instrumento de planejamento, não 

contemplando os programas de trabalho de acordo com as prioridades estabelecidas pela 

Lei de Diretrizes, com seus respectivos objetivos e metas a serem alcançados para 

obtenção de positivos resultados, mas sim instrumento de apropriação de custos do 

planejamento e gerenciamento de suas despesas. 

 

Tabela 5 – Plano Interno como Instrumento de Planejamento 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 6 28,6 28,6 
Discordo 7 33,3 61,9 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 81,0 
Concordo 2 9,5 90,5 
Concordo totalmente 2 9,5 100,0 
Total 21 100  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 6 – Plano Interno como Forma de Detalhamento do Projeto/Atividade 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 4 19,0 19,0 
Discordo 2 9,5 28,6 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 47,6 
Concordo 7 33,3 81,0 
Concordo totalmente 4 19,0 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 7 – Plano Interno como um Instrumento de Apropriação de Custos do Planejamento e 
Gerenciamento de suas Despesas, em Toda a sua Execução Orçamentária 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 4 19,0 19,0 
Discordo 2 9,5 28,6 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 47,6 
Concordo 7 33,3 81,0 
Concordo totalmente 4 19,0 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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Tabela 8 – Plano Interno para Gerir a Execução Orçamentária 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 3 14,3 14,3 
Discordo 3 14,3 28,6 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 47,6 
Concordo 7 33,3 81,0 
Concordo totalmente 4 19,0 100,0 
Total 21 100  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 
4.4 Análise dos Resultados Relacionados ao Planejamento 

 

Para a análise dos dados, apresenta-se o grau de atendimento das respostas 

quanto ao entendimento do Planejamento. 

Na percepção da maioria dos responsáveis pelo planejamento nas IFES, na 

fase de planejamento, a alocação do recurso de pessoal na instituição não é realizada em 

apenas um programa (33,3%) e não existem programas que consomem este recurso e 

não são contabilizados (47,6%) – ver Tabelas 9 e 10. Pela análise da Tabela 11, 

constata-se que 66,7% dos respondentes percebem que o processo de planejamento nas 

IFES permite a ordenação do processo decisório para o futuro da instituição e 

convergem os esforços no alcance de objetivos, metas e resultados. 

 

Tabela 9 – No Planejamento, a Alocação do Recurso de Pessoal na Instituição é Realizada em apenas 
um Programa 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 7 33,3 33,3 
Discordo 5 23,8 57,1 
Nem concordo nem discordo 0 0 57,1 
Concordo 3 14,3 71,4 
Concordo totalmente 6 28,6 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 10 – No Planejamento, a Alocação do Recurso de Pessoal na Instituição é Realizada em 
Mais de um Programa, Mas Existem Programas que Consomem Este Recurso e não São 
Contabilizados 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 10 47,6 47,6 
Discordo 6 28,6 76,2 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 95,2 
Concordo 1 4,8 100,0 
Concordo totalmente 0 0 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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Tabela 11 – Planejamento nas IFES Permite a Ordenação do Processo Decisório para o Futuro da 
Instituição e Converge os Esforços no Alcance de Objetivos, Metas e Resultados 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 2 9,5 9,5 
Discordo 4 19,0 28,6 
Nem concordo nem discordo 1 4,8 33,3 
Concordo 7 33,3 66,7 
Concordo totalmente 7 33,3 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 

4.5 Análise dos Resultados Relacionados ao Processo Orçamentário 

 

Para a análise dos dados, apresenta-se o grau de atendimento das respostas 

quanto ao entendimento do processo orçamentário. 

Nas informações contidas na Tabela 12, constata-se que 85,8% (concordo e 

concordo totalmente) dos gestores consideram que as despesas administrativas estão 

associadas aos programas finalísticos da instituição. Já 72,6% (concordo e concordo 

totalmente) percebem que o processo orçamentário nas IFES leva em conta as 

necessidades de implementação das estratégias, viabilizando a consecução das ações 

mediante alocação de recursos. (ver Tabela 13). Entrementes 66,7% (concordo e 

concordo totalmente) afirmaram que o orçamento é um instrumento gerencial para 

avaliar e controlar o direcionamento das ações da instituição. (ver Tabela 14). A maior 

parte dos respondentes, porém - 42,9% - tem dúvidas sobre a sistemática de alocação de 

recursos por centros de responsabilidade garante a execução das ações planejadas. (ver 

Tabela 15). 

 
Tabela 12 – Despesas Administrativas Associadas aos Programas Finalísticos da Instituição 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 1 4,8 4,8 
Discordo 0 0 4,8 
Nem concordo nem discordo 2 9,5 14,3 
Concordo 9 42,9 57,1 
Concordo totalmente 9 42,9 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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Tabela 13 – Processo Orçamentário leva em conta as Necessidades de Implementação das 
Estratégias, Viabilizando a Consecução das Ações mediante Alocação de Recursos 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 2 9,5 9,5 
Discordo 0 0 9,5 
Nem concordo nem discordo 3 14,3 23,8 
Concordo 11 52,4 76,2 
Concordo totalmente 5 23,8 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 14 – Orçamento é um Instrumento Gerencial para Avaliar e Controlar o Direcionamento 
das Ações da Instituição 

Atributos Freqüência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 1 4,8 4,8 
Discordo 2 9,5 14,3 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 33,3 
Concordo 13 61,9 95,2 
Concordo totalmente 1 4,8 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 15 – Sistemática de Alocação de Recursos, por Centros de Responsabilidade, Garante a 
Execução das Ações Planejadas 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 3 14,3 14,3 
Discordo 0 0 14,3 
Nem concordo nem discordo 9 42,9 57,1 
Concordo 4 19,0 76,2 
Concordo totalmente 5 23,8 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 

4.6 Análise dos Resultados Relacionados a Custos no Setor Público 

 

Para a análise dos dados, apresenta-se o grau de atendimento das respostas 

quanto ao entendimento da temática custos no Setor Público 

A maioria dos respondentes concorda ou concorda totalmente com a idéia 

de que a informação de custos nas IFES seria útil para: 

 
• reduzir os custos dos insumos utilizados (52,4%); 

• controlar e gerenciar as atividades por unidade gestora (47,6%); 

• controlar e gerenciar as atividades de forma consolidada (38,1%); 

• melhorar o planejamento das atividades (47,6%); 
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• informar à sociedade (52,4%). 

 

Igualmente, a maior parte dos respondentes concorda com a noção de que o 

conhecimento dos custos dos insumos nas IFES favorece a: 

 

• identificação do fato de que há ou não há dotação disponível para adquiri-los, e como 

pesquisa de preços para iniciar o processo de compra (38,1%); 

• iniciar o processo de compra e analisar se a relação custo X benefício recomenda a 

aquisição (38,1%); e 

• orientar o planejamento orçamentário da instituição (57,1%). 

 
Tabela 16 – Reduzir os Custos dos Insumos Utilizados 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo 1 4,8 4,8 
Nem concordo nem discordo 2 9,5 14,3 
Concordo 11 52,4 66,7 
Concordo totalmente 7 33,3 100,0 
Total 21 100  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 17 – Controlar e Gerenciar as Atividades, por Unidade Gestora 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0  
Discordo 1 4,8 4,8 
Nem concordo nem discordo 1 4,8 9,5 
Concordo 10 47,6 57,1 
Concordo totalmente 9 42,9 100,0 
Total 21 100  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 
Tabela 18 – Controlar e Gerenciar as Atividades de Forma Consolidada 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo 1 4,8 4,8 
Nem concordo nem discordo 5 23,8 28,6 
Concordo 7 33,3 61,9 
Concordo totalmente 8 38,1 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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Tabela 19 – Melhorar o Planejamento das Atividades 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo 1 4,8 4,8 
Nem concordo nem discordo 1 4,8 9,5 
Concordo 9 42,9 52,4 
Concordo totalmente 10 47,6 100,0 
Total 21 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 20 – Informar à Sociedade 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo 1 4,8 4,8 
Nem concordo nem discordo 2 9,5 14,3 
Concordo 11 52,4 66,7 
Concordo totalmente 7 33,3 100,0 
Total 21 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 21 – Identificação do Fato de houver ou não Dotação Disponível para Adquiri-los, e como 
Pesquisa de Preços para Iniciar o Processo de Compra 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo 2 9,5 9,5 
Nem concordo nem discordo 4 19,0 28,6 
Concordo 7 33,3 61,9 
Concordo totalmente 8 38,1 100,0 
Total 21 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
 

Tabela 22 – Iniciar o Processo de Compra e Analisar se a Relação Custo versus Benefício Recomenda 
a Aquisição 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente    
Discordo 3 14,3 14,3 
Nem concordo nem discordo 3 14,3 28,6 
Concordo 7 33,3 61,9 
Concordo totalmente 8 38,1 100,0 
Total 21 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 

 
Tabela 23 – Orientar o Planejamento Orçamentário da Instituição 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo 0 0 0 
Nem concordo nem discordo 1 4,8 4,8 
Concordo 8 38,1 42,9 
Concordo totalmente 12 57,1 100,0 
Total 21 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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4.7 Análise dos Resultados Relacionados a Utilização do Plano Interno 

como um Instrumento de Apropriação de Custos do Planejamento e 

Gerenciamento de suas Despesas, em toda a sua Execução 

Orçamentária Público 

 

Para a análise dos dados, apresenta-se o grau de atendimento das respostas 

quanto ao alinhamento dos responsáveis pela execução orçamentária e financeira das 

IFES com a perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09 que trata da utilização do 

Plano Interno como um instrumento de apropriação de custos do planejamento e 

gerenciamento de suas despesas, em toda a sua execução orçamentária 

A maioria dos responsáveis pela execução orçamentária e financeira das 

IFES (61,9% - discorda totalmente e discorda) discorda de que ocorreu alteração de 

seus processos relacionados ao planejamento com a implementação da Portaria MEC/01 

-09. (ver Tabela 24). 

Conforme exposto no tópico 3.2.1, o planejamento estratégico é tarefa 

crucial que antecede todo o processo de elaboração da peça orçamentária. Assim, o 

planejamento procura contemplar os programas de trabalho de acordo com as 

prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes, com seus respectivos objetivos e metas 

a serem alcançados para obtenção de positivos resultados. A inserção do proposto na 

Portaria MEC 01/09 não agrega valor a consecução do planejamento que é norteado 

pelo PPA, LDO e LOA. 

 

Tabela 24 – Alteração de seus Processos Relacionados ao Planejamento com a Implementação da 
Portaria MEC/01 -09 

Atributos Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Discordo totalmente 6 28,6 28,6 
Discordo 7 33,3 61,9 
Nem concordo nem discordo 6 28,6 90,5 
Concordo 2 9,5 100,0 
Concordo totalmente 0 0 100,0 
Total 21 100,0  
Fonte: Dados da Pesquisa de 2010. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta investigação apresenta como objetivo precípuo evidenciar o 

alinhamento dos responsáveis pela execução orçamentária e financeira das IFES quanto 

à utilização do Plano Interno na perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09, como um 

instrumento de apropriação de custos do planejamento e gerenciamento de suas 

despesas, em toda a sua execução orçamentária. 

À luz da problemática, são trazidos os resultados contidos na Tabela 24, que 

tem forte aderência à questão - problema deste estudo, com a constatação de que a 

maioria dos responsáveis pela execução orçamentária e financeira das IFES - 61,9% 

(discorda totalmente e discorda) - não percebe que ocorreu alteração de seus 

processos relacionados ao planejamento com a implementação da Portaria MEC/01 -09. 

Além desse resultado acima, se expõem os achados reunidos a seguir. 

 

• Constata-se que a maioria dos respondentes - 61,9% (percentual acumulado discordo 

totalmente e discordo) - discorda de que o Plano Interno seja utilizado na instituição 

como instrumento de planejamento.  

• Já para 33,3%, o Plano Interno é percebido como forma de detalhamento do 

projeto/atividade.  

• Na análise da Tabela 6, identifica-se que a maior parte dos respondentes - 52,3% 

(concordo e concordo totalmente) - concorda com a noção de que o PI é utilizado 

na instituição como instrumento de apropriação de custos do planejamento e 

gerenciamento de suas despesas, em toda sua execução orçamentária, conforme 

apresentado na Portaria MEC/01-09.  

• Ratificando esta percepção, também a maior parte dos respondentes (52,3%) 

assinalou que o PI é utilizado para gerir a execução orçamentária.  

• Da leitura das informações contidas na Tabela 12, constata-se que 85,8% (concordo 

e concordo totalmente) dos gestores consideram que as despesas administrativas 

estão associadas aos programas finalísticos da instituição.  

• Já 72,6% (concordo e concordo totalmente) percebem que o processo orçamentário 

nas IFES leva em conta as necessidades de implementação das estratégias, 

viabilizando a consecução das ações mediante alocação de recursos.  
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• Enquanto isso, 66,7% (concordo e concordo totalmente) afirmaram que o 

orçamento é um instrumento gerencial para avaliar e controlar o direcionamento das 

ações da instituição .  

• A maior parte dos respondentes (42,9%), no entanto, tem dúvidas se a sistemática de 

alocação de recursos, por centros de responsabilidade, garante a execução das ações 

planejadas. 

 

A maioria dos respondentes concorda ou concorda totalmente com a noção 

de que a informação de custos nas IFES seria útil para 

 
• reduzir os custos dos insumos utilizados (52,4%); 

• controlar e gerenciar as atividades por unidade gestora (47,6%); 

• controlar e gerenciar as atividades de forma consolidada (38,1%); 

• melhorar o planejamento das atividades (47,6%);e 

• informar à sociedade (52,4%). 

Igualmente, a maior parte dos respondentes concorda com o argumento de que o 

conhecimento dos custos dos insumos nas IFES favorece a 

 
• identificação do fato de haver ou não dotação disponível para adquiri-los, e como 

pesquisa de preços para iniciar o processo de compra (38,1%); 

• iniciar o processo de compra e analisar se a relação custo X benefício recomenda a 

aquisição (38,1%);e 

• orientar o planejamento orçamentário da instituição (57,1%). 

 

Pode-se concluir, por conseguinte, que os responsáveis pela execução 

orçamentária e financeira das IFES compreendem o processo de planejamento, 

orçamento e custos, porém, em sua maioria, não percebem sua completa aderência às 

praticas nas IFES. Assim, evidencia-se neste trabalho um fraco alinhamento dos 

responsáveis pela execução orçamentária e financeira das IFES quanto à utilização do 

Plano Interno na perspectiva derivada da Portaria MEC 01/09, como um instrumento de 

apropriação de custos do planejamento e gerenciamento de suas despesas; em toda a sua 

execução orçamentária, pois, não há uma forte aderência. 
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Aponta-se, como crítica, a proposta do MEC que todos os órgãos a ele 

vinculados passem a utilizar o PI, considerando que a estrutura do PI mantem o cunho 

tradicionalista da aplicação da contabilidade no setor público e não visa reduzir a 

dificuldade de mensuração dos gastos, logo permanece a limitação do nível de 

informações necessárias às tomadas de decisões gerenciais. 

Outro aspecto é que a Portaria MEC 01/09 é compreensível para aqueles que têm 

especializado conhecimento acerca das normas e procedimentos inerentes ao processo 

contábil. Essa atitude dificulta, sobremaneira, o correto acompanhamento e controle dos 

atos de gestão pública, por parte dos cidadãos comuns.  

Também pode-se inferir que a Portaria MEC01/09 reforça o excessivo zelo 

com os controles contábeis e financeiros, em detrimento à realização dos objetivos 

planejados pela instituição.  

De acordo com a ata da XVII reunião do Fórum Nacional dos Diretores dos 

Departamentos de Contabilidade e Finanças das Universidades Federais Brasileiras , 

ocorrida em maio de 2009,  a maioria da IFES não utiliza o Plano Interno e as que 

utilizam estão classificando indevidamente as despesas com o Plano Interno. Esta 

informação provoca outros questionamentos como: quais as motivações da não 

utilização e quais as causas dos erros de registros identificados?  

A busca de resposta para estes questionamentos podem ser reflexões 

necessárias para entender a assimetria de informação que existe internamente nas IFES 

e a sinalização que o trabalho promovido pelo MEC necessita de uma revisão e maior 

participação dos envolvidos no planejamento e execução orçamentária, pois se a 

proposta contida na Portaria MEC 01/09 é de melhoria da gestão constata-se que a 

estrutura do PI não agrega essa melhoria.  

Enfatiza-se o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo MEC de 

formulação metodológica da aplicação teórica da gestão, orçamento e custos, que se 

iniciou com a obrigatoriedade do emprego do Plano Interno como instrumento de 

planejamento e acompanhamento, em toda sua execução orçamentária, até evoluir para 

a compreensão da necessidade de um Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamentação e Custos para suas unidades orçamentárias e gestoras por meio da adoção 

da Subação Orçamentária e do Plano Interno. Vale ressaltar que, para a efetiva adoção 

de novas práticas relacionadas a planejamento, orçamentação e custos nas IFES, o MEC 

deve buscar alinhamento com o Projeto do Sistema de Informações de Custos do 
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Governo Federal, que busca integrar a estratégia de melhoria do macroprocesso 

orçamentário e financeiro do Governo da União. 

Por fim, este trabalho discute sobre temas e apresenta resultados que os 

gestores públicos governamentais devem utilizar como subsídio para desenvolverem 

modelos de gestão suficientes para responder as demandas sociais emergentes e 

minimizar, assim, a discrepância informacional entre o Estado e a sociedade. 

 

5.1 Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

A pesquisa apresentou como limitação o fato de que algumas IFES estavam 

em fase de implantação ou em período de debates iniciais para a plena utilização do 

Plano Interno, desta forma, restringindo a representatividade e a extrapolação deste 

estudo. 

Esta pesquisa teve como foco a Portaria MEC 01/09 e todo o processo de 

planejamento, orçamento e custos, não detalhando sua discussão sobre as possibilidades 

de apuração de custos, como propõe o MEC, pelas Portarias MEC 01/09 e MEC 09/09. 

Sugere-se um estudo da estrutura orçamentária proposta nas portarias para identificação 

de qual o nível de detalhamento da informação de custos que este instrumento permite 

apurar. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA  
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
DATA: _______/_______/2010                                                               Nº___ 

INSTRUÇÕES: 

a) Este questionário integra de uma dissertação de mestrado em Ciências Contábeis, 
intitulada “Uma análise contábil da Adoção do Plano Interno no âmbito das IFES: 
percepções dos gestores sobre a portaria MEC/01-09”. 

b) A sua colaboração, respondendo a este questionário, é essencial para que este 
trabalho tenha êxito. 

c) Caso identifique que o foco desta pesquisa não está relacionado com as suas 
atribuições na instituição, por gentileza informar para o e-mail lucy-
ce@hotmail.com o nome e e-mail da pessoa responsável. 

d) Este documento, após preenchido, deve ser encaminhado, por meio eletrônico, ao 
seguinte endereço: lucy-ce@hotmail.com. 

e) Este estudo tem por objetivo evidenciar se os responsáveis pela execução 
orçamentária e financeira das IFES estão alinhados com a perspectiva derivada da 
Portaria MEC 01/09, que trata da utilização do Plano Interno como um instrumento 
de apropriação de custos do planejamento e gerenciamento de suas despesas, em 
toda a sua execução orçamentária. 

Marque uma nota, entre de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) 
Legenda: 
1 – Discordo totalmente 2– Discordo 3 – Nem concordo nem discordo 4 – Concordo   
5 – Concordo totalmente   
 

I – Características das IFES 

Quantitativo Graduação Pós - graduação 

Número de alunos   

Número de Cursos   

LOA 2010  

Custeio R$ 

Investimento R$ 

 

 

P  P  G  - C  C  

M ESTR ADO 
em  CO N TA B IL ID A D E 
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II- Abordagem Geral 

Nº Afirmativas  1 2 3 4 5 

1 
O Plano Interno é utilizado na instituição como instrumento de 
planejamento. 

     

2 
O Plano Interno é usado na instituição como forma de 
detalhamento do projeto/atividade. 

     

3 
O Plano interno na instituição é utilizado como um instrumento 
de apropriação de custos do planejamento e gerenciamento de 
suas despesas, em toda a sua execução orçamentária.  

     

4 
No planejamento, a alocação do recurso de pessoal na instituição 
é realizada em apenas um programa.      

5 
No planejamento, a alocação do recurso de pessoal na instituição 
é realizada em mais de um programa, mas existem programas que 
consomem este recurso e não são contabilizados. 

     

6 
As despesas administrativas na instituição são associadas aos 
programas finalísticos da instituição. 

     

7 
Durante o exercício de 2009 a instituição alterou seus processos 
relacionados ao planejamento com a implementação da Portaria 
MEC/01-09. 

     

8 
O Plano Interno na instituição é utilizado para gerir a execução 
orçamentária.  

     

9 
O processo de planejamento nas IFES permite a ordenação do 
processo decisório para o futuro da instituição e converge os 
esforços no alcance de objetivos, metas e resultados. 

     

10 
O processo orçamentário nas IFES leva em conta as necessidades 
de implementação das estratégias viabilizando a consecução das 
ações através da alocação de recursos. 

     

11 
O orçamento nas IFES é um instrumento gerencial para avaliar e 
controlar o direcionamento das ações da instituição. 

     

12 
A sistemática de alocação de recursos por centros de 
responsabilidade nas IFES garante a execução das ações 
planejadas. 

     

13 

A informação de custos nas IFES seria útil para:  
a)Reduzir os custos dos insumos utilizados      
b)Controlar e gerenciar as atividades por unidade gestora      
c)Controlar e gerenciar as atividades de forma consolidada      
d)Melhorar o planejamento das atividades      
e)Informar à sociedade      

14 

O conhecimento dos custos dos insumos nas IFES favorece a:  
a)Identificação se há dotação disponível para adquiri-los, e como 
pesquisa de preços para iniciar o processo de compra. 

     

b) Iniciar o processo de compra e analisar se a relação custo X 
benefício recomenda a aquisição. 

     

c)Orientar o planejamento orçamentário da instituição      
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ANEXO A 

 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
PORTARIA No- 10, DE 23 DEZEMBRO DE 2008 

 
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e; Considerando as atividades 
desenvolvidas pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento por força do inciso I, do 
art. 6º, da Estrutura Regimental do Ministério da Educação, Decreto nº. 6.320, de 20 de 
dezembro de 2007; e. Considerando o disposto na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 
1964, Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº. 10.180, de 06 de 
fevereiro de 2001, Lei nº. 11.514, de 13 de agosto de 2007, Lei nº. 11.647, de 24 de 
março de 2008, no Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto nº. 6.439, 
de 22 de abril de 2008 e no Manual SIAFI, resolve, 
Art. 1º. Os órgãos subordinados vinculados ao Órgão Superior Ministério da Educação-
26000, deverão, obrigatoriamente, a partir de 01 de janeiro de 2009 utilizar como 
instrumento de planejamento e acompanhamento o Plano Interno, em toda sua execução 
orçamentária. 
Art. 2º. O campo para a inclusão dos códigos dos Planos Internos no Sistema Integrado 
de Administração Financeira – SIAFI dispõe de 11 (onze) posições para cadastramento 
que pode ser construído com combinações alfanuméricas, não permitido o uso de 
caracteres especiais.Parágrafo Único. As 03 (três) posições iniciais seguirão a 
padronização das tabelas dos Anexos I e II desta Portaria, ficando as 08 (oito) restantes 
disponibilizadas para utilização das combinações necessárias ao atendimento específico 
de cada unidade. 
Art. 3º. A Setorial Orçamentária de cada órgão subordinado será a responsável pelo 
cadastramento das tabelas dos Planos Internos no Sistema Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI 2009, utilizando a transação "ATUPI - Atualiza Plano Interno" para 
incluir os códigos a serem utilizados pelas suas unidades gestoras executoras. 
§ 1º. A Setorial Orçamentária das Instituições federais de ensino superior será a 
responsável pelo cadastramento das tabelas dos Planos Internos das Unidades 
Orçamentárias dos Hospitais Universitários Federais, a ela vinculada. 
§ 2º. A Setorial Orçamentária do órgão 26000 - Ministério da Educação será 
responsável pelo cadastramento das tabelas dos Planos Internos correspondente à 
Unidade Orçamentária - 74902-Operações Oficiais de Crédito- Recursos sob supervisão 
do FIES. 
§ 3º. A Setorial Orçamentária do órgão subordinado 26298- Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação será responsável pelo cadastramento das tabelas dos 
Planos Internos correspondente à Unidade Orçamentária - 73107-Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios- Recursos sob supervisão do MEC. 
Art. 4º. O cadastramento das 03 (três) posições iniciais estabelecidas no Art. 2º 
obedecerá aos códigos definidos na primeira coluna dos Anexos I e II, respectivamente, 
e a execução deverá enquadrar a despesa em conformidade com o desdobramento dos 
respectivos códigos. 
§ 1º. O cadastramento da 1ª posição obedecerá aos códigos alfabéticos definidos no 
Anexo I desta Portaria. 
§ 2º. O cadastramento da 2ª e 3ª posição obedecerá aos códigos numéricos definidos no 
Anexo II desta Portaria. 
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Art.5º. As despesas omissas no detalhamento do Anexo II desta Portaria, serão 
classificadas no PI como "outras despesas correlatas" utilizando critério estabelecido 
pela unidade. 
Art.6º. Esta Portaria, composta dos ANEXOS I e II, entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 
PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA 
 
ANEXO I 
 
Enquadramento da Despesa 
Código Descrição 
A ADMINISTRATIVA - despesas consideradas essenciais ao atendimento da área 
meio, executadas com todas as fontes de Recursos. 
C CONTRATOS /CONVÊNIOS - acordos ou ajustes celebrados com Receita Própria 
arrecadada pela Unidade, que não estejam enquadrados nos códigos E,F, I e P deste 
Anexo. 
E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - despesas cuja relevância incide sobre o 
planejamento estratégico da Unidade, contemplando ações de curto e médio prazo, 
constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional, executadas com todas as fontes 
de recursos. 
F AÇÕES FINALÍSTICAS - despesas consideradas essenciais ao atendimento das 
finalidades acadêmicas, ou as que concorrem para a consecução dos objetivos 
programáticos educacionais e de ação social, executadas com todas as fontes de 
recursos. 
I PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - despesas cuja relevância 
incide sobre ações de caráter global e de longo prazo constantes do PDI da Unidade. 
P PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - despesas relativas às ações 
constantes no PDE 
S SUS - despesas referentes à contratualização com o gestor estadual ou municipal.  
X Dotações orçamentárias recebidas por descentralizações externas ao MEC, inclusive 
do Ministério da Saúde que não se enquadram no código S. 
 
ANEXO II 
Código do Plano Interno/ Itens de despesas considerados 
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01 Pessoal Ativo 
Pessoal - Requisitado 
Pessoal - contrato temporário 
Ressarcimento - pessoal cedido 
Pessoal - Vantagem Administrativa 
3,17% 
Pessoal - Sentença Judicial 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Ressarcimento - moradia 
Outras despesas correlatas 
02 Pessoal Inativo 
Pessoal - Vantagem Administrativa 
3,17% 
Pessoal - Sentença Judicial 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
03 Benefícios da Folha 
Assistência Médica 
Auxílio Transporte 
Auxílio Alimentação 
Auxìlio Creche 
04 Encargos Patronais 
Pessoal - Encargo Patronal da 
União(PSSS) 
Pessoal - contrato temporário (INSS/ 
PSSS) 
PIS/ PASEP 
FGTS 
Outras despesas correlatas 
05 Estagiários 
Serviços de apoio ao ensino 
Serviços técnicos profissionais 
Estagiários 
Outras despesas correlatas 
06 Bolsas 
07 Ajuda de Custo 
11 Terceirização de Serviços 
Especializados 
Serviços técnicos profissionais 
Apoio administrativo, técnico e 
operacional 
Integração de dados órgãos e entidades 
parciais - SIAFI 
Serviço de apoio administrativo, técnico 
e operacional 
Serviços de brigada de incêndio 
Serviços de copa e cozinha 
Outras locações de mão-de-obra 

Outras despesas correlatas 
12 Terceirização de Serviços de Cargos 
em extinção 
Mão-de-obra administrativa 
Outras despesas correlatas 
13 Terceirização de Serviços 
Especializados-Projetos 
Mão-de-obra projeto civil, elétrico, 
telecomunicações, etc. 
Outras despesas correlatas 
14 Serviços Especializados em T.I.C. 
Contratação de produtos e serviços de 
T.I.C. 
Outras despesas correlatas 
21 Vigilância 
Serviços de vigilância 
Outras despesas correlatas 
22 Limpeza e Conservação 
Limpeza - Material de consumo 
Serviços de limpeza e conservação 
Outras despesas correlatas 
23 Energia Elétrica 
Contribuição para custeio de iluminação 
pública 
Infra-estrutura de distribuição de 
energia elétrica 
Serviços de energia elétrica 
Outras despesas correlatas 
24 Água e Esgoto 
Infra-estrutura de distribuição de água 
Serviços de água e esgoto 
Outras despesas correlatas 
25 Telecomunicações 
Cartão Telefônico 
Infra-estrutura de distribuição de 
telefonia 
Serviços de telecomunicações 
Telefonia fixa 
Telefonia móvel 
Outros serviços de telecomunicações 
Acesso a internet/link de dados 
Outras despesas correlatas 
26 Restaurante Universitário 
Material de consumo 
Mão-de-obra administrativa 
Terceirização de fornecimento de 
refeição 
Manutenção 
Outras despesas correlatas 
27 Diárias e Passagens 
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Diárias Civil 
Passagens e despesas com locomoção 
Diárias - Colaboradores 
Seguro viagem 
Outras despesas correlatas 
28 Frete e transporte 
Manutenção de veículos 
Seguro de veículos 
Transporte aéreo/terrestre 
Transporte de cargas 
Transporte de mobiliário 
Transporte fluvial/marítimo 
Outras despesas correlatas 
29 Combustíveis 
Combustíveis e lubrificantes 
automotivos 
Combustíveis e lubrificantes para outras 
finalidades 
Outras despesas correlatas 
31 Aquisição de material permanente 
Material permanente - administrativo 
Material permanente - finalístico 
Outras despesas correlatas 
32 Aquisição de Material de Consumo - 
laboratório 
Outras despesas correlatas 
33 Aquisição Material de consumo - 
Outros 
34 Aquisição de Acervo bibliográfico 
Material bibliográfico (livros e 
periódicos) 
Outras despesas correlatas 
35 Infra-Estrutura de T.I.C. 
Licença de uso de software 
Manutenção de equipamentos 
(assistência técnica) 
Material permanente - aquisição de 
equipamentos 
Segurança de rede 
Segurança digital 
Aquisição de materiais de consumo de 
T.I.C. 
Aquisição de softwares de base 
Locação de software 
Manutenção de licença de software 
Serviços de processamento de dados 
Outras despesas correlatas 
41 Obras - Construção 
42 Locação de Imóveis 
Avaliação de imóvel (locação e venda) 

Locação espaço físico 
Serviços de locação de imóveis 
Outras despesas correlatas 
43 Reforma e Manutenção de Imóveis 
Contratos de manutenção e conservação 
de bens imóveis 
Material para reforma e manutenção de 
bens imóveis 
Seguro de bens imóveis 
Seguro predial 
Outras despesas correlatas 
44 Locação de equipamentos 
Locação de máquinas e equipamentos 
Outras despesas correlatas 
45 Reforma e Manutenção de 
Equipamentos 
Manutenção e conservação de 
Equipamentos 
Seguro de equipamentos 
Outras despesas correlatas 
46 Aquisição, locação e manutenção de 
outros bens móveis 
Aquisição de outros bens móveis 
Contratos de manutenção e conservação 
de outros bens móveis 
Material para reforma e manutenção de 
outros bens móveis 
Seguro de outros bens móveis 
Outras despesas correlatas 
51 Comunicações 
Comunicações - material de consumo 
Serviços de comunicação em geral 
Outras despesas correlatas 
52 Promoção e organização de eventos 
Eventos 
Outras despesas correlatas 
53 Serviços gráficos e editoriais 
Outras despesas correlatas 
54 Cópias e Reprodução de documentos 
Serviços de impressão, cópias e 
reprodução de documentos 
Outras despesas correlatas 
55 Publicidade Oficial 
Diário Oficial União - Publicações 
56 Assinaturas de periódicos 
Diário Oficial Justiça - Assinatura 
Diário Oficial União - Assinatura 
Jornais/Revistas - Assinatura 
61 Anuidades, Impostos, Taxas e 
Tarifas 
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IPTU 
Taxa bancária 
Taxa de licenciamento anual de veículo 
Conselhos e Fóruns de Dirigentes 
62 Cartão de Pagamento do Governo 
Federal 
63 Outras despesas 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
71 Medicamentos Antiinfecciosos 
72 Medicamentos Antineoplásicos, 
Imunoterápicos e adjuvantes 
73 Medicamentos Anestésicos e 
coadjuvantes 
74 Medicamentos que atuam sobre o 
sistema hematopoiético 
75 Medicamentos que atuam sobre o 
sistema cardiovascular 
76 Alimentação e reposição eletrolítica 
parenterais 
77 Contrastes radiológicos e 
cintilográficos 
78 Soluções dialíticas 
79 Outros medicamentos 
81 Material Médico/hospitalar 
Material de diálise e hemodiálise 
Fios cirúrgicos 
Cateteres venosos centrais e periféricos 
Equipos 
Luvas 
Seringas 
Agulhas 
Cateteres de diagnóstico 
Material de esterilização 
Linha branca - compressas, gazes, 
aventais 
Outros 
82 Material para meios diagnósticos 
Filmes para diagnóstico por imagem 

Kits para laboratório / agência 
transfusional 
Reagentes 
Outros 
83 Instrumental cirúrgico 
Pinças 
Tesouras 
Outros instrumentais 
84 Órteses e próteses 
Material de cirurgia cardíaca 
Material de procedimentos 
hemodinâmicos 
Material de procedimentos de 
eletrofisiologia 
Material de cirurgia vascular 
Material de ortopedia 
Próteses mamárias 
Próteses auditivas e implante coclear 
Outras órteses e próteses 
85 Gases Medicinais 
Oxigênio 
Ar comprimido 
Outros 
86 Material para higienização 
Saneantes 
Ceras 
Material geral para limpeza 
87 Enxoval Hospitalar 
Enxoval cirúrgico 
Enxoval para pacientes 
Enxoval para leitos 
Outros itens de rouparia 
88 Nutrição Hospitalar 
Alimentos 
Insumos específicos para refeições 
hospitalares 
Dietas especiais 
Outras despesas correlatas 
89 Outras despesas hospitalares 
00 Reserva de Contingência 
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ANEXO B 

 

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO 
PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2009 
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e;Considerando as atividades 
desenvolvidas pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento por força do inciso I, do 
art. 6º, da Estrutura Regimental do Ministério da Educação, Decreto nº. 6.320, de 20 de 
dezembro de 2007; e Considerando o disposto na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 
Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº. 10.180, de 06 de fevereiro de 
2001, Lei nº. 11.768, de 14 de agosto de 2008, Lei nº. 11.897, de 30 de dezembro de 
2008, no Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e no Manual SIAFI; resolve: 
 
Art. 1º. As Unidades Orçamentárias vinculadas ao Ministério da Educação - MEC 
identificadas no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI como órgãos 
subordinados ao Órgão Superior Ministério da Educação - 26000 devem, 
obrigatoriamente, utilizar o Plano Interno - PI como instrumento de apropriação de 
custos do planejamento e gerenciamento de suas despesas, em toda sua execução 
orçamentária. 
Art. 2º. O campo para a inclusão dos códigos dos Planos Internos - PI no Sistema 
Integrado de Administração Financeira - SIAFI dispõe de 11 (onze) posições para 
cadastramento, permitindo a utilização de combinações alfanuméricas, não sendo 
permitido o uso de caracteres especiais, assim definidos no âmbito do MEC: I - Na 
primeira posição será utilizado o enquadramento da despesa, conforme o Anexo I desta 
Portaria; 
II - Da segunda à quinta posição, serão cadastrados códigos identificadores de Planos de 
Trabalho ou o código da ação orçamentária à qual se vincula o respectivo PI. 
III - A sexta posição definirá, obrigatoriamente, o nível/etapa/ modalidade de ensino, 
conforme padronização do Anexo II da Portaria; 
IV - A sétima e a oitava posição estabelecerão a categoria de apropriação, conforme 
padronização do Anexo III desta Portaria; 
V - Da nona à décima primeira posição a codificação é de livre escolha da unidade, de 
forma a atender suas necessidades e características específicas. 
§ 1º. O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIMEC disponibilizará 
funcionalidade de elaboração de Planos de Trabalho para todas as Unidades 
Orçamentárias vinculadas ao Ministério da Educação - MEC, gerando códigos 
alfanuméricos identificadores das atividades cadastradas nos Planos de Trabalho, em 
atendimento ao disposto no inciso II. 
§ 2º. A utilização da funcionalidade prevista no § 1º deste artigo é de caráter obrigatório 
para as Unidades Orçamentárias 26.101 - Administração Direta, 26.290 - Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 26.291 - 
Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
e 26.298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 
Art 3º. Todas as unidades orçamentárias vinculadas ao MEC utilizarão, 
obrigatoriamente, PI específico para cada obra cadastrada no Módulo de 
"Monitoramento de Obras" do SIMEC, por meio dos códigos alfanuméricos previstos 
no § 1º do artigo 2º desta portaria. 
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Art. 4º. A Setorial Orçamentária de cada órgão subordinado será a responsável pelo 
cadastramento das tabelas dos Planos Internos no Sistema Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI 2009, utilizando a transação "ATUPI - Atualiza Plano Interno" para 
incluir os códigos a serem utilizados pelas suas unidades gestoras executoras. 
§ 1º. A Setorial Orçamentária das Instituições federais de ensino superior será a 
responsável pelo cadastramento das tabelas dos Planos Internos das Unidades 
Orçamentárias dos Hospitais Universitários Federais, a ela vinculada. 
§ 2º. A Setorial Orçamentária do órgão 26000 - Ministério da Educação será 
responsável pelo cadastramento das tabelas dos Planos Internos correspondente à 
Unidade Orçamentária - 74902-Operações Oficiais de Crédito- Recursos sob supervisão 
do FIES. 
§ 3º. A Setorial Orçamentária do órgão subordinado 26298- Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação será responsável pelo cadastramento das tabelas dos 
Planos Internos correspondente à Unidade Orçamentária - 73107-Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios- Recursos sob supervisão do MEC. 
Art.5º. Fica facultada a utilização dos códigos 90 a 94 do Anexo III para apropriar as 
despesas referentes a transferências e descentralizações, em substituição às demais 
categorias de programação do referido anexo. 
Art. 6°. As despesas omissas no detalhamento dos itens do Anexo III desta Portaria, 
serão classificadas utilizando-se o principio de "outras despesas correlatas" em cada 
categoria de apropriação, a critério da unidade. 
Art.7º. Esta Portaria revoga a Portaria nº 10, de 23 de dezembro de 2008, da 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. 
Art.8º. Esta Portaria, composta dos ANEXOS I, II e III, entra em vigor na data da sua 
publicação. 
PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA 

ANEXO I 
Enquadramento da Despesa 
Código Descrição 
A ADMINISTRATIVA - despesas consideradas essenciais ao atendimento da área 
meio, executadas com todas as fontes de Recursos. 
C CONTRATOS /CONVÊNIOS - despesas financiadas com arrecadação de Receita 
Própria decorrente de convênio, acordo, contrato ou ajuste, que exige algum tipo de 
contraprestação de obrigações ou serviços realizados pela unidade. 
E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - despesas cuja relevância incide sobre o 
planejamento estratégico da Unidade, contemplando ações de curto e médio prazo, 
constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional, executadas com todas as fontes 
de recursos. 
F AÇÕES FINALÍSTICAS - despesas consideradas essenciais ao atendimento das 
finalidades acadêmicas, ou as que concorrem para a consecução dos objetivos 
programáticos educacionais e de ação social, executadas com todas as fontes de 
recursos. 
I-PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - despesas cuja relevância 
incide sobre ações de caráter global e de longo prazo constantes do PDI da Unidade. 
P-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - despesas relativas às ações 
constantes no PDE 
S-SUS - despesas referentes à contratualização com o gestor estadual ou municipal. 
X-Dotações orçamentárias recebidas por descentralizações externas ao MEC, inclusive 
do Ministério da Saúde que não se enquadram no código S. 
ANEXO II 
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Nível / Etapa / Modalidade de Ensino 
Código-Descrição 
B-Básico 
I-Infantil 
C-Creche 
R-Pré-Escola 
E-Especial 
F-Fundamental 
M-Médio 
J-Educação de Jovens e Adultos 
D-Indígena 
Q-Quilombola 
P-Profissional 
G-Graduação 
O-Pós-Graduação 
S-Residências em Saúde 
ANEXO III 
Categorias de Apropriação 
Código-Descrição 
01-Pessoal Ativo 
-Pessoal - Requisitado 
-Pessoal - contrato temporário 
Ressarcimento - pessoal cedido 
Pessoal - Vantagem Administrativa 
3,17% 
Pessoal - Sentença Judicial 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Ressarcimento - moradia 
Outras despesas correlatas 
02 Pessoal Inativo 
Pessoal - Vantagem Administrativa 
3,17% 
Pessoal - Sentença Judicial 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
03Benefícios da Folha 
Assistência Médica 
Auxílio Transporte 
Auxílio Alimentação 
Auxílio Creche 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
04Encargos Patronais 
Pessoal - Encargo Patronal da 
União(PSSS) 
Pessoal - contrato temporário (INSS/ 
PSSS) 
PIS/ PASEP 

FGTS 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
05Estagiários 
Serviços de apoio ao ensino 
Serviços técnicos profissionais 
Estagiários 
Outras despesas correlatas 
06Bolsas 
07Ajuda de Custo 
08Auxílio ao Pesquisador e ao 
Avaliador 
11Terceirização de Serviços 
Especializados 
Serviços técnicos profissionais 
Apoio administrativo, técnico e 
operacional 
Integração de dados órgãos e entidades 
parciais - SIAFI 
Serviço de apoio administrativo, técnico 
e operacional 
Serviços de brigada de incêndio 
Serviços de copa e cozinha 
Outras locações de mão-de-obra 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
12Terceirização de Serviços de Cargos 
em Extinção 
Mão-de-obra administrativa 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
13Terceirização de Serviços 
Especializados-Projetos 
Mão-de-obra projeto civil, elétrico, 
telecomunicações, etc. 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
14Serviços Especializados em T.I.C. 
Contratação de produtos e serviços de 
T.I.C. 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
21Vigilância 
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Serviços de vigilância 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
22-Limpeza e Conservação 
Limpeza - Material de consumo 
Serviços de limpeza e conservação 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
23-Energia Elétrica 
Contribuição para custeio de iluminação 
pública 
Infra-estrutura de distribuição de 
energia elétrica 
Serviços de energia elétrica 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
24-Água e Esgoto 
Infra-estrutura de distribuição de água 
Serviços de água e esgoto 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
25- Telecomunicações 
Cartão Telefônico 
Infra-estrutura de distribuição de 
telefonia 
Serviços de telecomunicações 
Telefonia fixa 
Telefonia móvel 
Outros serviços de telecomunicações 
Acesso a internet/link de dados 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
26-Diárias e Passagens 
Diárias Civil 
Passagens e despesas com locomoção 
Diárias - Colaboradores 
Seguro viagem 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
27-Frete e Transporte 
Manutenção de veículos 
Seguro de veículos 
Transporte aéreo/terrestre 
Transporte de cargas 

Transporte de mobiliário 
Transporte fluvial/marítimo 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
28-Combustíveis 
Combustíveis e lubrificantes 
automotivos 
Combustíveis e lubrificantes para outras 
finalidades 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
31-Aquisição de Material Permanente 
Material permanente - administrativo 
Material permanente - finalístico 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
32-Aquisição de Material de Consumo - 
Laboratório 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
33-Aquisição Material de Consumo - 
Outros 
34-Aquisição de Acervo Bibliográfico 
Acervo bibliográfico 
Livros didáticos 
Periódicos 
Outras despesas correlatas 
35-Infra-Estrutura de T.I.C. 
Licença de uso de software 
Manutenção de equipamentos 
(assistência técnica) 
Material permanente - aquisição de 
equipamentos 
Segurança de rede 
Segurança digital 
Aquisição de materiais de consumo de 
T.I.C. 
Aquisição de softwares de base 
Locação de software 
Manutenção de licença de software 
Serviços de processamento de dados 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
41Obras - Construção 
42Obras - Ampliação 
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43 Obras - Reforma 
44 Locação de Imóveis 
Avaliação de imóvel (locação e venda) 
Locação espaço físico 
Serviços de locação de imóveis 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
45 Manutenção de Imóveis 
Contratos de manutenção e conservação 
de bens imóveis 
Material para manutenção de bens 
imóveis 
Seguro de bens imóveis 
Seguro predial 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
46 Locação de Equipamentos 
Locação de máquinas e equipamentos 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
47 Reforma e Manutenção de 
Equipamentos 
Manutenção e conservação de 
Equipamentos 
Seguro de equipamentos 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
48 Aquisição, Locação e Manutenção 
de Outros Bens Móveis 
Aquisição de outros bens móveis 
Contratos de manutenção e conservação 
de outros bens móveis 

Material para reforma e manutenção de 
outros bens móveis 
Seguro de outros bens móveis 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
50 Comunicações 
Comunicações - material de consumo 
Serviços de comunicação em geral 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
51 Promoção e/ou Organização de 
Capacitação ou Eventos 
Promoção e/ou organização de 
capacitação 
Promoção e/ou organização de eventos 
Ressarcimento - reconhecimento de 
dívida 
Outras despesas correlatas 
52 Formação de Professores 
53 Serviços Gráficos e Editoriais 
Outras despesas correlatas 
54 Cópias e Reprodução de 
Documentos 
Serviços de impressão, cópias e 
reprodução de documentos 
Outras despesas correlatas 
55 Publicidade Oficial 
Diário Oficial União - Publicações 
56 Assinaturas de Periódicos 
Diário Oficial Justiça - Assinatura 
Diário Oficial União - Assinatura 
Jornais/Revistas – Assinatura 
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ANEXO C 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 

PORTARIA Nº. 09, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009. 
 

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e; 

 

Considerando as atividades desenvolvidas pela Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento por força do inciso I, do Art. 6º, da Estrutura Regimental do Ministério 
da Educação, Decreto nº. 6.320, de 20 de dezembro de 2007; e 

 

Considerando o disposto na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar 
nº. 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº. 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, Lei nº. 
12.017, de 13 de agosto de 2009, no Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, na 
Portaria GM/MEC nº. 731, de 22 de julho de 2009, no Manual SIAFI e no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 2ª Edição. 

 

 

RESOLVE, 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentação e 
Custos para as unidades orçamentárias e gestoras do Ministério da Educação - MEC, 
por meio da adoção da Subação Orçamentária e do Plano Interno – PI. 

§ 1º As políticas nacionais de educação, especialmente as iniciativas do Plano 
de Desenvolvimento da Educação – PDE e demais planos desenvolvidos no âmbito 
das instituições federais de ensino e pesquisa, vinculadas ao MEC, serão integradas 
aos Planos Plurianuais – PPA por meio de Subações Orçamentárias cadastradas no 
Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 
Educação – SIMEC. 

§ 2º A Subação Orçamentária é o instrumento de integração entre o 
planejamento, a programação e a execução orçamentária e financeira, de forma a 
orientar os processos de tomada de decisão e imprimir visibilidade às atividades 
desenvolvidas para dar consecução às políticas nacionais de educação, podendo ser 
executada por meio de uma ou mais ações orçamentárias. 

§ 3º O instrumento para orientar o planejamento, a implementação, o 
monitoramento, a avaliação e a revisão contínua de cada Subação Orçamentária é o 
Plano de Trabalho, de inserção obrigatória no SIMEC, para as unidades 
orçamentárias 26.101 – Administração Direta, 26.290 – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 26.291 – Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e 26.298 – 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  
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§ 4º O Plano Interno, constante do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI, será utilizado como instrumento de programação e 
gerenciamento da Subação Orçamentária e de detalhamento de seus atributos, com 
vistas à apropriação de custos das políticas nacionais de educação e do planejamento 
institucional das unidades orçamentárias e gestoras do MEC. 

§ 5º O SIMEC disponibilizará funcionalidade de criação e codificação de 
Subações Orçamentárias e seus respectivos Planos Internos.  

Art. 2º As unidades orçamentárias vinculadas ao MEC identificadas no Sistema 
Integrado de Administração Financeira – SIAFI como órgãos subordinados ao Órgão 
Superior Ministério da Educação – 26.000 devem, obrigatoriamente, utilizar o Plano 
Interno. 

§ 1º O campo para a inclusão dos códigos dos Planos Internos no SIAFI dispõe 
de 11 (onze) posições para cadastramento, permitindo a utilização de combinações 
alfanuméricas, não sendo permitido o uso de caracteres especiais, assim definidos no 
âmbito do MEC: 

I – Na primeira posição será utilizado o enquadramento da despesa, conforme o 
Anexo I desta Portaria; 

II – Da segunda à quinta posição, serão cadastrados códigos identificadores da 
Subação Orçamentária à qual se vincula o respectivo PI. 

III – A sexta posição definirá o nível/etapa de ensino, conforme padronização do 
Anexo II desta Portaria; 

IV – A sétima e a oitava posição estabelecerão a categoria de apropriação, 
conforme padronização do Anexo III desta Portaria; 

V - A nona e a décima posição serão utilizadas codificações de livre escolha da 
unidade, de forma a atender às suas necessidades e características específicas. 

VI – A décima primeira posição definirá a modalidade de ensino/tema/público, 
conforme padronização do Anexo IV desta Portaria. 

§ 2º A utilização da Subação Orçamentária e seus respectivos Planos Internos é 
de caráter obrigatório para as unidades orçamentárias constantes do § 3º do Art. 1º.  

§ 3º As unidades orçamentárias não contempladas no § 3º do Art. 1º ficam 
dispensadas da obrigatoriedade da utilização de código identificador da Subação 
Orçamentária, previsto no Inciso II do § 1º deste artigo, sendo facultada a utilização 
do código zerado (0000) ou do código da ação orçamentária, a critério de cada 
unidade. 

§ 4º Sempre que a unidade não fizer uso da codificação livre, conforme Inciso 
V do § 1º deste artigo será utilizado código zerado (00).  

§ 5º Fica dispensada da obrigatoriedade de utilização do Inciso VI do §1º deste 
artigo a Unidade Orçamentária 26.290 – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

§ 6º Quando não houver categoria de apropriação específica no Anexo III, 
serão utilizadas as categorias 01 – Gestão da Subação Orçamentária ou da Unidade; 
71 – Gestão Hospitalar; 90 – Transferências Legais e Constitucionais; 91 – 
Transferências Voluntárias; 92 – Descentralizações Internas ao MEC; 93 – 
Descentralizações Externas ao MEC; e, 99 – Outras Despesas. 
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 § 7º A partir de 15 de março de 2010, a utilização de limites de movimentação 
e empenho e de limites de saque ficará condicionada à implantação e à atualização 
do Plano de Trabalho no SIMEC, na forma prevista no § 3º do Art. 1º. 

Art. 3º Todas as unidades orçamentárias vinculadas ao MEC utilizarão planos 
internos específicos para cada obra, objetivando o respectivo monitoramento da 
execução e dos custos.  

§ 1º As obras contratadas pelo Ministério da Educação, suas autarquias e 
fundações, serão obrigatoriamente cadastradas no Módulo “Monitoramento de 
Obras” do SIMEC, utilizando-se, prioritariamente, os códigos identificadores de PI 
gerados pelo Sistema, admitindo-se os oriundos de outra Unidade Orçamentária da 
União. 

§ 2º Recursos oriundos de outras dotações orçamentárias da União, destinados 
à complementação das obras previstas no § 1º deste artigo serão cadastrados 
obrigatoriamente no PI original da obra, quando o crédito descentralizado não estiver 
detalhado com Plano Interno próprio da unidade descentralizadora. 

§ 3º Os Planos Internos referentes a obras ficam dispensados da 
obrigatoriedade de utilização do Inciso VI do §1º do Art. 2º. 

§ 4º A liberação dos limites de movimentação e empenho e dos limites de 
saque das obras previstas no § 1º deste artigo, ficará condicionada ao cadastramento 
do Plano Interno no Módulo “Monitoramento de Obras” do SIMEC. 

Art. 4º A unidade responsável pelo planejamento de cada órgão subordinado 
procederá à geração e posterior inserção, no SIMEC, das Subações Orçamentárias no 
módulo PPA – Monitoramento e Avaliação, para a elaboração de seus respectivos 
planos de trabalho. 

Art. 5º A Setorial Orçamentária de cada órgão subordinado ao Órgão Superior 
26000 – Ministério da Educação será a responsável pela geração e posterior 
vinculação, no SIMEC, dos planos internos ao plano de trabalho de cada Subação 
Orçamentária. 

§ 1º A Setorial Orçamentária será a responsável pelo cadastramento das tabelas 
dos Planos Internos no SIAFI, utilizando a transação “ATUPI - Atualiza Plano 
Interno” para incluir os códigos a serem utilizados pelas suas unidades gestoras 
executoras. 

§ 2º A Setorial Orçamentária das Instituições federais de ensino superior será a 
responsável pelo cadastramento das tabelas dos Planos Internos das unidades 
orçamentárias dos Hospitais Universitários Federais a ela vinculadas. 

§ 3º A Setorial Orçamentária do órgão subordinado 26.298 – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação será responsável pelo cadastramento das tabelas 
dos Planos Internos correspondentes à Unidade Orçamentária 73.107 – 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios – Recursos sob supervisão 
do MEC e da Unidade Orçamentária 74.902 – Operações Oficiais de Crédito – 
Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior – FIES. 

 § 4º A Setorial Orçamentária das Instituições Federais de Ensino, que mantém 
em sua estrutura organizacional Restaurante Universitário, Alojamento Estudantil e 
Hospital Veterinário de Ensino, deverá providenciar no SIAFI a criação, a seu 
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critério, das respectivas Unidades Gestoras Responsáveis – UGR ou Unidades 
Gestoras Executoras – UGE. 

Art. 6º As orientações para o cumprimento das regras determinadas nesta 
Portaria ficam estabelecidas no Manual do Sistema Integrado de Planejamento, 
Orçamentação e Custos do Ministério da Educação, contendo as instruções para 
elaboração de subações orçamentárias, dos planos internos e dos planos de trabalho, 
que será disponibilizado nos endereços http://www.mec.gov.br/spo e 
http://simec.mec.gov.br. 

Art. 7º Esta Portaria revoga a Portaria Nº. 01, de 09 de janeiro de 2009 e a 
Portaria Nº. 02, de 13 de janeiro de 2009 da Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento. 

Art. 8º Esta Portaria, composta dos ANEXOS I, II, III e IV, entra em vigor a 
partir de 1º de Janeiro de 2010. 

 
PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA 

 
Anexo I 

 
Enquadramento da Despesa 

Códig
o Descrição 

A 
ADMINISTRATIVA  - despesas consideradas essenciais ao 
atendimento da área meio, executadas com todas as fontes de 
Recursos. 

C 

CONTRATOS/CONVÊNIOS – despesas financiadas com 
arrecadação de Receita Própria decorrente de convênio, 
acordo, contrato ou ajuste, que exige algum tipo de 
contraprestação de obrigações ou serviços realizados pela 
unidade, e suas respectivas contrapartidas. 

E 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  - despesas cuja relevância 
incide sobre o planejamento estratégico da Unidade, 
contemplando ações de curto e médio prazo, constantes do 
Plano de Desenvolvimento Institucional, executadas com 
todas as fontes de recursos. 

F 

AÇÕES FINALÍSTICAS  - despesas consideradas essenciais ao 
atendimento das finalidades acadêmicas, ou as que concorrem 
para a consecução dos objetivos programáticos educacionais e 
de ação social, executadas com todas as fontes de recursos. 

I 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  – despesas 
cuja relevância incide sobre ações de caráter global e de longo 
prazo constantes do PDI da Unidade. 

P 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  – despesas 
relativas às ações constantes no PDE 

R 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO /PLANO DE 
AÇÕES ARTICULADAS - despesas relativas aos planos de ações 
articuladas de Estados e Municípios no âmbito do PDE. 

S 
SUS – despesas referentes à contratualização com o gestor 
estadual ou municipal. 
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X 
Dotações orçamentárias recebidas por descentralizações 
externas ao MEC, inclusive do Ministério da Saúde que não se 
enquadram no código S. 

 
Anexo II 

 
 

 
 
 
 

 
Anexo III 

 

Nível / Etapa de Ensino 
Códig

o Descrição 

B Básica 
C Creche 
F Fundamental 
G Graduação 
I Infantil 

M Médio 
O Pós-graduação 
P Profissional/Tecnológico 
R Pré-escola 
N Não se aplica 

Categoria de Apropriação 

Código Descrição 
00 Reserva Técnica 
01 Gestão da Subação ou da Unidade 
03 Despesa Extra Orçamentária 
04 Monitoria 
06 Bolsas 
08 Auxílio ao Pesquisador e ao Avaliador 
10 Vestibulares 
32 Aquisição de Material de Consumo - Laboratório 
33 Aquisição de Material Permanente - Laboratório 
37 Material Pedagógico 
38 Aquisição de Mobiliário 
40 Aquisição de Equipamentos 
41 Obras - Construção 
42 Obras - Ampliação 
43 Obras - Reforma 
51 Eventos 
52 Formação e Capacitação de Professores 
57 Formação e Capacitação de Profissionais da Educação 
59 Capacitação de Conselheiros 
71 Gestão Hospitalar 
90 Transferências Legais e Constitucionais 
91 Transferências Voluntárias 
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Anexo IV 

 
Modalidade de Ensino / Tema / 

Público 
Código Descrição 

A Campo 
D Indígena 
E Especial 
H Doutorado 
J EJA 
K Ambiental 
L Integral 
P Profissional/Tecnológico 
Q Étnico Racial 
S Especialização/Residência 
T Pós-Doutorado 
U Rural 
V Pesquisa 
X Extensão 
Y Mestrado 
Z Direitos Humanos 
N Não se aplica 

 
 

92 Descentralizações Internas ao MEC 
93 Descentralizações Externas ao MEC 
94 Fomento à Pós-Graduação 
99 Outras Despesas 


