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    RESUMO 
 

      Os critérios de alocação dos recursos públicos, nos orçamentos, constituem-se uma 

das áreas mais problemáticas na sua gestão, pois os recursos são escassos e a sociedade 

exige cada vez mais eficiência e transparência na sua distribuição. Os critérios políticos 

na maioria das vezes são fatores determinantes para sua alocação. Assim é importante  

para a sociedade a inserção de novos mecanismos que aloquem mais eficientemente 

esses recursos cada vez mais escassos. 

    O presente estudo apresenta um modelo em programação linear objetivando 

determinar uma alocação mais eficiente nos orçamentos públicos da dotação 

inicialmente prevista na lei orçamentária por função governamental. Aplicamos um 

estudo de caso no orçamento da Prefeitura Municipal de Camaragibe. O estudo 

consistiu no desenvolvimento de um modelo matemático e sua resolução, com a ajuda 

do aplicativo SOLVER do excel. O objetivo primordial do desenvolvimento do estudo é 

inserir na área pública ferramentas estratégicas, visando contribuir para uma melhoria 

da alocação dos recursos públicos através da identificação de um caminho ótimo com o 

auxílio dos modelos matemáticos. 

Palavras-Chaves: Recursos Públicos, Programação Linear, Eficiência, Orçamentos 

Públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

ABSTRACT 
 

    The criteria of allocation of the public resources, in the budgets, consist in one of the 

most problematic areas in its management, therefore the resources are scarce and the 

society demands each time more efficiency and transparency in its distribution.  Most of 

the times the politicians criteria are determinant factors for its allocation.  Thus the 

insertion of new mechanisms is important for the society that place more efficiently 

these scarcer resources. 

    The present study presents a model in linear programming objectifying to determine a 

more efficient allocation in public budgets of the endowment initially foreseen in the 

budgetary law for governmental function.   The study consisted in the development of a 

mathematical model and its resolution, with the aid of the applicatory SOLVER from 

Excel. The primordial objective of the development of the study is to insert in the public 

area strategical tools, aiming to contribute for an improvement of the allocation of the 

public resources through the identification of an excellent way with the aid of the 

mathematical model. 

 
Keywords: Public Resources, Linear Programming, Eficiency, Public Budgets 
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1. INTRODUÇÃO: 
 

 A necessidade de repensar o papel da Administração vincula-se, diretamente 

às mudanças no cenário mundial ocorrida na última década, como evolução da 

tecnologia da informação, disseminação instantânea dos fatos, volatilidade de 

capitais, evolução cultural informativa da população e a transparência em fatos 

públicos (Gonçalves, 2001). 

Para Premchand (1998, p. 02) e Von Hagen e Harden apud Giambiagi (1996, 

p. 10), a discussão sobre essas questões ocorre num contexto em que as práticas 

orçamentárias e a alocação dos gastos públicos estão mudando. 

Uma das conseqüências práticas desse novo cenário em nosso país, foi a 

promulgação da Lei Complementar 101/00, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, instrumento complementar à carta magna de 

1988, trazendo um grande avanço em matéria de democratização da gestão 

pública, ao consignar que a alocação de recursos públicos torne-se objeto de 

amplo e prévio processo decisório. Dessa forma, recoloca-se sob o controle social 

a forma como os custos e os benefícios da ação pública distribuem-se ao longo do 

tempo e entre as camadas da população. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF veio implementar no Brasil a filosofia 

do gasto responsável, comprometendo o gestor a aplicar com racionalidade os 

recursos públicos, além de valorizar o planejamento orçamentário. Tal 

direcionamento pode ser constatado no inciso II, artigo 67 da LRF, ao dispor 

sobre a disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e 

execução do gasto público. 

 Considerando-se adicionalmente que um dos instrumentos de trabalho mais 

importante do governo é o orçamento (onde estão consignados os recursos 

públicos), a utilização de técnicas como a otimização, pode auxiliar os gestores 

públicos na promoção da eficiência e eficácia organizacional. 
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1.1 Definição do Problema 

 

 A maneira como os recursos públicos são administrados muitas vezes podem 

nos levar a crer que não existem, na atual conjuntura, mecanismos eficientes e 

eficazes para sua gestão.  

Assim é importante para a sociedade a criação de novos métodos que 

possibilitem a aplicação, de forma racional e econômica dos recursos, as diversas 

áreas de despesas que competem ao setor público, com a finalidade de concretizar 

objetivos anteriormente planejados.  

Essa questão se torna ainda mais relevante, quando se analisa à forma como são 

determinados os critérios de repasse dos recursos federais aos entes da federação. 

Para Piscitelli (2004, p. 112) leva mais quem pode mais; ou seja, não havendo 

critérios programáticos bem definidos, vale mesmo a habilidade pessoal e a 

influência política. Como resultado, muitas vezes, discussões acirradas sobre 

transferências federais são travadas entre governadores e prefeitos municipais.  

Torna-se, portanto, inegável que os orçamentos públicos demandem mecanismos 

estratégicos, quando da utilização dos recursos colocados à disposição dos gestores. 

Assim, ferramentas gerenciais são cada vez mais necessárias num ambiente onde os 

recursos são cada vez mais limitados (com duração determinada) para o atendimento 

a todas às demandas sociais principalmente, num país com a extensão territorial do 

Brasil, onde existe necessidade de serviços em vários setores, portanto, administrar 

os recursos públicos, priorizando o atendimento das necessidades humanas e tendo 

como meta a valorização do próprio homem é uma questão de competência tanto 

política quanto gerencial. Aliado a isso a administração pública está buscando 

reestruturar sua máquina administrativa na busca de maior eficiência na gestão. Tal 

questão fica clara nas palavras de Guimarães (2001, p. 40): 

 
Nessa busca de mudança de imagem de “mau administrador” dos recursos 
públicos, o Estado começa a assumir algumas tarefas que, antes na história, 
contrariava alguns de seus princípios, absorvendo algumas características, 
interesses e métodos do setor privado, iniciando-se assim o processo de aplicar 
essas mudanças nos seus objetivos, agora planejados no orçamento público. 
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    Considerando, portanto, a necessidade da utilização de métodos que promovam maior 

eficiência às técnicas orçamentárias, pode-se apresentar como uma das possíveis 

alternativas a adoção de ferramentas de otimização. Preleciona Fukasawa (2002, p. 13) 

que elas poderiam ser aplicadas em diversas áreas para produzir o melhor resultado e o 

maior aproveitamento de recursos, visando aumentar a eficiência. Apesar disso, afirma 

o mesmo autor que, em todo mundo e em particular no Brasil, a aplicação da otimização 

para problemas reais ainda é feita  de  maneira  limitada. Em  grande  parte os 

problemas são resolvidos manualmente ou, máximo, com apoio de métodos de 

simulação. As soluções encontradas podem estar muito distantes do ótimo, com 

conseqüente perda de eficiência.  

     Logo, diante desta problemática, surge o seguinte questionamento: a utilização de 

ferramentas de otimização possibilitará a alocação mais eficiente dos recursos 

públicos?  

 
1.2 Justificativa 
 

     O orçamento público pode ser encarado como um instrumento de controle rígido das 

finanças públicas, ou numa visão mais ampla, como uma garantia de respeito aos 

princípios constitucionais das ações do Estado. Nos Estados Democráticos de Direito o 

orçamento, recebe grande proteção e destaque, sendo considerado, uma peça maior do 

planejamento estatal dos gastos e investimentos realizados com os recursos públicos. 

    Piscitelli (2004, p. 43), afirma que é importante, que se entenda claramente o 

orçamento público como um meio de restringir-se, de disciplinar o grau de arbítrio do 

soberano, de estabelecer algum tipo de controle legislativo sobre a ação dos 

governantes, em face de suas prerrogativas de cobrarem tributos da população. 

Diante desta assertiva é primordial que os orçamentos públicos contemplem 

ferramentas eficazes (atingindo objetivos e metas previamente definidas) com 

alternativas diversificadas de distribuição das dotações, possibilitando  o surgimento de 

soluções contra o desperdício de tempo, de recursos públicos, humanos e materiais, e 

vislumbrando uma nova forma de atuação da Administração Pública, ou seja, mais 

propositiva e eficaz, que sirva de base concreta para a decisão de alocação de recursos 

de forma racional. Desse modo, a utilização do ferramental da Pesquisa Operacional, 

especialmente da técnica da programação matemática (cujo objetivo básico é alocar 

recursos escassos a atividades concorrentes da melhor maneira possível, ou seja, 
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fazendo o melhor uso dos recursos disponíveis) é uma realidade tornada possível pelo 

uso da informática, que ajuda a resolver o modelo matemático.   

    Assim, esta pesquisa é justificada pela real necessidade de estudos, que colaborem 

com os gestores públicos, na utilização do ferramental da modelagem matemática. Sua 

adoção pode ser um instrumento de auxílio na avaliação e controle orçamentário de 

forma a poder prepará-lo no atendimento às necessidades da sociedade, observando as 

normas legais e democratizando a gestão pública, conforme determina o parágrafo 

único, do art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece que a transparência 

será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, leis 

de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

    Entenda-se aqui como democratização da gestão pública, a participação da população 

na sugestão do direcionamento dos recursos públicos, quando da definição das metas e 

dos programas prioritários para a comunidade. 

    Gray (1994, p.159) discorre que a implementação dos métodos quantitativos nas 

organizações é uma realidade que vem crescendo e tomando corpo através dos modelos 

quantitativos. Assim, a utilização dos modelos quantitativos, especificamente das 

técnicas de otimização apresenta-se como uma alternativa viável na responsabilidade da 

gestão eficiente de alocação dos recursos públicos.  

 

1.3  Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

     Este trabalho tem por objetivo geral aplicar um dos métodos de otimização -

programação linear - com o intuito de aperfeiçoar as técnicas de alocação orçamentária 

num Orçamento de uma Prefeitura do Estado de Pernambuco. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

• Desenvolver um modelo matemático que possibilite otimizar a alocação de recursos 

públicos; 

• Demonstrar os principais benefícios e dificuldades na sua utilização; 

• Identificar como o modelo pode auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão; 

• Analisar os resultados obtidos após a aplicação do modelo no Orçamento do Órgão. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 
 

A  presente dissertação está estruturada em 05 (cinco) capítulos.  

 

O capítulo 1 apresenta a parte inicial da pesquisa, ou seja, faz-se uma explanação 

geral sobre o tema, define-se o problema da pesquisa e, em seguida tece-se comentários 

sobre os principais objetivos que a pesquisa pretende alcançar. 

No capítulo 2 encontra-se a fundamentação teórica, nele apresenta-se a base 

conceitual que dá suporte ao desenvolvimento do trabalho. Sendo tratados temas 

relativos às atividades financeiras do Estado, orçamentos públicos, modelos 

matemáticos e técnicas de otimização. 

     No capítulo 3 aborda-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. 

Neste capítulo são demonstrados os procedimentos necessários ao atendimento dos 

objetivos propostos pelo presente estudo. São descritos os métodos que foram utilizados 

em cada etapa para a obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa.  

     No capítulo 4 discorre-se sobre a análise e a caracterização de padrão de alocação de 

recursos, a identificação de suas implicações e o desenvolvimento de um modelo de 

otimização dos recursos. 

    Por fim no capítulo 5, apresenta-se a conclusão, as limitações do estudo, assim como 

as recomendações para futuros trabalhos, que versem sobre a alocação de recursos na 

área pública. 
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Capítulo 2                                                                                               Fundamentação Teórica 
____________________________________________________________________________ 

9 

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA: 
 

   Este capítulo apresenta a base conceitual que dá suporte ao desenvolvimento do 

trabalho. Sendo tratados temas relativos às atividades financeiras do Estado, orçamentos 

públicos, modelos matemáticos e técnicas de otimização. 

 

 2.1 ATIVIDADES BÁSICAS DO ESTADO 

  A Constituição Federal em seu art. 1º estabelece que o Brasil é uma República 

Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito no qual todo poder emana 

do povo que o exerce através de seus representantes. Diante dessa assertiva, pode-se 

concluir que o Estado, é o agente responsável pelo desempenho de múltiplas funções no 

atendimento dos anseios e aspirações da sociedade. Tal exercício, a ser desenvolvido 

pelo Estado engloba atividades políticas, administrativas, econômicas e financeiras. 

Assim, para desempenhar essas atividades o Estado necessita buscar formas e meios 

materiais para prestar os serviços de interesse geral que lhes são atribuídos. Alguns 

autores conceituam o atendimento das necessidades públicas, pelo Estado, de Atividade 

Financeira. 

A atividade financeira do Estado, para Alberto Deodato (1968, p. 01) é a procura 

de meios para satisfazer às necessidades públicas. Já Aliomar Baleeiro (1998, p. 04) 

fazendo a relação entre a Atividade do Estado e as necessidades públicas,  que a 

Atividade Financeira do Estado consiste em obter, criar, gerir e despender o dinheiro 

indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras 

pessoas de direito público. 

Matias Pereira (2004, p. 41) assevera que a atividade financeira do Estado 

desenvolve-se em quatro áreas afins: receita pública (obter), despesa pública 

(despender), orçamento público (gerir) e crédito público (criar). Pode-se, então, 

representar as Atividades Financeiras dos Estado conforme o seguinte fluxograma:  
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                                  Figura 2.1: Atividade Financeira do Estado (Adaptado: Pascoal , 2002) 

 Percebe-se pelo fluxograma acima que o Estado no desenvolvimento de suas 

atividades, necessita buscar recursos junto à sociedade para a realização do bem 

comum. Portanto, deve planejar, gerir e controlar adequadamente estes recursos para 

que haja um perfeito equilíbrio no seu dispêndio. Com base nesta premissa, acredita-se 

que o planejamento governamental deve ser um processo aberto de negociação entre o 

Estado e a Sociedade. Assinala Hadad (1980, p. 42) que quanto mais o processo de 

planejamento facilitar a participação dos cidadãos, mais a comunidade considerará a 

função de planejamento como uma forma democrática. Conclui-se que, se planejar 

significasse simplesmente a produção de um documento em linguagem técnica e 

especializada, teríamos, inevitavelmente um divórcio no relacionamento genuíno entre 

cidadãos e planejadores. Dessa forma, o fortalecimento do planejamento, com a 

formulação sistemática de objetivos e ações determinadas e a implementação de um 

modelo estratégico (atingindo os objetivos, metas e diretrizes anteriormente formulados) 

integrado entre sociedade e Estado constitui finalidade precípua do orçamento, ou seja, 

a eficácia do planejamento público depende de inúmeras variáveis, entre elas o 

envolvimento e a participação popular como atitudes de valorização e integração da 

sociedade ao planejamento governamental. 

 Musgrave (1974, p. 14) considera o orçamento o principal instrumento de ação 

estatal na economia, assim assegura que suas principais funções são: 

• promover ajustamento na alocação de recursos (função alocativa); 

• promover ajustamento na distribuição de renda (função distributiva); 

• manter a estabilidade econômica (função estabilizadora). 

             Poderia-se, representar as funções sociais/econômicas do orçamento com o 

seguinte fluxograma: 

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PÚBLICAS 

 
OBTER 

 
CRIAR 

PLANEJAR
E 

GERIR 

 
DESPENDER 

RECEITA 
PÚBLICA 

CRÉDITO 
PÚBLICO 

ORÇAMENTO DESPESA 
PÚBLICA 
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   Figura 2.2: Funções Sociais/Econômicas do Orçamento (Adaptado: Bezerra Filho, 2004) 

 

     Piscitelli et. al. (2004, p. 42) ao tratarem da questão observam que o orçamento,  

estabelece a ação planejada do Estado, quer na manutenção de suas atividades, quer na 

execução de seus projetos, expressando em determinado período de tempo seu programa 

de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem 

como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. 

      É importante ressaltar que o gestor, ao despender recursos públicos, deve manter um 

equilíbrio orçamentário, ou seja, gastar aquilo que se arrecada, com responsabilidade e 

transparência. Dentro deste contexto a Constituição Federal estabelece no art. 163, 

inciso I, que uma lei complementar disporá sobre finanças públicas. Com base nessas 

determinações constitucionais surge a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que veio definir normas nacionais para as 

atividades de finanças públicas orientadas para a responsabilidade na gestão fiscal.  

     A implementação de mecanismos de controle e transparência dos gastos públicos foi 

um dos maiores avanços introduzidos pela LRF. Buscou-se com a sua vigência 

direcionar a ação dos administradores públicos ao interesse da sociedade, dificultando a 

prática de gestões corruptas e legar dívidas desastrosas para seus sucessores. O cerne da 

FUNÇÕES (SOCIAL E ECONÔMICA)
DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

Ajustamento na alocação de 
recursos: 

FUNÇÃO ALOCATIVA 

 Ajustamento na distribuição de 
renda: 

FUNÇÃO DISTRIBUTIVA 

Manutenção da estabilidade 
econômica: 
 
FUNÇÃO ESTABILIZADORA 
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Lei está na responsabilidade fiscal do gasto. Exige-se também a participação popular na 

discussão e elaboração dos planos, e da lei de diretrizes orçamentárias, recomendando 

assim um orçamento participativo em que a população pode verificar onde serão 

aplicadas suas contribuições, conforme se depreende da leitura do art. 67,  inciso II: 

 

 Art. 67. O acompanhamento e avaliação, de forma permanente, da política e da 

operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestões fiscais, 

constituídas, por representantes de todos os Poderes, esferas de Governo, do Ministério 

Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: 

 (...) 

  II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e 

execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e 

na transparência da gestão fiscal. 

 

 Claro está que existe uma preocupação do legislador com a eficiência na 

alocação e execução dos gastos públicos, com uma maior participação popular e com a 

inclusão de um modelo gerencial na Administração Pública, utilizando assim 

mecanismos estratégicos na gestão dos recursos escassos. Daí por que é importante a 

introdução de instrumentos que otimizem a alocação destes recursos no orçamento, 

visando produzir o melhor resultado possível. Assim, o foco na gestão permitirá 

diminuir as pressões por mais recursos, ao mesmo tempo em que aumenta as pressões 

pelo melhor uso dos recursos disponíveis conforme argumenta Rezende et. al. (2003, 

p.152). 

 Neste sentido, ressalta Matias Pereira (2003, p. 182), que as normas 

estabelecidas na LRF, vinham sendo demandadas pela sociedade, visando aumentar a 

qualidade das ações na gestão fiscal dos recursos públicos confiados aos gestores de 

todas as esferas do governo com o fito de coibir os abusos que provocam danos ou 

prejuízos ao patrimônio público. 

2.1.1 Organização Político-Administrativa Brasileira 

 

    Como o Estado é o agente responsável pelo desempenho de múltiplas funções no 

atendimento dos anseios e aspirações da sociedade, denominá-lo de organização política  
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do poder. Assim Mattos apud Kohama, o define como a Nação Politicamente 

Organizada. 

O Brasil, conforme preceitua o art. 1º da Constituição Federal, optou pela federação, 

que é uma forma típica de organização política-administrativa que exige  a divisão do 

Estado em partes internas dotadas de autonomia, denominadas entidades federativas. 

Tal questão fica clara nas palavras de Douglas & Mota: 

 

A federação é uma forma de descentralização política constitucionalmente assegurada como 
instrumento de gerência do próprio Estado. A descentralização é a transferência de 
competências de um órgão para outro. 

 
     A União constitui-se em pessoa de direito público interno, autônoma em relação aos 

Estados, tendo por missão o exercício das prerrogativas da soberania do Estado 

brasileiro, pois configura-se como entidade federal resultante da reunião dos Estados-

membros, Municípios e do Distrito Federal (Kohama, p. 33). Depreende-se, portanto, 

que a União é formada pela aglutinação dos entes que congregam, sendo unidade 

federativa, cujas competências estão delineadas nos arts. 21 (competências exclusivas, 

indelegáveis - exceção concessão ou permissão, inciso XI), 22 e parágrafo único 

(privativa - passível de delegação) e o art. 23 (competência comum) da constituição 

federal de 1988 - CF/88. 

     Os Estados são as entidades federativas que compõem a União e são consideradas  

pessoas de direito público, cuja competência estão estabelecidas nos arts. 145, 155 

(competências expressas), art. 23 (competência comum), art. 24, (competência 

concorrente) e  24, § 2º (competência  suplementar) também da CF/88. 

     Segundo Meirelles (2000, p. 31-32) o Município surgiu, como unidade político-

administrativa, com a República Romana, interessada em manter a dominação pacífica 

das cidades conquistadas pela força de seus exércitos. Os vencidos ficavam sujeitos, 

desde a derrota, às imposições do Senado, mas, em troca de sua sujeição e fiel 

obediência às leis romanas, a República concedia-lhes certas prerrogativas, que 

variavam de simples direitos privados até o privilégio político de eleger seus 

governantes e dirigir a própria cidade. As comunidades que auferiam essas vantagens 

eram consideradas Municípios e se repartiam em duas categorias municipia caeretis e 

municipia foederata, conforme a maior ou menor autonomia de que desfrutavam dentro 

do direito vigente.  Informa Slomski (2000, p. 264) que Município no Brasil nasceu no 
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Brasil-Colônia, e foi aprimorado nas Constituições promulgadas desde então, e tem na 

Constituição de 1988 seu ápice, no que tange à autonomia municipal. Segundo o mesmo 

autor a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão 

por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 

envolvidos, após divulgação dos Estados de Viabilidade Municipal, e publicados na 

forma  da lei. 

     Kohama (2000, p.24), aduz que os municípios integram de forma singular, o sistema 

federativo brasileiro, possuindo autonomia político-administrativa nos termos dos arts. 

29 e 30, fato que os distingue das demais federações. O art. 24 da CF/88 estabelece, 

ainda, a capacidade legislativa concorrente dos municípios no desenvolvimento de 

ações a serem implementadas juntamente com União e os Estados, relativas a matérias 

sobre saúde, educação, cultura etc, neste caso são repassados recursos da União e 

Estados para o desenvolvimento de ações, que constam de leis e planos. Já no âmbito 

local, ou seja, em que o interesse seja predominantemente do município, tais como 

educação primária, trânsito urbano etc. a ação municipal desenvolve-se através do 

orçamento público municipal. 
    

2.2 O ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

     Segundo o Manual Técnico de Orçamento - MTO-02 de 2004 o orçamento, em certo 

sentido, é antecipação ou previsão de um gasto público. De maneira simplificada, o 

orçamento é composto de expressões que descrevem objetos de despesas ou propósitos 

que são relacionados a determinados valores. Conclui informando que os orçamentos 

públicos são os elos entre recursos financeiros e comportamentos humanos direcionados 

para alcançar objetivos de políticas públicas. Depreende-se, portanto, que os propósitos 

dos orçamentos públicos são concretizar ações anteriormente previstas, atendendo 

eficientemente essas ações. 

     A forma de organização do orçamento vem sofrendo modificações ao longo das 

últimas décadas, incorporando novas características com a finalidade de atender às 

atividades financeiras do Estado. Corroborando com este entendimento Giacomoni 

(2003, p. 45), informa que o orçamento vem sofrendo algumas alterações em 

decorrência de suas funções e multiplicidade de aspectos (político, jurídico, contábil, 
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econômico, financeiro, administrativo). Aduz, ainda, que para conceituá-lo é necessário 

considerar esta multiplicidade de aspectos. Ele, divide, portanto, a evolução conceitual 

do orçamento público em duas fases: o orçamento tradicional e o orçamento moderno. 

 

   2.2.1 Orçamento Tradicional   

 

     Burkhead (1971, p.03) considera a Inglaterra como o país delineador de toda 

natureza jurídica e técnica do orçamento público, além de difusor de sua instituição 

para outros países. Burkhead apud Giacomoni (2003, p. 46) relata que o surgimento 

do orçamento na Inglaterra data de 1822, quando o chanceler do Erário da Grã-

Bretanha apresenta ao Parlamento uma exposição que fixava a receita e a despesa de 

cada exercício. Para Giacomoni (2003, p. 47) a função principal desempenhada pelo 

orçamento público quando do seu surgimento, foi a de representação de controle 

político sobre o executivo, ressaltando-se também o seu aspecto jurídico. Poderíamos, 

então conceituar o orçamento nesta fase como lei que fixa a despesa e estima a receita 

para um determinado período. 

      Pascal (2002, p. 12) conceitua o orçamento tradicional como: 

 

Uma peça que contempla apenas a previsão das receitas e a fixação das despesas 
para um determinado período. Documento eminentemente contábil e financeiro, 
pois não se preocupava com o planejamento governamental nem com as efetivas 
necessidades da população.Era um orçamento estático. Tratava-se de um mero 
inventário dos “meios” com os quais a Administração realizaria suas tarefas, daí a 
denominação de “lei de meios” para o orçamento tradicional. 

 
Ressalta-se, ainda, nesta fase, a contribuição da França no processo de controle 

orçamentário. De acordo com Burkhead apud Giacomoni (2003, p. 47), o sistema 

orçamentário Francês em sua fase inicial ajudou a consolidar algumas regras hoje 

aceitas como básicas na concepção doutrinária do orçamento público Giacomoni 

(2003, p. 47) tais como: 

i) a anualidade do orçamento; 

ii) a votação do orçamento antes do início do exercício; 

iii) o orçamento deve conter todas as previsões financeiras para o exercício 

(princípio da universalidade); e 

iv) a não-vinculação de itens da receita a despesas específicas (princípio da 

não-afetação das receitas). 
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      Pascoal (2002, p.15) alerta para o fato de que durante a evolução do orçamento  

clássico (tradicional) para o orçamento-programa (orçamento-moderno), houve o 

chamado ORÇAMENTO DE DESEMPENHO (ou por realizações). No orçamento 

de desempenho, procura-se saber as coisas que o governo faz e não as coisas que o 

governo compra. A ênfase é dada aos resultados. 

 

2.2.2 Orçamento Moderno  

          

A necessidade de ampliar as atividades do Estado no desenvolvimento de 

grandes projetos, fez com que os gestores governamentais exigissem maiores 

atribuições para um mero demonstrativo de autorizações legislativas. Assim, surge 

outra função principal para o orçamento. Ele passa a ser visto como instrumento 

administrativo. Conceitualmente poderíamos defini-lo nesta fase seguindo as 

concepções de  Willoughby apud Moojen:  

 

O orçamento é algo mais que uma simples previsão de receita ou estimativa de despesa. 
É - ou deve ser - ao mesmo tempo, um relatório, uma estimativa e uma proposta. É - ou 
deve ser - um documento por cujo intermédio o chefe executivo, como autoridade 
responsável pela conduta dos negócios do governo, apresenta-se à autoridade a quem 
compete criar fontes de renda e conceder créditos e faz perante ela uma exposição 
completa sobre a maneira por que ele e seus subordinados administraram os negócios 
públicos no último exercício, é - ou deve - ser o documento em que expõe a situação do 
tesouro público no momento. Na base dessas informações é que ele traça o seu 
programa de trabalho para o exercício seguinte, então como acha ele que deve ser 
financiado esse programa. 
 

O orçamento na concepção acima torna-se, então, um instrumento de auxílio ao 

gestor público, ajudando-o na programação, controle e execução das atividades 

governamentais.  

    Coube aos Estados Unidos adotar em meados da década de 30, as classificações 

orçamentárias por projetos e programas o que, de acordo com Giacomoni (2003, p. 48) 

aproximou a técnica orçamentária do planejamento. 

    A partir dessa década, com o surgimento da doutrina Keynesiana, o orçamento 

público passa a ser utilizado como instrumento de política fiscal do governo.  

    Conforme Giacomoni (2003, p. 68), o modelo Keynesiano exigiu a organização de 

sistemas de contabilização das atividades econômicas em nível global. A equação 
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básica do modelo Y = C + I (Renda = Consumo + Investimento) implicava ao 

governo, na condição de responsável que permitissem a mensuração desejada.   Porém 

a consolidação do planejamento e o orçamento, só veio a realizar-se com a 

implementação do Planning, Programming and Budgeting System, que se constituiu 

numa série de estudos e aplicações práticas nos órgãos militares pela empresa de 

consultoria Rand Corporation. Para Smithies (1999, p. 68), este novo sistema seria: 

 

Planejamento, programação e orçamentação constituem os processos por meio 
dos quais os objetivos e os recursos, e suas interrelações, são levadas em conta 
visando à obtenção de um programa de ação, coerente e compreensivo para o 
governo como um todo. 
 

Arruda & Araújo (2004, p. 71) explicam que o Planning, Programming, 

Budgeting System - PPBS representa a modalidade de orçamento na qual a estimativa 

dos recursos financeiros e sua destinação derivam da devida elaboração de um plano 

ou programa de trabalho. A principal característica que o distingue do orçamento 

tradicional é que este parte inicialmente da previsão de recursos para que se possa 

definir as atividades e projetos que serão executados, enquanto  naquele  a previsão de 

recursos se constitui como a etapa final do processo de planejamento.  

Para Reis (2001, p. 13) a evolução do orçamento para aliar-se ao planejamento 

fez surgir o orçamento-programa como especialização. Burkhead (1959, p. 15) 

menciona que: 

O orçamento-programa é aquele que apresenta os propósitos, objetivos e metas 
para as quais a administração solicita os fundos necessários, identifica os custos 
dos programas propostos para alcançar tais objetivos e os dados quantitativos que 
medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa. 
 

 Segundo Wilges (1998, p. 94) temos: 

 

Uma sistemática para ordenar a aplicação dos recursos financeiros, visando 
objetivos definidos, dentro de uma programação e um planejamento coordenados. 
 

Martnes (1969, p.56) informa que o Orçamento-Programa é o instrumento que 

cumpre o propósito de combinar os recursos disponíveis no futuro imediato para 

consecução dos objetivos de longo e médio prazo”. 

 

Aduz, ainda, Wilges (1998, p.98) que as principais características do Orçamento-

Programa são: 
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• representa um Plano de Governo; 

• aplicação dos recursos com objetivos definidos; 

•  mostra os objetivos e metas para os quais se solicitam as dotações 

necessárias; 

• identifica os custos dos programas propostos; 

• os dados quantitativos medem as realizações e o esforço realizado em 

cada programa; 

• é uma evolução da conceituação tradicional de orçamento; 

• instrumento de execução de planos e projetos de realização de obras e 

serviços, visando ao desenvolvimento da comunidade; 

• documento  em que se designam recursos de trabalho e financeiros 

destinados  à execução dos programas, subprogramas e projetos de 

execução; 

• mostra de onde vêm os recursos para financiar o plano e quanto deve ser  

gasto para atingir os objetivos traçados; 

• vincula orçamento a planejamento; 

 

    Ressaltam Arruda & Araújo (2004, p. 71) que o orçamento-programa passou a ser  

adotado no Brasil, quando a Lei nº. 4.320/64 que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal determinou no artigo 2º, que a Lei de Orçamento 

contivesse a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política 

econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. 

    Vale salientar, que as normas disciplinadoras do orçamento-programa, no Brasil, 

foram fixadas pelo Decreto-lei nº. 200/67, que dispõe sobre a organização  da  

Administração Federal, o estabelecimento de Diretrizes para a Reforma Administrativa 

e dá outras Providências. 

            Para Pascoal (2002, p. 51), outro instrumento legal que também exige a presença do 

planejamento e programação no orçamento é a Constituição Federal de 1988. Em seu 

artigo 165, §§ 1º, 2º, 4º e 7º estabelece a necessidade de metas, objetivos e estimativas 

de receitas consistentes que deverão estar presentes na antecipação dos trabalhos das 

autoridades responsáveis pelos orçamentos.  
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                 A Lei de Responsabilidade Fiscal também ratifica a necessidade de planejamento,  

programação e definição de metas como premissas do orçamento-programa. 

                 A Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP comunica as principais 

características do Orçamento-Programa: 

 

• integração planejamento-orçamento; 

• quantificação de objetivos e fixação de metas; 

• relações insumo-produto; 

• alternativas programáticas; 

• acompanhamento físico-financeiro; 

• avaliação de resultados; 

• gerência por objetivos. 

 

Para Pascoal (2002, p. 15) a elaboração de um orçamento-programa envolve 

algumas etapas: planejamento (definição de objetivos e metas); programação 

(atividades necessárias à consecução dos objetivos); projeto (estimação dos recursos 

de trabalho necessários); orçamentação (estimação dos custos e dos recursos 

necessários) e avaliação dos programas. Já para Giacomoni apud Pascoal, o 

orçamento-programa é aquele que enfatiza: 

 

• os objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para cuja 

consecução são utilizados os recursos orçamentários; 

• os programas, isto é, os instrumentos de integração dos esforços 

governamentais, no sentido de concretização dos objetivos; 

• os custos dos programas medidos através da identificação dos meios ou 

insumos necessários à obtenção dos resultados. 

• medidas de desempenho, com a finalidade de medir as realizações 

(produto final), os esforços despendidos na execução dos programas e a 

responsabilidade pela execução. 

 

  2.2.3 Tipos de Orçamentos Públicos 
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    A Associação Brasileira de Orçamentos Públicos - ABOP (1992, p. 45), ensina que 

existem os seguintes tipos de orçamentos Públicos: 

 

• Orçamento Base-Zero: Abordagem orçamentária desenvolvida nos 

Estados Unidos da América, pela Texas Instruments Inc., durante o ano de 

1969. Foi adotado pelo, Estado da Geórgia (Gov. Jimmy Carter), com 

vistas ao ano fiscal de 1973. Principais características: análise, revisão e 

avaliação de todas as despesas propostas e não apenas das solicitações que 

ultrapassam o nível de gasto já existente; todas os programas devem ser 

justificados cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. 

• Orçamento com Teto Fixo: Critério de alocação de recursos, que consiste 

em estabelecer um quantitativo financeiro fixo, geralmente obtido 

mediante a aplicação de percentual único sobre as despesas realizadas em 

determinado período, com base no qual os órgãos/unidades deverão 

elaborar suas propostas orçamentárias parciais. Também conhecido, na 

gíria orçamentária como“teto burro”. 

• Orçamento com Teto Móvel: Critério de alocação de recursos, que 

representa uma variação do chamado “teto fixo”, pois trabalha com 

percentuais diferenciados, procurando refletir um escalonamento de 

prioridades entre programação, órgãos e unidades. Em gíria orçamentária, 

conhecido como “teto inteligente”. 

• Orçamento Incremental: Orçamento feito através de ajustes marginais 

nos seus itens de receita e despesa”. 

• Orçamento sem teto Fixo: Critério de alocação de recursos, que consiste 

em conferir total liberdade aos órgãos/unidades no estabelecimento dos 

quantitativos financeiros correspondentes às suas propostas orçamentárias 

parciais. Em gíria orçamentária, é conhecido como “o céu é o limite”. 

• “Orçamento Incremental: Orçamento feito através de ajustes marginais 

nos seus itens de receita e despesa”. 

• “Orçamento SEST: Tipo de orçamento que controla os dispêndios das 

empresas estatais (empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias e todas as empresas controladas pela União, autarquias, 
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fundações instituídas pelo poder público e órgãos autônomos da 

Administração Direta), de modo a ajustá-los aos programas 

governamentais, tendo em vista os objetivos, as políticas e as diretrizes 

constantes dos Planos de Governo”. 

 

Dissertando sobre tipos de orçamentos Gomes Miranda (2000, p. 45), considera, 

ainda, a existência dos seguintes tipos de orçamento: 

 

• Orçamento Legislativo - é adotado nos países de regime 

parlamentarista, onde há competência privada do Poder Legislativo 

para elabora-lo. 

• Orçamento Executivo - predomina onde há hipertrofia do  Poder 

Executivo, sendo por este preparado, com exclusividade, sem qualquer 

influência do Legislativo, ou deferido a este, competência  para vota-lo 

em prazos determinados e sem direito a modificá-lo. 

• Orçamento de Previsão - é um documento de transição, que supre a 

falta do orçamento ordinário, tanto que é adotado sem maior 

detalhamento, haja vista sua provisoriedade. 

• Orçamento Misto - quando a iniciativa cabe ao Poder Executivo, 

porém sua aprovação é submetida ao Poder Legislativo, inclusive o seu 

controle e julgamento. É o caso do Brasil. Portanto, existe estreita 

colaboração entre esses dois poderes. 

• Orçamento de Atualidade - quando ocorre uma bipartição, sendo um 

de rotina, ordinário, usual e o outro de capital para atender o 

desenvolvimento econômico. 

• Orçamento Sintético - assim denominado pela sua flexibilidade ao 

emprego e à distribuição de verbas globais, como acontece em 

pequenos Municípios 

• Orçamento Analítico - é o mais tradicional e completo, detalhado por 

elementos, subelementos, itens e subitens. 

 

 Classificação de Orçamentos Públicos. 
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    Para Gomes Miranda (2000, p. 50), a classificação dos orçamentos pode ser assim 

apresentada: 

a) Quanto ao Tempo - orçamento anual ou plurianual. 

b) Quanto à Categoria Econômica das Operações - orçamento corrente, 

orçamento de capital. 

c) Quanto à destinação dos recursos - orçamento funcional (por 

funções); desempenho (pelos produtos finais); orçamento programa 

(por metas). 

 

2.2.4 Principais Instrumentos Legais que Estabelecem Normas sobre Orçamentos 

Públicos no Brasil 

 

        A história do orçamento brasileiro demonstra alguns instrumentos legais que se 

apresentam de extrema importância para se entender o seu desenvolvimento. A 

seguir, teceremos alguns comentários sobre os principais dispositivos legais que 

embasam o processo orçamentário no Brasil. 

   

    2.2.4.1 Constituição Federal, Estadual e Leis Orgânicas dos Municípios. 

 

    Estabelecem normas constitucionais sobre gestão orçamentária e financeira. A 

Constituição Federal (CF) de 1988 cuida da matéria orçamentária especialmente nos 

arts. 165 a 169. Ressalta-se neste ponto uma inovação da Constituição de 88, em 

relação às constituições anteriores, ao discriminar os componentes do planejamento 

governamental, ou seja, o plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamentárias (LDO) 

e os orçamentos anuais (LOA).   

    O PPA é instrumento estratégico de planejamento governamental, pois consolida o 

planejamento no processo orçamentário brasileiro, conforme depreende-se da 

afirmação de Giacomoni (2003, p. 198): 

 
 O Plano Plurianual passa a se constituir na síntese dos esforços de 

planejamento de toda administração pública, orientando a 
elaboração dos demais planos e programas de governo, assim 
como do próprio orçamento anual. 
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     O PPA introduziu no país, o alicerce das técnicas de planejamento, para a alocação 

dos recursos públicos de modo mais eficiente, pois de acordo com a Constituição a lei 

que instituir o PPA estabelecerá de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as 

metas da Administração Pública Federal, para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Convém 

salientar que a vigência do PPA para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

tem duração de 04 (quatro) anos e seu projeto de lei, conforme estabelece o artigo 84, 

XXXIII c/c com os art. 165 e 166, § 3º da CF/88, é de iniciativa privativa do chefe do 

poder executivo. É importante frisar que nenhum investimento cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem sua inclusão no PPA. 

                Outra grande novidade no processo orçamentário introduzido pela CF/88, foi a 

implementação da Lei de Diretrizes Orçamentária, pode ser considerado como um 

instrumento operacional no processo orçamentário. Seu principal objetivo é ser o elo 

entre o plano e o orçamento.  Segundo o § 2º do art. 165 da CF a função principal da 

LDO é nortear as metas e prioridades da administração pública federal, o processo de 

elaboração dos orçamentos anuais (orçamento fiscal, orçamento de investimento e o 

orçamento da seguridade social) e as disposições sobre alterações na legislação 

tributária.  

          Instrumento de planejamento operacional, a LOA obedecerá a LDO e, segundo o 

art. 165 da CF/88, compreenderá:  

 Orçamento fiscal - de toda a Administração Pública, direta e Indireta (todos os 

Poderes, Ministério Público, tribunal de Contas, Órgãos, Autarquias, Fundações 

Públicas, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista); 

 Orçamento de investimento - engloba o orçamento das empresas em que o poder 

público direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto 

(empresas públicas e sociedade de economia mista); 

 Orçamento da seguridade social - abrangerá todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da Administração Direta ou indireta, bem como, os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo poder público.  

     Constata-se que com a aprovação da constituição de 88, definiu-se a estruturação de 

um sistema constitucional de normas ordenadoras em relação à matéria 
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financeiro-orçamentária, consolidando a idéia de orçamento-programa, instituído pelo 

Decreto-Lei 200/67, no qual o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções 

executivas da organização. 

2.2.4.2 Lei Federal n.º 4.320/64 

 

      Esta Lei estabelece normas gerais de Direito Financeiro voltado para elaboração e o 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. A lei de orçamento, como é chamada por alguns autores, estatui normas e 

procedimentos a serem observados e adotados pelos gestores públicos no trato dos 

recursos que lhes forem confiados e normas de proteção às informações que revelam as 

conseqüências dos atos praticados sobre o patrimônio público por meio das 

demonstrações contábeis dos entes públicos.  

 

2.2.4.3 Lei Complementar n.º 101/00 

 

      A Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, inovou ao 

promover o controle sobre o gasto público por meio do mecanismo da transparência, e 

ao exigir um orçamento não apenas formalmente equilibrado, mas, fundamentalmente, 

gerido com eficiência, eficácia e efetividade.  

      Segundo Arruda & Araújo (2004, p. 46) os pilares básicos da LRF podem ser 

representados como segue: 

       

 

 

 

 
  Figura 2.3: Pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal (Adaptado: Araújo & Arruda, 2004) 

 

   A LRF introduziu novos conteúdos à Lei Orçamentária Anual e ampliou a 

importância da LDO, acrescentando, inclusive a sua estrutura o Anexo de Metas Fiscais 

e de Riscos Fiscais exigidos para todos os entes da federação e um anexo específico 

para União. O inciso III do art. 63, da LRF, informa que os Municípios com menos de 

LRF
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50.000 habitantes só estão obrigados a elaborar esses anexos em 2005. Principais 

aspectos desses anexos: 
 Tabela 2.1:  Conteúdo do Anexo de Metas e Riscos Fiscais (Pascoal, 2002) 

Anexo de Metas Fiscais (*) Anexo de Riscos Fiscais (*) Anexo específico para União

Conterá: 

• metas para receitas, 
despesas, resultados 
nominal e primário e 
montante da dívida para o 
exercício a que se refere e 
para os dois exercícios 
seguinte; 

• demonstrativo das metas 
anuais, instruído com 
memória de metodologia 
de cálculo  que justifiquem 
os resultados pretendidos, 
comparando-os com as 
fixadas para os 03 (três) 
exercícios anteriores 
evidenciando a consistência 
delas com as premissas e os 
objetivos da política 
econômica nacional; 

• a evolução do patrimônio 
líquido nos últimos três 
exercícios, destacando a 
origem e a aplicação de 
recursos com a alienação 
de ativos; 

• a avaliação do 
cumprimento das metas do 
ano anterior e o 
demonstrativo da 
estimativa e compensação 
da renúncia de receita e da 
margem de expansão das 
despesas obrigatórias de 
caráter continuado; 

• a avaliação financeira e 
atuarial de todos os fundos 
e programas estatais de 
natureza atuarial; 

 

 

• Avaliação dos passivos 
contingentes e outros 
riscos capazes de afetar 
as contas públicas, 
informando as 
providências a serem 
tomadas, casos se 
concretizem. 

Conterá: 

• Objetivos das políticas 
monetária, creditícia e 
cambial, 
acompanhados dos 
parâmetros e 
projeções para os seus 
principais agregados e 
variáveis; 

• Metas de inflação para 
o exercício 
subseqüente. 

 
 

 

Depreende-se, portanto, que por essa nova legislação, a LDO, passa a ser o principal 

instrumento de planejamento orçamentário e de informações das ações a serem 

implementadas pelos gestores no exercício financeiro. 



Capítulo 2                                                                                             Fundamentação Teórica 
____________________________________________________________________ 

26 

Quanto a LOA, as principais inovações, em relação ao planejamento orçamentário  

trazidas pela LRF, diz respeito ao que deverá conter o seu projeto. Desse modo a 

LOA deverá vir acompanhada de: 

 Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos, com os 

objetivos e metas constantes do Anexo de metas fiscais; 

 Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia; 

 Medidas de compensação e renúncias de receitas e ao aumento de despesas 

obrigatórias de caráter continuado. 

Dentre as normas e princípios contidos na LRF os destaques principais dizem 

respeito a: 

 Limite de gasto com pessoal (art. 18 a 23) - a lei fixa limites para essa 

despesa em relação a receita corrente líquida para os três poderes e 

para cada nível de governo. 

 Limites para o endividamento público - são estabelecidos pelo Senado 

por proposta do Presidente da República, conforme previsto na 

constituição. 

 Definição de metas fiscais - resultados primários que deverão ser 

alcançados anualmente e indicativos para os três exercícios seguintes. 

 Identificação de passivos contingentes - relativos a potenciais dívidas 

dos Estados, muitas vezes derivadas de perdas judiciais decorrentes de 

aplicação no passado de planos econômicos que objetivavam a 

eliminação do processo inflacionário. 

 Mecanismos de compensação para despesas de caráter permanente - 

não poderão ser criados uma despesa de caráter continuada, sem 

indicar uma fonte de receita ou uma redução de outra despesa, de 

modo a manter o equilíbrio fiscal. 

 Mecanismo de controle das finanças públicas em ano de eleição - 

impede a contratação de operação de crédito por antecipação de receita 

(ARO) no último ano do mandato e proíbe o aumento das despesas 

com pessoal nos 180 dias que antecedem o final de mandato. 

    Buscou-se alcançar com a aprovação da LRF, no que tange aos orçamentos 

públicos, uma maior transparência na utilização dos recursos públicos, enfatizando-se 
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a compreensibilidade pela sociedade das ações realizadas pelos gestores, voltando-se 

o foco para a eficiência na gestão dos recursos públicos. Observa-se, porém, que 

ainda existe uma lacuna muita grande, quanto à compreensibilidade e transparência, 

por parte da sociedade em relação ao conteúdo orçamentário. Corroborando com este 

entendimento Rezende da Silva et. al. (2002, p. 12) assevera: 

 

A insuficiente atenção que a sociedade brasileira dedica ao orçamento pode 
ser atribuída a várias causas, entre elas a dificuldade de compreensão da 
linguagem orçamentária por não-iniciados no assunto, a profusão de 
números e códigos que requerem interpretação e a própria natureza do 
processo orçamentário, que oferece pouco espaço à participação  de 
segmentos menos organizados da sociedade nas decisões sobre o destino 
dos recursos públicos. 
 

2.2.5 Princípios Orçamentários 

 

     Quando da elaboração dos orçamentos públicos, alguns autores enfatizam a 

necessidade de serem obedecidas algumas regras, tanto na sua apresentação como na 

sua votação pelo Congresso. Com base nesta assertiva, surgem os princípios 

orçamentários. Princípio, para Miguel Reale (1987, p. 300), são enunciações 

normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do 

ordenamento jurídico, quer para a aplicação e interpretação, quer para a elaboração de 

novas normas. 

         Na lição de Bandeira de Melo (2000, p. 747) princípio é por definição, 

mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental 

que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 

para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes 

partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Para 

o mesmo autor violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 

qualquer. 

    Silva (2000, p. 49) ao tratar sobre princípios informa que seu objetivo básico é 

assegurar o cumprimento dos fins a que se propõe o orçamento podendo ser resumido 

em dois aspectos: gerais e específicos, conforme fluxograma abaixo: 
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               Figura 2.4: Princípios Orçamentários (Adaptado: Silva, 2000) 

 

     Angélico (1995, p. 39) comenta sobre as divergências dos escritores na fixação dos 

princípios e, em conseqüência, torna-se extensa a relação que apresentam. Entre os 

princípios mais salientados pelos tratadistas, destacam-se os seguintes: anualidade, 

autorização prévia, clareza, especificação, exatidão, exclusividade, natureza contábil, 

não afetação das receitas, orçamento bruto, periodicidade, precedência da despesa sobre 

a receita, publicidade, sinceridade, unidade de caixa, unidade orçamentária, 

universalidade etc. 

A Lei 4.320/64 em seu art. 2º determina obediência aos princípios da unidade, 

universalidade e anualidade.  

É oportuno ressaltar que o princípio da unidade estabelece a necessidade de que 

todas as receitas e despesas estejam numa única lei orçamentária, ou seja, deve existir 

apenas um orçamento para um dado exercício financeiro. Afonso da Silva (1996, p. 

675) vai além ao afirmar a necessidade de que os orçamentos de todos os órgãos do 
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setor público se fundamentem em uma única política orçamentária, e que sejam 

estruturados uniformemente ajustando-se a um método único, relacionando-se com o 

princípio da programação. Registre-se, ainda, que a Constituição Federal no § 5º do art. 

165, reforçou o princípio da unidade ao determinar a composição da lei orçamentária 

anual em três partes, ou seja, orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos.   

O princípio da universalidade fundamenta o entendimento de que, o conjunto de 

todas as receitas e despesas devem figurar no orçamento pelos seus totais, vedadas 

quaisquer deduções. Segundo Silva (2000, p. 51) a Constituição de 88 indica 

preocupação com este princípio no § 1º do art. 167 que estabelece que “nenhum 

investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem 

prévia inclusão no plano anual, ou sem lei que autorize a inclusão.” 

O princípio da anualidade determina que as previsões de receita e despesa devem 

sempre se referir ao período limitado de tempo, geralmente um ano, no caso brasileiro, 

o exercício financeiro. Observamos que o inciso I do art. 167 da Constituição reforça 

este princípio, ao estabelecer o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária anual. 

É oportuno ressaltar, além dos princípios legalmente estabelecidos na Lei n.º 

4.320/64, o princípio da Programação que representa, segundo Giacomoni (2003, p. 87) 

um moderno princípio orçamentário por acompanhar a evolução das funções havidas no 

orçamento público que passou de mero instrumento autorizativo de despesa, para uma 

ferramenta de planejamento na consecução de objetivos a serem alcançados pelos 

administradores. 

Depreende-se, portanto, que quando da elaboração dos orçamentos públicos é 

necessário que se obedeça alguns princípios e determinações constitucionais, porém, 

fatos imprevisíveis e urgentes podem ocorrer na execução destes orçamentos, surge, 

então a figura dos créditos adicionais.  

 

2.2.6 Créditos Adicionais 

 

    O art. 40 da lei n. 4.320/64 preconiza que se houver necessidade de autorizações para 

despesas não computadas ou insuficientemente dotadas, poderão ser abertos créditos 

adicionais. Entende-se que os créditos adicionais são um meio legal de ajuste do 

orçamento, utilizado para amenizar ou corrigir distorções identificadas durante a 
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execução orçamentária, excesso de créditos alocados em determinadas dotações e 

insuficientes em outras. 

    O art. 41 da Lei nº. 4320/64 classifica os créditos adicionais em três tipos: 

 Os créditos suplementares são os que reforçam as dotações já 

existentes no orçamento. São autorizados por lei e abertos por 

decreto (art. 42 - Lei 4.320/64), dependendo da existência de recursos 

disponíveis; 

 Os créditos especiais são os destinados a despesas para os quais não 

haja dotação específica. Também são autorizados por Lei e abertos 

por decreto (art. 42 - Lei 4.320/64); 

 Os créditos extraordinários são os destinados a despesas urgentes e 

imprevisíveis. São abertos por Decreto do Executivo. O § 3º do art. 

167 da Constituição Federal condiciona a abertura de crédito 

extraordinário ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, 

como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 

remetendo o assunto ao art. 62, que trata de medidas provisórias, que 

têm força de lei e deverão ser imediatamente submetidas ao 

Congresso. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 

    Definem a organização consciente e racional do orçamento.  Nesse mesmo sentido 

são as palavras de Sanches (1997, p. 53) ao conceituar classificações orçamentárias: 

 

São recursos destinados à sistematização dos documentos orçamentários 
sob várias perspectivas, a fim de que estes cumpram as suas várias 
finalidades - de instrumentos de: formulação de políticas públicas, de 
planejamento e programação, de gerência e administração, de controle e 
avaliação, etc. -, se revistam da maior transparência possível, permitam a 
comparação das programações de vários exercícios e definam 
responsabilidades e limites para atuação dos agentes envolvidos na 
execução das ações governamentais. 
 

      É importante ressaltar que houve uma certa evolução dos critérios de classificação 

orçamentária, com vista a atender o processo de comunicação dos usuários das 

informações orçamentárias. Assim, as classificações orçamentárias são essenciais por 
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permitirem visualizar sob diferentes enfoques ou abordagens, conforme o ângulo que se 

pretende analisar a programação, execução, acompanhamento, controle e avaliação da 

atividade financeira do Estado. 

    Preleciona Piscitelli (2004, p. 119) que cada classificação está relacionada a uma 

função ou finalidade específica e um objetivo original que justificam sua criação e pode 

ser associada a uma questão básica. Dessa forma, segundo o mesmo autor, a aplicação 

adequada da estrutura programática e das classificações orçamentárias tem como 

resultado a configuração de um orçamento, o qual evidenciará: o que será 

implementado; para que os recursos serão alocados; quais os produtos serão obtidos; 

quem na administração pública é responsável pela programação; quais os insumos 

utilizados ou adquiridos na programação; e em que área de ação governamental a 

despesa será realizada. 

 

2.3.1 Classificação da Despesa Pública 

 

     A despesa representa os dispêndios financeiros dos recursos públicos e, como tal, sua 

classificação evidencia a política econômico-financeira e o programa do governo, 

destinado a satisfazer as necessidades da sociedade. Segundo Nascimento (2001, p. 38) 

as despesas admitem diversas classificações, as quais resultam de propostas de 

estudiosos e práticas em uso nos diferentes países.  

    Pela concepção formulada na Lei n. º 4.320/64, Portaria MPOG n.º 42/99 e Portaria 

SOF/STN n.º 163/01, a classificação da despesa se dá pelos critérios institucional, 

funcional, programática  e segundo sua natureza. 

 Institucional - reflete a estrutura organizacional e administrativa 

governamental e serve à identificação de responsabilidade pela execução 

das despesas, ou seja, indica quem é responsável pela programação. 

Compreende os órgãos e suas respectivas unidades orçamentárias.  

 Funcional - a Portaria SOF n.º 42/99 especificou a classificação 

funcional, composta de funções e subfunções, destinada a agregar os 

gastos públicos por área  de ação governamental (Piscitelli, 2004, p. 

121). De acordo com Bezerra Filho (2004, p. 78) a classificação 

funcional será efetuada  por  intermédio  da  relação  da ação  (projeto, 

atividade ou operação especial) com a subfunção e a função. O mesmo 
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 autor afirma que a partir da ação, classifica-se a despesa de acordo com a 

especificidade de seu conteúdo e produto, em uma subfunção 

independente de sua relação institucional. O cerne maior da classificação 

funcional é fornecer a estrutura para a demonstração de dispêndios 

públicos nos principais setores que atuam as entidades do Estado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5: Classificação Funcional Programática (Adaptado: Arruda & Araújo, 2004) 

 

 Programática - existe uma unanimidade entre os autores em afirmar que a 

classificação programática representou um grande avanço na técnica de 

apresentação orçamentária, por enfocar mais o que o governo faz e não o que o 

governo compra, ou seja, seu maior objetivo é responder ao seguinte 

questionamento: Para que os recursos públicos são alocados? Desse modo, deve 

refletir com clareza os objetivos e metas a serem cumpridos pela administração. 

De acordo com Arruda & Araújo (2004, pág. 143) a Portaria SOF n.º 42/99 

inovou ao inserir uma visão gerencial com a implementação da classificação 

funcional,  com essa classificação, cada esfera de governo adotará uma 

disposição própria de programas, devidamente concatenados com a solução dos 
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PROGRAMA 

PROJETO  ATIVIDADE 

OPERAÇÕES
ESPECIAIS 

Manter nível de agregação 
para as ações do governo. 
Fixado por convenção. 

Subdivisão da função. Agrega 
subconjunto de despesa 

Determinação de objetos 
concretos. Determina o que o 
Estado pretende realizar. 

Caráter permanente e contínuo. 
Ênfase em despesas correntes. 
Manutenção governamental 

Permite a articulação 
entre o Planejamento e 
o Orçamento. 

Finito. Ênfase em 
despesas de capital. 
Significa aumento 
ou melhoria da ação 
governamental. 

Não contribuem para a manutenção das ações. Não geram 
produto. 
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 problemas e das demandas sociais de cada região, e descritos no PPA. O 

objetivo maior dessa nova classificação foi tornar mais eficiente a alocação dos 

recursos públicos. 

 Segundo a Natureza - pela Portaria 163/01- STN a classificação da despesa por 

natureza indica os meios necessários à consecução dos objetivos programados 

pelas unidades orçamentárias, com vistas a analisar os efeitos dos dispêndios 

públicos sobre a economia em termos globais. O art. 5º da supracitada portaria 

dispõe que a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução 

orçamentária de todas as esferas de Governo será: “c.g.mm.ee.dd”, onde: 

a) “c” representa a categoria econômica; 

b) “g”, o grupo de natureza da despesa; 

c) “mm”, a modalidade de aplicação; 

d) “ee”, o elemento de despesa; e 

e) “dd”, o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa. 

 

• Categoria Econômica - sua principal função é informar os efeitos que os 

dispêndios públicos têm sobre a economia.  Para Gonzalo Martner apud 

Giacomoni (2003, p. 107), a classificação econômica é útil apenas no 

nível superior do governo e não é necessariamente importante para o 

servidor administrativo, já que a esse interessa, bem mais, uma 

classificação que facilite suas operações administrativas. 

 

     O art. 12 da Lei 4.320/64 classifica a despesa pública nas seguintes 

categorias econômicas: 

 Despesas Correntes - representam as dotações para manutenção 

de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 

 atender a obras de conservação e adaptação de bens e ainda, as 

dotações para despesas às quais não corresponda contra prestação 

direta em bens ou serviços, inclusive para as contribuições e 

subvenções destinadas a atender à manutenção de outras 

entidades de direito público ou privado (art. 12, §§ 1º e 2º / Lei 

4.320/64). 
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 Despesas de Capital - representam as despesas que contribuem 

para formação ou aquisição de bem de capital e de produtos para 

revenda; a concessão de empréstimos; e a amortização de dívidas. 

• Grupos de Natureza de Despesa - sua principal função é demonstrar 

importantes agregados da despesa orçamentária, definida nos seguintes 

grupos pela Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento 

n.º163/01: 

 Pessoal e Encargos Socais; 

 Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa; 

 Outras Despesas Correntes; 

 Investimentos; 

 Inversões Financeiras; 

 Amortização da Dívida Interna; 

 Amortização da Dívida Externa; 

• Modalidade de Aplicação - sua principal função, de acordo com 

Giacomoni (2003, p. 109) é indicar se os recursos são aplicados 

diretamente por órgão ou entidade no âmbito da mesma esfera de 

Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e 

objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos 

recursos transferidos ou descentralizados. As modalidades 

implementadas pela Portaria n.º 163/91 são as seguintes: 

 (20) Transferências à União; 

 (30) Transferências a Estados e ao Distrito Federal; 

 (40) Transferências a Municípios; 

 (50) Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos; 

 (60) Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos; 

 (70) Transferências a Instituições Multigovernamentais 

Nacionais; 

 (80) Transferências ao Exterior; 

 (90) Aplicações Diretas; 

 (99) A definir. 
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• Elemento de Despesa - sua principal finalidade é discriminar os grupos 

em nível mais detalhado de agregação, identificando o objeto de gasto. É 

a mais analítica das classificações e facilita o controle dos gastos. 

Piscitelli (2004, p. 129) cita outros instrumentos de classificação da despesa 

orçamentária, quais sejam: 

 Identificador de Uso (IDUSO) - o qual se destina a indicar se os recursos 

em análise referem-se à contrapartida nacional de empréstimos ou 

doações; 

 Identificador de Operações de Crédito (IDOC) - o qual destina-se a 

identificar a operação de crédito contratual a que se refere a ação, quando 

financiada mediante empréstimos de recursos com ou sem contrapartida 

de recursos da União; 

 Identificador de Resultado Primário - o qual destina-se a auxiliar a 

identificação da apuração do resultado primário previsto na LDO, 

indicando, de acordo com a metodologia de cálculo das necessidade de 

financiamento, as despesas de natureza: financeira, primária obrigatória, 

primária discricionária e outras despesas. 

 

2.3.2 Classificação da Receita Pública 

 

As receitas representam os ingressos de recursos aos cofres públicos e como tal, 

financiam os dispêndios realizados pela Administração. A Lei n.º 4.320/64 classifica a 

receita pública por categoria econômica (art. 11), por forte (art.2º, inciso I). 

Ao classificar as receitas públicas por categoria econômica, a Lei 4.320/64 as 

divide nas seguintes categorias: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Depreende-se 

desta classificação que seu objetivo principal é evidenciar os recursos que se destinam 

ao atendimento das despesas correntes e, ao financiamento das despesas de capital. Tal 

afirmação fica evidenciada nas palavras de Giacomoni (2003, p.133) ao comentar sobre 

a finalidade da classificação econômica da receita: 

               A finalidade do critério é evidenciar os recursos que se destinem ao 
atendimento das Despesas Correntes e os que viabilizam a realização das 
Despesas de Capital. Recorda-se que idênticas categorias econômicas são 
adotadas na classificação da despesa: Despesas Correntes e Despesas de 
Capital.  
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     Embasando a classificação por fontes temos o inciso I, § 1º do art. 2º da Lei 4320/64, 

o qual preconiza  que integrarão a Lei de Orçamento o sumário geral da receita por 

fontes, cuja principal finalidade é acompanhar, durante a execução orçamentária o 

comportamento da arrecadação de cada modalidade de receita. 

    De acordo com Piscitelli (2004, p. 151) a receita também pode ser considerada 

vinculada ao orçamento fiscal, da seguridade social e de investimento, pois 

determinados tributos são expressamente destinados a finalidades específicas. 

 

2.3.3 Ciclo Orçamentário 

 

Segundo Slomski (2001, p.218) o ciclo orçamentário é composto por: 

a)Elaboração 

 

• Fase de competência do Poder Executivo, em que, com base na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), são fixados os objetivos para o período, levando-se em 

conta as despesas correntes já existentes e aquelas a serem criadas. São elaborados 

estudos para a definição do montante de recursos orçamentários necessários para 

fazer frente às despesas de capital, com base no plano plurianual. 

 

b)Estudo e Aprovação 

 

• Competência do Poder Legislativo. Os representantes do povo aprovam e/ou 

emendam. 

 

c)Execução 

 

• Fase em que é realizado aquilo que fora previsto nos projetos e atividades da 

referida Lei do Orçamento. 

d)Avaliação 

• Para o autor essa fase, apesar de prevista, raramente é de fato realizada, pois, 

normalmente, ao se encerrar o exercício financeiro, o executivo toma as iniciativas 

para iniciar a execução do novo orçamento. 
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  2.4 A Importância da Implementação de Métodos Quantitativos nos 
Orçamentos Públicos 

 
 O orçamento é composto de expressões que descrevem objetos de despesas 

(salários, equipamentos dentre outros) ou propósitos (melhora da saúde da população, 

redução das desigualdades regionais, promoção das exportações) que são relacionados a 

determinados valores. Assim para Reis (2001, p. 18), o método orçamentário possui 

duas características fundamentais: a abrangência e a quantificação. 

Por abrangência, considera-se que nenhuma atividade de um ente público (ou 

privado) pode prescindir do orçamento. Ou seja, o orçamento é um método de trabalho 

utilizado por todas as unidades que constituem a entidade, no qual essas unidades 

expressam seus programas de trabalho em termos financeiros. Para o autor, numa boa 

Administração, nada escapa ao orçamento. 

Quantificação é a caracterização segundo a qual todos os ingredientes que entram no 

orçamento são devidamente expressos em números, ou para exprimir dinheiro, ou para 

expressar volume de serviços ou de bens a produzir. Pela quantificação, o orçamento 

entra no rol daqueles métodos que, como a estatística, utilizam regras da matemática, 

em forma de matrizes. Com estas características o orçamento torna-se verdadeiro 

modelo econômico, através do qual se identificam ações, metas fisicamente 

quantificadas e recursos que são utilizados pelos gestores, como conseqüências de 

decisões formadas.  

 Para Farrel (1986, p.158) tudo que é quantificado, influência e determina o 

comportamento da organização. Dá maior praticidade às políticas públicas, 

transportando-as para o mundo exterior, para as ruas, deixando rastro. Corroborando 

com esse entendimento, Goldbarg (2000, p. 30) enfatiza que os modelos quantitativos 

são poderosos instrumentos para que o gestor possa ampliar seu sentido e sua 

percepção, economizando energias e aproveitando oportunidades, ou seja, os modelos 

quantitativos tornam as decisões mais claras e fáceis. 

Fontenele (2004, p.11) discorre, que a moderna visão de gestão fiscal responsável 

não concebe, pois, o planejamento apenas dos quantitativos financeiros das ações, mas 

também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios do 

cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações, o que acaba por 

exigir mudanças de postura por parte de governantes e dirigentes. É importante, 
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portanto, que seja introduzido nos instrumentos orçamentários formas mais responsáveis 

e racionais de alocação dos recursos, a fim de que as ações dos gestores públicos 

revertam-se em benefícios para a população proporcionando elevado nível de satisfação 

quanto ao atendimento de suas necessidades. 

Nesse sentido, deve-se tomar como premissa básica na alocação dos recursos 

públicos referenciais de otimização com os seguintes objetivos: 

• Aumento do conhecimento sobre o comportamento do meio ambiente; 

• O aumento do conhecimento sobre a própria organização; 

• A antecipação de impactos e simulação de política de ação; 

• A economia de meios e recursos. 

 

2.4.1 - Modelos de Otimização 

 

2.4.1.1 - Fundamentos da Modelagem Matemática 

 

  A área do conhecimento que cuida de estudar as técnicas da modelagem matemática 

é a Pesquisa Operacional (PO). Seu surgimento deu-se na segunda guerra mundial, 

quando equipes de pesquisadores procuraram desenvolver métodos para resolver 

determinados problemas de logística táticos e estratégicos. O termo Pesquisa 

Operacional é definido  por algumas entidades que procuram desenvolver trabalhos de 

pesquisa nesta área do conhecimento. Assim segundo a Operational Research Society  é 

a aplicação dos métodos das ciências a problemas complexos que surgem na direção e 

gestão de grandes sistemas de homens, máquinas, materiais e dinheiro na indústria, 

negócios, governo e defesa. A abordagem característica consiste no desenvolvimento de 

um modelo científico do sistema, incorporando medidas de fatores como acaso e risco, 

com o qual se prevejam e comparem os resultados de alternativas de decisão, estratégias 

ou formas de controle. O propósito é ajudar os decisores a determinarem as suas 

políticas e ações de modo científico.  

        Para a Associação Portuguesa de Investigação Operacional (Apdio)  trata-se de uma 

ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais, em que se procura trazer 

para o campo da tomada de decisões (sobre concepção, planejamento ou operação de 

sistemas) a atitude e os métodos próprios de outras áreas científicas. Através de 

desenvolvimento de base quantitativa, a PO  visa também introduzir elementos de 
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objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem descuidar, no 

entanto dos elementos subjetivos e do enquadramento organizacional que caracterizam 

os problemas.   

    Para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro a Pesquisa 

Operacional é uma pesquisa aplicada e dirigida, dentro das operações de um sistema ou 

de uma organização, considerados em seu aspecto total. É, outrossim, um método 

científico de trabalho que utiliza técnicas e instrumentos científicos, tendo em vista 

obter o melhor rendimento possível de um sistema em estudo. Baseia-se em análises 

quantitativas para auxiliar o processo de decisão. 

   Para a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO) a pesquisa 

Operacional é uma ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais. Tendo 

como foco a tomada de decisões, aplica conceitos e métodos de outras áreas científicas 

para concepção, planejamento ou operação de sistemas para atingir seus objetivo. 

    Borges (2002, p. 11) preleciona que o berço da PO, no Brasil, remonta à década de 

50, em que professores das áreas de matemática, estatística e engenharia do IME 

(Instituto Militar de Engenharia - RJ), ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica - SP), 

USP e da UFRJ já se entusiasmavam com o potencial desse campo de pesquisa. Apesar 

das dificuldades típicas da introdução de novas técnicas e de mudanças de padrões 

funcionais em uma organização, os resultados da PO têm motivado muitos indivíduos e 

grupos, acostumados com a rápida absorção de novas tecnologias que dão certo, o que, 

inevitavelmente, criará um ambiente favorável para a sua disseminação nos meios 

governamental, comercial e industrial, visto que, no acadêmico, isto já se deu. Para o 

mesmo autor, o objetivo geral da PO é o de descobrir regularidade em algum fenômeno 

e ligar essa regularidade com outros conhecimentos, de tal forma que o fenômeno possa 

ser modificado ou controlado. Não são do escopo da PO atividades de limitar técnicas e 

instrumentos para a solução de problemas como um todo. Se um problema pode ser 

resolvido somente por princípios  e técnicas de engenharia, então é um problema de 

engenharia, e não de PO. Ainda, argumenta, Borges (2002, p. 12) que a PO, a cada dia 

que passa, tem sido mais aplicada na área das ciências sociais, promovendo um 

desenlace com o tradicional método quantitativo, monopólio das ciências exatas pela 

visão reducionista do positivismo. O enfoque qualitativo da PO é o reconhecimento de 

que o tratamento quantitativo dos problemas fornece uma estrutura de raciocínio e 

análise que permite descobrir o problema mais amplo. 
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    De acordo com Andrade (2000, p. 01), o sucesso das aplicações de PO foi tão grande 

que suas técnicas começaram a serem usadas em problemas gerenciais. Sua finalidade é 

fornecer procedimentos voltados para tratar, de forma sistêmica, problemas que 

envolvam a utilização de recursos escassos. Suas principais aplicações envolvem, 

segundo Wagner (1985, p. 02): 

• Construir descrições ou modelos matemáticos, econômicos e estatísticos 

de problemas de decisão e controle para tratar situações de complexidade 

e incerteza; 

• Analisar as relações que determinam as conseqüências futuras prováveis 

de ações alternativas, e projetar medidas apropriadas de eficácia de modo 

a calcular o mérito relativo de cada uma dessas ações. 

    Depreende-se, portanto, que os modelos da Pesquisa Operacional são estruturados de 

forma lógica e amparados no ferramental matemático de representação, objetivando a 

determinação das melhores condições para o problema. Os modelos de Pesquisa 

Operacional são denominados de Programação Matemática e constituem uma das mais 

importantes variedades dos modelos quantitativos. O objetivo básico dos modelos de 

programação matemática é alocar recursos escassos a atividades concorrentes da melhor 

maneira possível, ou seja, fazendo o melhor uso dos recursos disponíveis. Para 

Campello de Souza & Stamford (2002, p. 158) a programação matemática consiste em 

determinar o ponto ótimo de operação de um sistema qualquer, num instante de tempo 

dado. Economicamente, o problema consiste em distribuir ou designar recursos escassos 

entre atividades competitivas num dado instante de tempo de modo a se ter o melhor 

resultado possível, resultado esse que depende do problema específico em questão. 

Depreende-se, portanto, que a finalidade da programação matemática é procurar um 

valor máximo ou mínimo de uma única função-objetivo, submetida a um conjunto de 

restrições que,  necessariamente, deve ser cumprido. 

Os autores são unânimes em afirmar que o termo programação, nada tem haver 

com programação computacional, e sim com planejamento. Ressaltam, porém, que a 

programação matemática irá implicar programação computacional, uma vez que o 

número de variáveis de decisão e restrições é enorme na prática (Goldbarg, 2000, p. 13).   

Um modelo pode ser considerado como uma representação de uma situação da vida 

real, ou conforme prelecionam Gomes et. al. (2002, p. 24), como uma representação da 



Capítulo 2                                                                                             Fundamentação Teórica 
_________________________________________________________________________ 

41 

realidade, projetada para algum propósito definido. O referido autor esclarece que um 

modelo é uma representação externa e explícita de parte da realidade vista pela pessoa 

que deseja usar aquele modelo para entender, mudar, gerenciar e controlar parte da 

realidade. Constata-se, portanto, que os modelos podem ajudar os gestores a tornarem 

explícitos os seus objetivos, pois  permite uma maior interação do tomador de decisão 

com o grupo no qual o problema está inserido, dando transparência ao processo.

Lachtermacher (2003, p. 6) enumera algumas vantagens da utilização da modelagem 

para a tomada de decisão: 

• Os modelos forçam os decisores a tornarem explícitos seus objetivos; 

• Os modelos forçam a identificação e o armazenamento das diferentes 

decisões que influenciam os objetivos; 

• Os modelos forçam a identificação e o armazenamento dos 

relacionamentos entre as decisões; 

• Os modelos forçam a identificação das variáveis a serem incluídas e  em 

que termos elas serão quantificáveis; 

• Os modelos forçam o reconhecimento de limitações; 

• Os modelos permitem a comunicação de suas idéias e seu entendimento 

para facilitar o trabalho em grupo. 

    Diante das características elencadas acima, percebe-se que os modelos podem ser 

utilizados como ferramentas consistentes para aumentar a eficiência no processo de 

avaliação e divulgação das metas estabelecidas pelos gestores, bem como na 

concretização dos objetivos predeterminados. Além disso são capazes de tornar as 

informações mais claras e fáceis sendo, desse modo, um fator determinante para a 

consolidação das normas emanadas nos 10 (dez) capítulos da LRF, concomitante com o 

disposto no capítulo II, título VI da CF/88.  

 

2.4.1.2 Procedimentos para Construção dos Modelos 

 

    Existe na literatura uma diversidade de opiniões sobre as etapas de construção de 

modelos matemáticos. Goldbarg (2000, p. 16), informa sobre algumas dessas etapas:  
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      Figura 2.6:Etapas de Construção dos  Modelos Matemáticos (Adaptado: Goldbarg , 2000) 
 

    Para o mesmo autor as características das fases descritas acima podem, sucintamente 

ser assim definidas: 

 

1. Definição do Problema: é a fase mais crítica no processo de modelagem, pois 

definirá qual problema se deseja resolver. 

2. Identificação das variáveis relevantes: esta fase inclui as variáveis de 

decisão para as quais o gestor procura os valores ótimos.  

Definição do 
Problema 

Identificação das 
variáveis relevantes

Formulação da 
função-objetivo 

Formulação das 
restrições 

Escolha do método 
matemático de solução 

Aplicação do método 
de solução 

Avaliação da solução 
encontrada 
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3. Formulação da função objetivo: deve ser escrita na forma matemática e 

relacionar de forma clara as variáveis de decisão e  o objetivo a ser atingido. 

4. Formulação das restrições: as variáveis estão sujeitas a algumas limitações, 

ou seja, restrições sobre possíveis valores que podem ser assumidos pelas variáveis de 

decisão.Também devem ser escritas na forma matemática. 

5. Escolha do método matemático de solução: após a fase de definição do 

problema, escolheremos um método matemático apropriado para solução do modelo. 

6. Aplicação do modelo: nesta etapa poderemos resolver o modelo com a ajuda 

do computador, o que tornará o processo mais rápido. 

7. Avaliação da solução: uma vez obtida a solução esta deve ser avaliada e 

testada antes da sua efetiva implementação. 

 

2.4.2 - Técnicas de Solução da Modelagem Matemática 

 

    Existem algumas técnicas de solução dos modelos matemáticos. A Programação 

Matemática constitui uma das mais importantes técnicas de apoio à decisão, sua 

aplicação consiste basicamente, em alocar recursos escassos a atividades concorrentes 

da melhor maneira possível, ou seja, fazendo o melhor uso dos recursos disponíveis. 

Lachtermach (2002, p. 25) informa que por ser uma área muito extensa a programação 

matemática pode ser subdividida em áreas menores dependendo do tipo das funções 

objetivos e restrições. Entre essas o autor cita as seguintes: 

 

 Programação Linear - programação matemática em que todas as funções, 

objetivos e restrições são representadas por funções lineares. 

 Programação não-Linear - programação matemática em que pelo menos uma 

das funções-objetivo e/ou restrições são representadas por funções não-

lineares. 

 

2.4.2.1 - Programação Linear 
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    Desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, teve por objetivo preliminar resolver 

problemas de logística militar. Sua primeira aplicação foi feita por Stigler, em 1945, 

para resolver problemas de composição de mistura. 

    Ocorreram grandes avanços nos estudos da Programação Linear com o 

desenvolvimento do “método simplex” em 1947, por Dantzig. Esse método consiste 

basicamente em envolver uma seqüência de interações, contendo cada uma delas uma 

série de cálculos, até que se chegue a solução ótima. De acordo com Theóphilo & 

Corrar (2004, p. 343): 

 

O método simplex combina conceitos de álgebra matricial com um 
conjunto de regras básicas que conduzem à identificação dos problemas de 
Programação Linear: A lógica do método também se baseia em buscar a 
solução ótima do problema na interseção de duas ou mais linhas ou planos. 

  

     Conclui-se, portanto, que o método simplex é uma técnica que envolve  apenas 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão até se chegar a solução ótima. 

Ressalta-se, porém, que para problemas onde existe um grande número de restrições e 

variáveis, esses cálculos exigem mais atenção. 

     São passíveis de solução com o emprego da Programação Linear, segundo Corrar & 

Theóphilo et.al. (2004, p. 332), os problemas nos quais se busca a melhor alocação de 

recursos, de forma a atingir determinado objetivo de otimização, atendendo a 

determinadas restrições. Essas limitações podem referir-se ao montante ou à forma de 

distribuição dos recursos. Ressaltam, ainda, que vários problemas em Contabilidade e 

Finanças podem ser modelados para aplicação em Programação Linear, inclusive 

orçamento.    

     De acordo com Estevão (1998, p. 10) o modelo de programação linear não se aplica 

a todos os casos e situações. A sua aplicação requer que se assuma como verdadeiras as 

seguintes hipóteses: 

 

 Coeficientes constantes - nos modelos de programação linear os 

coeficientes aij, bi e cj são considerados constantes. 

 Proporcionalidade - a quantidade de recursos consumidos por uma 

atividade deve ser proporcional ao nível dessa atividade na solução final 
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do problema, ou seja, o valor da função-objetivo é diretamente 

proporcional ao nível de atividade de cada variável de decisão. 

 Aditividade - implica que o consumo ou produção total de um dado 

produto seja igual à soma das várias quantidades de produto que são 

consumidas ou produzidas quando se executa cada uma das atividades a 

um determinado nível, ou seja, o custo total é a soma das parcelas 

associadas a cada atividade. 

 Variação Contínua - considera que cada uma das variáveis do modelo 

pode assumir qualquer valor real no seu intervalo de variação. 

 Não-Negatividade - deve ser sempre possível desenvolver dada atividade 

em qualquer nível não negativo e qualquer proporção de um dado recurso 

deve sempre poder ser utilizada. 

Em termos gerais Corrar & Theóphifo (2004, p. 335) informam que se pode 

expressar o modelo matemático de Programação Linear como: 

Encontrar as variáveis x1, x2,...,xj...,xn, 

De forma a maximizar a função-objetivo Z=c1x1+c2x2+...+cjxj+...+cnxn 

(onde cj =coeficiente de margem de contribuição, custos etc, para a j-ésima 

variável), respeitando as restrições: 

 

a11x1 +a12x2+......+a1jxj+.....+a1nxn < b1 

a21x1 +a22x2+......+a2jxj+.....+a2nxn < b2 

............................................................................................. 

ai1x1 +ai2x2+......+aijxj+.....+ainxn < bi 

.............................................................................................. 

am1x1 +am2x2+......+amjxj+.....+amnxn < bm 

 

x1, x2,….., xn > 0 

 

ou na forma reduzida: 

 

                          n 

Maximizar z = Σ cj.xj 

                                          j = 1      
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                n  

        sujeito a:    Σ aij .xj  <  bi   i = 1,...., m                       
            j = 1 

                        

                       xj > 0, 

                   
    Para n variáveis decisórias, as restrições exigem a definição de dois termos gerais: 

 

aij = coeficiente da j-ésima variável na i-ésima restrição 

bi = limitação da capacidade da i-ésima restrição 

 

    De acordo com Gomes et. al. (2002, p. 243) resolver um problema de Programação 

Linear (PPL) consiste, pois em achar os valores das variáveis de decisão x1, tais que 

maximizem (ou minimizem) a FUNÇÃO OBJETIVO (z), respeitando-se um sistema de 

igualdades ou desigualdades que recebe o nome de RESTRIÇÕES (ri) do modelo. As 

restrições representam normalmente limitações de recursos disponíveis (capital, mão-

de-obra, recursos minerais ou fatores de produção), ou exigências e condições que 

devem ser cumpridas no problema. Essas restrições do modelo determinam uma região 

à qual damos o nome de CONJUNTO DAS SOLUÇÕES VIÁVEIS. A melhor das 

soluções viáveis, isto é, aquela que maximiza ou minimiza a função objetiva, denomina-

se SOLUÇÃO ÓTIMA. 

    Pinheiro & Pinho (2003, p. 03) adotaram a programação linear para modelar a 

distribuição de recursos públicos na Prefeitura de Fortaleza e concluíram, após algumas 

ponderações que o modelo proposto utilizando a Programação Linear é válido e pode 

ser utilizado para alocar recursos públicos aos diversos programas de uma forma mais 

eficiente.   

2.4.2.2 - Programação Inteira 

    Caso específico da Programação Linear, onde as variáveis devem ser inteiras (ou ao 

menos, parte destas variáveis). Corroborando com essa questão Lanchtermacher (2002, 

p. 253) informa que problemas de programação inteira são modelos de programação 

matemática em que uma ou mais variáveis de decisão são representadas apenas por 

valores inteiros.  
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    Para Bronson (1985, p. 4) a programação inteira é um problema de programação 

linear com o requisito adicional de que o valor das variáveis de entrada, são números 

inteiros. De acordo com Theóphilo & Corrar (2004, p. 390) as principais diferenças 

existentes entre o resultado dos problemas de programação linear (PL) e programação 

linear inteira (PLI) podem ser elencados, conforme a tabela seguinte que resume as 

principais diferenças entre os resultados da PL e PLI: 
Tabela 2.2: Principais diferenças existentes entre o resultado dos problemas de programação 

linear - PL e programação linear inteira - PLI (Adaptado: Theóphilo & Corrar, 2004) 

Problema de PL 

correspondente 

 

Problema de PLI 
O número de soluções possíveis é 

infinito 

O número de soluções possíveis é finito 

 

O conjunto de soluções é representado 

por uma área. 

O conjunto de soluções são pontos discretos, que 

representam um subconjunto do conjunto de soluções 

possíveis para o problema de PL correspondente. 

A solução ótima é maior ou igual à 

obtida para o problema de PLI. 

A solução ótima é sempre inferior ou igual à apresentada 

pelo problema de PL correspondente. 

 

     Para Gomes et.al. (2000, p.244) o problema geral de Programação Linear Inteira 

pode ser representado assim: 

                                           n 

        Maximizar/Minimizar z = Σ cj.xj 

                                                    j = 1      

                             n 

sujeito a:  Σ aij .xj < bi                    i є M = {1,2,...,m} 
               j = 1 

                          xj  > 0,                         j є N = {1,2...,n} 

                          xj   ∈ z+                            j  ∈I ⊆ N 

     Theóphilo & Corrar  et. al. (2004, p 387) informam que qualquer problema de 

Programação Linear Inteira pode ser visto como um problema de programação linear 

(que pode ser chamado de problema de programação linear correspondente), com a 

restrição adicional dos números inteiros. Isso significa que as soluções possíveis para 

um problema de PLI são um subconjunto das soluções identificadas para o problema de 

PL correspondente. Argumentam, ainda que as soluções possíveis para um problema de 
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PLI são um subconjunto das soluções identificadas para o Problema de Programação 

Linear correspondente, conforme ilustrado na figura 2.7: 

 

                                                

 

 

 

   
 

 

 

  
Figura 2.7: Conjunto de soluções para problemas de PLI e de PL correspondente (Adaptado: Corrar & 

Theóphilo et. al., 2004) 

 

      Para Gomes (2000, p. 244) a primeira técnica finita para solução do PLI data de 

1958 e é devida a Gomory. Complementa, ainda, o citado autor que se trata do 

algoritmo de corte (ou do plano de corte). Pelo método, resolve-se a PPL (Problema de 

Programação Linear), e as porções do espaço de soluções viáveis que não possuem 

solução inteira vão sendo progressivamente desprezadas pelo uso sucessivo do método 

dual simplex e adição de novas restrições ao problema original, até que se chegue a um 

espaço convexo cuja solução ótima é inteira. Para Estevão (1998, p. 91) o algoritmo de 

Gomory, pertence à classe dos métodos de planos de corte. O procedimento comum a 

estes consiste na adição de novas restrições, a que correspondem planos de corte, e cujo 

objetivo é limitar o domínio das soluções. O algoritmo dos planos de corte pode ser 

ilustrado conforme gráfico que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Custo das possíveis soluções para         
os problemas de PL correspondentes 

Conjunto das possíveis soluções 
para os problemas de PLI 
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                                                             Sim 

 

 

 

   Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.8: Algoritmo do Plano de Cortes (Adaptado: Estevão, 1998) 

 

    Depreende-se da análise figura que o método consiste basicamente em tratar um 

problema de programação inteira como um problema de programação contínua. Caso a 

solução ótima do problema contínuo, associado ao problema inteiro, corresponda a 

valores inteiros para as variáveis, então é também a solução ótima do problema de 

programação linear inteira. Se existem variáveis inteiras cujos valores ótimos obtidos 

sejam fracionários, é necessário adicionar uma restrição de corte. Essa restrição reduz o 

conjunto de soluções admissíveis, eliminando a solução ótima anteriormente obtida, 

tornando-a não admissível. Desta forma, será necessária a aplicação do algoritmo dual 

do simplex, para continuar o cálculo.  

A solução 
ótima é inteira?

Resolução do problema 
associado de P.L. contínua 
(algoritmo primal do simplex) 

A solução básica determinada é 
ótima para a PL inteira. 
 FIM 

Escolher uma variável inteira  
(correspondendo ao melhor corte) 

Adicionar uma restrição correspondendo ao 
novo corte. 

Resolver o novo PL associado. 
(algoritmo dual do simplex) 
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    Outros métodos citados: separação e avaliação (branch and bound) de Land & Doig e 

Beale & Small, que resolve, a PPL, pela relaxação da restrição de integralidade, seguida 

de uma busca em árvore, se a solução do PPL, não houver sido inteira, o que já 

teria conduzido ao ponto ótimo; e o da relaxação Lagrangeana, em que a idéia é 

simplificar o PLI pela dualização de restrições. 

    Para Estevão (1998, p. 36) dentre as numerosas aplicações da programação linear 

inteira destaca-se um tipo de problema, que envolve um conjunto de decisões 

relacionadas entre si, cujo valor das variáveis de decisão são: sim (1) e não (0). Ainda, o 

mesmo autor argumenta que os problemas que envolvem variáveis binárias são 

designados por problemas de programação linear inteira binária. 

    Segundo Wagner (1986, p. 382) existem dois casos de Programação Inteira, ou seja, 

Programação Inteira Pura e Programação Inteira Mista. Se todas as variáveis de decisão 

assumirem valores inteiros, tem-se um problema de Programação Linear Inteira Pura. 

No caso de só parte destas variáveis de decisão, mas não todas, apresentarem valores 

inteiros tem-se um caso de Programação Inteira Mista. Corroborando com este 

entendimento, Theóphilo & Corrar  et. al. (2004, p.390) prelecionam que existem três 

modalidades de programação linear inteira, conforme os tipos de valores que as 

variáveis de decisão devem assumir na solução final, quais sejam: 

• Problemas de Programação Inteira Pura - neste tipo de problemas as 

variáveis de decisão devem assumir valores inteiros.  

• Problemas de Programação Inteira Mista - este tipo de problema 

requerem que as variáveis de decisão, mas não todas, apresentem valores 

inteiros. 

• Problemas de Programação Inteira com Variáveis Binárias - são casos 

especiais, em que as variáveis de decisão devem assumir os valores de 0 

(zero) e 1 (um). 

  

     Wagner (1986, p. 325) aduz que a programação inteira é muito importante para as 

decisõ
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es administrativas e, principalmente, para os orçamentos de capital, pois as 

alternativas “sim” ou “não” conduzem a problemas de escolhas que poderão se 

solucionados com a utilização da programação inteira. Assim, quando escolhas surgem 

no contexto de um modelo de planejamento estratégico anual, poderão ser construídos 

modelos de programação inteira. Lachtermacher  (2002, p.257)  ressalta que o 

algoritmo de Branch and Bound é o procedimento mais utilizado atualmente na 

resolução de problemas do tipo ILP ou MILP. Argumenta, ainda, que existem diversas 

variantes deste método para tratamento de diversos tipos de problemas específicos. A 

idéia geral é o de se dividir o conjunto de soluções viáveis, em subconjuntos sem 

interseções entre si, calculando-se os limites superiores  e inferiores para cada 

subconjunto e eliminando-se certos subconjuntos de acordo com regras 

preestabelecidas. 

     Para Keown & Taylor (1981, p. 15), por causa de objetivos variados, os critérios de 

alocação tradicional de análise custo-benefício não são viáveis. Sugerem, portanto, a 

programação inteira mista multiobjetivo como uma metodologia para selecionar itens 

de um dado orçamento com recursos limitados e tendo em vista objetivos conflitantes, 

para resolver o problema de alocação de verbas, em um departamento de polícia de um 

governo municipal. 

     Wanke (2004, p. 23) disserta sobre a importância da programação inteira-mista, 

como técnica otimizante, porém, ressalta que apesar da técnica fornecer resultados 

ótimos, deve ser considerado que a solução ótima para problemas reais não é 

necessariamente melhor que uma descrição detalhada do problema, que se pode obter 

com aplicação de técnicas de simulação, por exemplo.                                                                                    

2.4.2.3  Programação Não Linear 

 

     A principal finalidade da programação não linear é resolver problemas que 

envolvam funções constituídas de variáveis que compartilham relações 

desproporcionais entre si (não-linearidade). Tal assertiva fica evidenciada nas palavras 

de Pinto & Medeiros (2001, p. 04), quando informam que qualquer problema de 

programação matemática que tenha a função objetiva e/ou restrições como uma função 
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não-linear das variáveis de decisão, é chamado de problema de programação não 

linear. Um diferencial importante em relação a programação linear, é que a solução não 

se encontra necessariamente em um ponto extremo. A solução ótima pode se encontrar 

tanto em um ponto de fronteira (aresta ou ponto extremo) como no interior do conjunto 

de pontos formado pela região de soluções viáveis.  

 De acordo com Souza & Silva (2002, p. 07) na programação não linear as restrições 

são de não negatividade das variáveis de decisão e de desigualdade. O 

conjunto de possibilidade neste caso é dado pela união dos dois conjuntos de restrição: 

 

       x1 > 0  g1(x) = g1 (x1,x2........xn) < b1 

       x2 > 0       e  g2 (x) = g2(x1,x2,......,xn) < b2 

                xn > 0                    gm(x)= gm(x1,x2,......,xn) <  bn 

                   ...                        .....   .....   ......          ...... 

 

onde as funções g são as funções de restrição continuamente diferenciáveis e os b’s são 

as constantes de restrições. Vetorialmente: x > 0 e g(x) < b. O problema da programação 

não linear é então: 

  

Max F(x) sujeita a g(x) < b, x > 0. 

 Onde F é uma função real, g(x), x e b são vetores. 

 

Segundo Theóphilo & Corrar (2004, p. 441) os problemas não lineares podem 

graficamente ser representados: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 2.9: Representação Gráfica de Problemas não lineares (Adaptado: Theóphilo & Corrar, 2004) 

Curva de nível da função-objetivo 

Solução ótima

Área das soluções possíveis 
formada pelas restrições 
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 Figura 2.10 : Representação Gráfica de Problemas com função-objetivo não linear e restrições lineares 

(Adaptado: Theóphilo & Corrar, 2004) 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 
 Figura 2.11: Problema com função-objetivo linear e restrições não lineares (Adaptado: Theóphilo & 

Corrar, 2004) 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 
     Neste capítulo serão demonstrados os procedimentos necessários ao atendimento dos 

objetivos propostos pelo presente estudo. São descritos os métodos que foram utilizados 

em cada etapa para a obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

3.1 Aspectos Gerais da Pesquisa 
 
     De acordo com Andrade (2001, p. 121), metodologia corresponde ao conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para o problema proposto, mediante pesquisa. Informa, o mesmo 

autor, que a metodologia pode ser considerada em termos de objetivos e procedimentos. 

    Quanto aos objetivos, esta pesquisa possui característica exploratória por trazer um 

grande número de informações sobre o tema proposto. Buscou-se observar a 

distribuição dos recursos públicos, por intermédio de pesquisa via web, na home page, 

das prefeituras situadas na região metropolitana do Recife, que obedecem ao contido no 

art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que preconiza que são instrumentos de 

transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o parecer prévio; o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. 

   Optou-se pela pesquisa nas Prefeituras dos municípios situados na região 

metropolitana do Recife, pelos seguintes motivos: 

• considerando tratar-se de prefeituras de maior estrutura, espera-se que haja uma 

maior probabilidade da existência de profissionais mais bem qualificados o que 

resultaria em  orçamentos mais bem planejados; 

• há uma maior chance de que nessas prefeituras a comunidade participe mais 

efetivamente da elaboração do planejamento orçamentário, característica de 

grande importância para o desenvolvimento desta pesquisa; 
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• a necessidade da pesquisadora, desloca-se para as Prefeituras selecionadas, em 

busca de dados para composição do estudo, especificamente legislação e 

documentos afins foi um fator determinante na delimitação da pesquisa; 

• a consulta a web pages das Prefeituras da região que publicam seus dados 

orçamentários, configurou-se de grande importância para o estudo proposto, 

considerando, principalmente, o fato de que a LRF obrigou os administradores 

públicos a adotarem procedimentos que conferiram a gestão pública o máximo 

de transparência, dentre os quais, divulgação, em meios eletrônicos de acesso 

público, os instrumentos de transparência da gestão fiscal, dentre os quais (art 

48, da LRF) os orçamentos. 

 

   A partir da delimitação da pesquisa, foram realizadas consultas as web pages das 

prefeituras que compõem a região metropolitana do Recife para se identificar, ainda, 

quais delas utilizavam-se da Administração Participativa na elaboração dos seus 

orçamentos. Identificadas tais prefeituras, procedeu-se ao envio de e-mail para 

solicitação de informações sobre suas elaborações orçamentárias, aspectos essenciais ao 

desenvolvimento da pesquisa. Foi previamente estabelecido, pela pesquisadora, um 

prazo de 15 (quinze) dias para o retorno das informações. Após esse prazo, seria 

reenviado novo e-mail reafirmando a necessidade do recebimento de tais informações. 

Em resumo, foram os seguintes os resultados obtidos nesta fase da pesquisa: 

Tabela 3.1 - Relação dos Municípios Contactados 

Município Orçamento 
Participativo 

Observação 

 
Abreu e Lima 

 
Não 

Publica dados orçamentários na 
Internet. No entanto, não enviou 
dados complementares condizentes 
com os objetivos da pesquisa. 

 
Araçoiaba 

 
Não 
 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Cabo de Santo Agostinho 

 
Sim 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Camaragibe 

Sim A prefeitura, após contatos via e-
mail e in loco, forneceu informações 
necessárias aos objetivos da 
pesquisa. 
 

 
Igarassu 

 
Não 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 
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Ipojuca 

 
Não 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Itamaracá 

Não Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Itapissuma 

Não Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Jaboatão dos Guararapes 

 
Não 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Moreno 

 
Não 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Olinda 

 
Sim 

Foram enviadas informações que, 
no entanto, não atenderam aos 
objetivos da pesquisa. 

 
Paulista 

 
Não 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

 
Recife 

Sim Foram enviadas informações que, 
no entanto, não atenderam aos 
objetivos da pesquisa. 

 
São Lourenço da Mata 

 
Não 

Não publica dados orçamentários e 
não enviou dados complementares 
condizentes com os objetivos da 
pesquisa. 

   

        Em análise a Tabela-Resumo acima, verifica-se que 71,43% dos Municípios não se 

utilizavam os orçamentos participativos. Portanto, estão fora dos objetivos desta 

pesquisa. Da mesma forma, os municípios que não publicam seus dados orçamentários 

e/ou não repassaram informações essenciais ao desenvolvimento do trabalho, à 

pesquisadora, também foram eliminados como possíveis objetos de estudo. Logo, a 

prefeitura de Camaragibe foi a única que reuniu condições necessárias ao 

desenvolvimento do modelo proposto por esta pesquisa. Tal resultado vem corroborar 

com o destaque nacional que esse município vem alcançando no decorrer dos anos. 

Como exemplo, pode-se citar o fato da cidade ter sido premiada, no ano de 2000, pelo 

Programa Gestão Pública e Cidadania com o Projeto Administração Participativa.  

      Para Andrade (2001, p.125), uma pesquisa se caracteriza por ser de campo e fonte 

de papel, sendo esta dividida em dois seguimentos: bibliográfica e documental. Nesse 

estudo adotamos os seguintes procedimentos: 
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1ª ETAPA: Seguimento Bibliográfico 

 

    No seguimento Bibliográfico pesquisou-se temas que se verificassem essenciais para 

uma melhor fundamentação teórica. Assim foram efetuadas consultas a publicações 

científicas, periódicos nacionais e internacionais, revistas especializadas, Anais dos 

principais Congressos Científicos, Dissertações e Teses que possibilitassem uma revisão 

teórica dos aspectos relevantes da pesquisa.  

    Constatou-se neste primeiro momento, a carência de estudos que versem sobre a 

implementação de métodos de otimização na área pública, especificamente da 

programação linear no planejamento governamental. Este aspecto é ainda mais 

relevante no que se refere, a produção científica provenientes de Teses e Dissertações.  

  

2º ETAPA: Seguimento Documental 

 

     No seguimento documental, o estudo pesquisou como são estabelecidos os critérios 

de alocação de recursos públicos nas prefeituras da região metropolitana do Recife, por 

intermédio de consultas a normas e documentos contábil e orçamentário das prefeituras 

selecionadas. 

 

3º ETAPA: Pesquisa via web 

 

 Nesta etapa foram realizadas consultas eletrônicas a bancos de dados científicos 

que pudessem conter informações relacionadas ao tema da pesquisa. Foram realizadas 

visitas a sites como Science of Direct, PROQUEST, Periódicos da CAPES, Web of 

Science, Scielo, Ibict, Bireme, bem como aqueles que tratavam especificamente sobre o 

tema. 

 

4º ETAPA: Pesquisa de Campo 

 

           Na pesquisa de campo foram feitas visitas a Prefeitura escolhida para aplicação 

do modelo, e entrevistas com os responsáveis pela área financeira. Esta fase configurou-

se como a mais difícil de todo processo do estudo, pois, ainda, existe por parte dos 

gestores um grande receio em se divulgar dados e informações sobre a utilização dos 
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recursos públicos, apesar da existência de determinações legais sobre a importância de 

maior transparência na aplicação do dinheiro dos contribuintes. 
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4.Modelo de Otimização para Alocação de Recursos Públicos 
 
    A alocação de recursos constitui uma área crítica da gestão orçamentária, com um 

impacto direto sobre o equilíbrio na sua utilização. Neste capítulo discorrer-se-á sobre a 

análise e a caracterização de padrão de alocação de recursos, a identificação de suas 

implicações e o desenvolvimento de um modelo de otimização desses recursos. 

 

4.1 Conceituação e Contexto 

 

    Alocação de recursos é o processo pelo qual, recursos existentes são distribuídos 

entre usos alternativos, de acordo com a Portaria STN/SOF n.º 42/99, nas Leis 

Orçamentárias e nos Balanços, as ações dos governos serão distribuídas em termos de 

função e subfunção, programas, projetos, atividades e operações especiais.  

    Segundo  Drake & Joiner (1981, p. 58) três aspectos do processo de alocação de 

recursos podem ser enfatizados: 

 

• Primeiro: toda alocação resulta ou corresponde a um processo decisório sobre 

onde colocar o dinheiro, ainda que esse processo possa não ser formalizado ou 

simplesmente repetir o que já foi feito antes.  

• Segundo: toda alocação tem um impacto direto e claro sobre a eficiência e o 

custo dos serviços. Alocar recursos limitados a um conjunto de funções 

significa que eles não estarão disponíveis para outras funções, o que poderá 

resultar em falta para outras necessidades. 

• Terceiro: toda política ou conjunto de prioridades se traduz num padrão 

específico de alocação de recursos, e vice-versa: todo padrão de alocação de 

recursos corresponde a certas prioridades, ainda, que implícitas. É comum 

autoridades políticas, definirem um conjunto de políticas e prioridades, mas 

uma análise do padrão de alocação de recursos pode revelar outra ordem de 

prioridades. Nesse caso, naturalmente, é o padrão de alocação que mostra as 

verdadeiras prioridades. 

A questão da alocação de recursos públicos torna-se importante devido às 

discussões dos critérios de alocação dos recursos públicos pelos entes da Federação e 
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ainda, pela sua própria distribuição nas entidades públicas. O conhecimento da 

distribuição de recursos orçamentários de acordo com critérios específicos (alocação) 

permite uma série de análises extremamente úteis, não só para o gerente financeiro, 

como também, para os gestores públicos. Elas constituem um instrumento 

imprescindível ao gerenciamento correto dos serviços públicos, auxiliando no processo 

de repensar prioridades e identificando desequilíbrios e injustiças. 

 

4.1.1 Caracterização do Padrão de Alocação de Recursos 

 

       Para caracterizar o padrão de alocação de recursos num determinado município e 

avaliar sua adequação, é necessário levantar a distribuição da dotação orçamentária e/ou 

despesa realizada por uma série de variáveis e critérios.  

       Assim a caracterização do padrão de alocação de recursos constitui um passo 

necessário e importante no processo de identificar problemas e fontes de ineficiência na 

estrutura e funcionamento dos serviços colocados a disposição dos contribuintes. Esses 

problemas estão freqüentemente ligados a desequilíbrios na combinação de insumos 

e/ou à existência de gargalos em alguns pontos do processo produtivo; ambos limitam a 

produção dos serviços finais e forçam a ociosidade de parte dos recursos existentes, 

resultando em aumento desnecessário dos custos e comprometimento dos serviços 

prestados. Inclusive, alguns economistas, costumam informar que, dado um processo 

produtivo necessitado de certos insumos, sempre há uma - às vezes, mais - combinação 

desses insumos que permitem maximizar a quantidade produzida e/ou minimizar os 

custos de produção.  

       Segundo Joiner & Drake (1981, p. 1) é importante se conhecer a alocação por nível 

e tipo de atenção (primária, secundária e terciária) e tipo de serviço por vários motivos. 

Primeiro para confrontá-lo com as políticas e prioridades enunciadas pelas autoridades 

públicas. Segundo, para avaliar sua adequação às necessidades ditadas pelo perfil 

demográfico e sócio-econômico da população. Para o mesmo autor, a um determinado 

perfil deveria corresponder um padrão de alocação de recursos, com os problemas mais 

importantes da população recebendo mais recursos. Isso é ainda mais verdadeiro num 

momento em que, cada vez mais, os governos se vêem obrigados a contemplar uma 
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redução no espectro de serviços que oferecem para se concentrar em alguns serviços 

prioritários, de maior alcance social ou político.  

       Para Schiaffino (1986, p. 1), embora útil a nível nacional ou estadual, o 

conhecimento da alocação de recursos por áreas geográficas também pode ter sua 

utilização em nível municipal, principalmente se o município conta com uma população 

rural importante ou os bairros e distritos municipais têm características distintas. A 

distribuição geográfica e demográfica serve, às vezes, de aproximação a uma 

distribuição por grupo sócio-econômico, cuja utilidade reside na avaliação da 

capacidade de os serviços públicos atingirem grupos menos favorecidos, aqueles que  

mais necessitam de recursos públicos. 

      A alocação de recursos de acordo com a função é importante, pois permite 

identificar as ações do governo às diversas áreas que compõem o setor público. 

Giacomoni (2003, p. 98) afirma que a finalidade principal da classificação funcional é 

fornecer as bases para a apresentação de dados e estatísticas sobre os gastos públicos 

nos principais segmentos em que atuam as organizações do Estado. A classificação 

funcional é composta de um rol de funções e subfunções pré-fixadas, e independe, 

portanto, dos programas, sua finalidade é agregar os gastos públicos nas três esferas de 

governo por área de ação governamental. 

     Segundo Rocha (2003, p. 477) a Portaria n.º 42/99 do Ministério de Orçamento e 

Gestão oficializou essa sistemática a partir da fixação de novas normas para a 

classificação das contas públicas, criando as condições necessárias para a gestão por 

programas e alterando, portanto, a lógica da classificação anterior denominada 

funcional-programática, que organizava os dispêndios públicos por funções de governo 

e sua desagregação em programas, subprogramas, projetos e atividades. Informa, ainda, 

que o objetivo da Portaria foi possibilitar a prática de um orçamento-programa mais 

ajustado aos princípios dessa técnica no âmbito das três esferas de governo, além de 

promover um redirecionamento do modelo administrativo, isto é, de uma estrutura 

burocrática para um modus operandi gerencial.  

      A classificação funcional pode ser chamada de classificação para os cidadãos, uma 

vez que proporciona informações gerais sobre as operações do Governo, que podem ser 

apresentadas em uma espécie de orçamento resumido (Burkhead, 1971, p. 149). Ou 

seja, seu objetivo maior é indicar a localização do gasto por setor ou área, respondendo 

à indagação em que área de ação governamental a despesa será realizada? 
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       Para Bezerra Filho (2004, p. 77) a classificação por funções servirá como agregador 

dos gastos públicos por área de ação governamental e é de aplicação comum obrigatória 

no âmbito dos Municípios, dos Estados e da União. 

         De acordo com a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN n.º 42, de 

14/4/99, a classificação funcional compreende 28 funções e 109 subfunções  abaixo 

especificadas: 
                         Tabela 4.1: Classificação Funcional  

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

 

01 - Legislativa  

031 - Ação Legislativa 

032 - Controle Externo 

 

02 – Judiciária 

061 - Ação Judiciária 

062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 

 
03 - Essencial a Justiça 

091 - Defesa da ordem Judiciária 

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 

 

 

 

 

 

04 - Administração 

121 - Administração Geral 

122 - Administração Financeira 

124 - Controle Interno 

125 - Normatização e Fiscalização  

126 - Tecnologia da Informação  

127 - Ordenamento Territorial 

 128 - Formação de Recursos Humanos 

 129 - Administração de Receitas 

 130 - Administração de Concessões 

 131 - Comunicação Social 

 

05 - Defesa Nacional 

151 - Defesa Aérea 

 152 - Defesa Naval 

 153 - Defesa Terrestre 

 

  06 - Segurança Pública 

 

181 - Policiamento 

182 - Defesa Civil 

183 - Informação e Inteligência 

Fonte: Portaria STN n.º 42/99      
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                                                Tabela 4.1: Classificação Funcional 

                                  FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

 

07 - Relações Exteriores  

 

211 - Relações Diplomáticas 

212 - Cooperação Internacional 

 

 

08 - Assistência Social 

 

241 - Assistência ao Idoso 

242 - Assistência ao Portador de Deficiência 

243 - Assistência a Criança e ao Adolescente 

244 - Assistência Comunitária 

 

 

09 - Previdência Social  

 

271 - Previdência Básica 

272 - Previdência do Regime Estatutário 

273 - Previdência Complementar 

274 - Previdência Especial 

 

 

 

10 - Saúde 

 

301 - Atenção Básica 

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 

304 - Vigilância Sanitária 

305 - Vigilância Epidemiológica 

306 - Alimentação e Nutrição 

 

11 - Trabalho 

 

 

331 - Proteção e Benefício ao Trabalhador 

332 - Relação de Trabalho 

333 - Empregabilidade 

334 - Fomento ao Trabalho 

 

  Fonte: Portaria STN n.º 42/99 
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                                                     Tabela 4.1: Classificação Funcional 

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

 

 

 

12 - Educação 

 

361 - Ensino Fundamental 

362 - Ensino Médio 

363 - Ensino Profissional 

364 - Ensino Superior 

365 - Educação Infantil 

366 - Educação de Jovens e Adultos 

367 - Educação Especial 

 

 

13 - Cultura 

 

391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 

392 - Difusão Cultural 

 

 

14 - Direitos da Cidadania 

 

421 - Custódia e Reintegração Social 

422 - Direitos Individuais, Coletivos Difusos 

423 - Assistência aos Povos Indígenas 

 

 

15 - Urbanismo 

 

 

451 - Infra-Estrutura Urbana 

452 - Serviços Urbanos 

453 - Transportes Coletivos Urbanos 

 

 

16 - Habitação 

 

481 - Habitação Rural 

482 - Habitação Urbana 

 

 

17 - Saneamento 

 

511 - Saneamento Básico Rural 

512 - Saneamento Básico Urbano 

           

            Fonte: Portaria STN n.º 42/99 
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                                                    Tabela 4.1: Classificação Funcional 

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

 

 

 

18 - Gestão Ambiental 

 

541 - Preservação e Conservação Ambiental 

542 - Controle Ambiental 

543 - Recuperação de Áreas Degradadas 

544 - Recursos Hídricos 

545 - Meteorologia   

 

 

19 - Ciências e Tecnologia 

 

571 - Desenvolvimento Científico 

572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 

573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 

 

 

20 - Agricultura 

 

601 - Promoção da Produção Vegetal 

602 - Promoção da Produção Animal 

603 - Defesa Sanitária Vegetal 

604 - Defesa Sanitária Animal 

605 - Abastecimento 

606 - Extensão Rural 

607 - Irrigação 

 

21 - Organização Agrária 

 

631 - Reforma Agrária 

632 - Colonização 

 

 

22 - Indústria 

 

 

 

661 - Promoção  Industrial 

662 - Produção Industrial 

663 - Mineração 

664 - Propriedade Industrial 

665 - Normalização da Qualidade  

    

  Fonte: Portaria STN n.º 42/99 
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Tabela 4.1: Classificação Funcional 

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

 

 

23 - Comércio e Serviços 

 

692 - Comercialização 

693 - Comércio Exterior 

694 - Serviços Financeiros 

695 - Turismo 

 

24 - Comunicações 

721 - Comunicações Postais 

722 - Telecomunicações 

 

 

25 - Energia 

 

751 - Conservação de Energia 

752 - Energia Elétrica 

753 - Petróleo 

754 - Álcool 

 

 

 

26 - Transporte 

781 - Transporte Aéreo 

782 - Transporte Rodoviário 

783 - Transporte Ferroviário 

784 - Transporte Hidroviário 

785 - Transportes Especiais 

 

 

27 - Desportos e Lazer 

 

811 - Desporto de Rendimento 

812 - Desporto Comunitário 

813 - Lazer 

 

 

28 - Encargos Especiais 

841 - Refinanciamento da Dívida Interna 

842 - Refinanciamento da Dívida Externa 

843 - Serviço da Dívida Interna 

844 - Serviço da Dívida Externa 

845 - Transferências 

846 - Outros Encargos Especiais 

 

   Fonte: Portaria STN n.º 42/99 



Capítulo 4                                       Modelo de Otimização para Alocação de Recursos Públicos   
______________________________________________________________________ 

69 

   Pode-se afirmar que essa distribuição por função é relacionada com o tipo de 

atenção dada à determinada área. Percebe-se, entretanto, que na atual estrutura 

orçamentária não é definida, claramente, os critérios estabelecidos para alocação dos 

recursos públicos a uma dada função.  

   Com intuito de amenizar tal situação, vê-se a importância do desenvolvimento de 

estudos que possibilitem um processo orçamentário mais transparente e equilibrado no 

que diz respeito à alocação das dotações orçamentárias.  

 Tenório & Filho (2002, p. 7) argumentam que as questões municipais não devem ser 

planejadas, executadas e avaliadas exclusivamente pelo governo de turno, mas 

compartilhadas com as diferentes organizações e/ou representações da sociedade. Tal 

compartilhamento deve ocorrer por meio de ações comunicativas, práticas políticas 

argumentativas, nas quais o cidadão decide, coletivamente, com os poderes     

constituídos, os interesses da sociedade. Discorrendo, sobre cidadania Tenório (1999, p. 

159) afirma que: 

 

 A cidadania deve ser entendida como uma ação política deliberativa, na qual o 

indivíduo deve participar de um procedimento democrático, decidindo, nas diferentes instâncias 

de uma sociedade e em diferentes papéis, e seu destino social como pessoa humana, quer como 

elemento eleitor, trabalhador ou consumidor, ou seja, a sua autodeterminação não se dá, 

exclusivamente, sob a lógica do mercado ou da tecnoburocracia estatal mas da democracia social: 

igualdade política e decisória (...) o cidadão deve ser democraticamente ativo, ou seja, os 

indivíduos podem influir concretamente na transformação de sua própria situação no âmbito em 

que vivem e atuam. 

 

   Assim, uma das alternativas viáveis ao alcance desse objetivo seria a difusão do  

Orçamento Participativo. Vale salientar, no entanto, que o importante é não apenas a 

adoção dessa técnica, mas que ela seja implementada numa parcela relevante da dotação 

estabelecida na Lei Orçamentária (LOA). De outra forma, se essa regra não for 

obedecida, corre-se o risco de que os critérios políticos continuem a prevalecer sobre as 

prioridades estabelecidas pelas comunidades. 

 

4.2 O Modelo em Programação Linear 
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        Considerando as observações elencadas na seção acima se desenvolveu um modelo 

em programação linear para o exercício financeiro de 2003 da Prefeitura de 

Camaragibe.  

Camaragibe é uma das quatorze cidades que compõe a Região Metropolitana do 

Recife e conta com uma população de aproximadamente 128.707 habitantes de acordo 

com o censo de 2000 do IBGE. A estrutura de planejamento do orçamento participativo 

do município está delimitada por cinco regiões (Conselho de Delegados da 

Administração Pública) a serem atendidas por uma estrutura de governo assentada em 

nove secretarias: Governo e Assuntos Legislativos, Administração, Finanças, 

Planejamento e Meio Ambiente, Educação, Saúde, Obras e Serviços Urbanos, 

Desenvolvimento Social e Econômico, Comunicação Social; uma Procuradoria Geral do 

município e uma Fundação de Cultura, Turismo e Esportes.  

      O dirigente maior do Poder Executivo, do orçamento em 

estudo, está exercendo o seu segundo mandato (1997-2000, 1º Mandato e 2001-2004, 2º 

Mandato). 

O Orçamento para o ano de 2003 foi aprovado pela Lei Municipal n.º 142, de 13 de 

dezembro de 2002. O instrumento orçamentário, do exercício em estudo, é composto de 

várias tabelas. Dentre as tabelas identificamos as funções do governo. Optou-se por 

trabalhar por funções de governo, já que são elas que melhor agregam gastos relevantes 

da atuação governamental.  

        Arruda & Araújo (2004, p. 149) enfatizam que a classificação por funções visa dar 

maior mobilidade à aplicação dos recursos públicos, pela combinação eficiente das 

áreas de atuação do Estado, flexibilizando a criação de programas de acordo com as 

necessidades de cada esfera governamental, transformando o orçamento no principal 

instrumento de divulgação das ações a serem realizadas pela administração pública. 

    O objetivo é modelar o orçamento público de forma a maximizar os recursos 

disponíveis atendendo as ações do governo e a Legislação vigente. As dotações para 

cada função devem ser definidas de forma a otimizar o recurso disponível e atender os 

atores locais governamentais e não governamentais para a gestão compartilhada das 

políticas públicas.  

      A gestão municipal de Camaragibe está expressa nos seguintes objetivos: 
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 Reafirmar, no espaço da Administração Pública, a vocação pedagógica da 

construção coletiva de programas e projetos alicerçados na constituição de parcerias 

e alianças; 

 Estabelecer canais efetivos para discussão/definição e acompanhamento das 

políticas públicas visando o desenvolvimento local sustentável na perspectiva de 

garantir a convivência entre a democracia formal e a democracia direta; 

 Capacitar os atores locais governamentais e não-governamentais para gestão 

compartilhadas das políticas públicas. 

A dotação inicial para a Prefeitura está especificada, conforme quadro abaixo, 

determinado pela Lei Municipal n.º 142/02 de Camaragibe, nas seguintes funções e 

subfunções. 
Tabela 4.2:  Prefeitura de Camaragibe - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL       (R$)   

LEGISLATIVA 

Ação Legislativa 

Ação Judiciária 

Administração Geral 

Proteção e Benefício ao Trabalhador 

2.029.500,00

1.135.000,00

12.000,00

862.500,00

20.000,00

JUDICIÁRIA 

Ação Judiciária 

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 

241.000,00

1.000,00

240.000,00

ADMINISTRAÇÃO 

Planejamento e Orçamento 

Administração Geral 

Administração Financeira 

Proteção e Benefício ao Trabalhador 

6.007.600,00

462.900,00

3.698.800,00

1.422.900,00

423.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Administração Geral 

Defesa Civil 

Assistência a Criança e ao Adolescente 

1.725.100,00

236.000,00

481.000,00

715.900,00

           Fonte: Lei n.º 142/2003 

          

 



Capítulo 4                                        Modelo de Otimização Para Alocação de Recursos Públicos 
_____________________________________________________________________________ 

72 

Tabela 4.2:  Prefeitura de Camaragibe - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL       (R$)   

Assistência Comunitária 292.200,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Administração Geral 

Administração Financeira 

Previdência Básica 

Previdência do Regime Estatutário 

Proteção e Benefício ao Trabalhador 

Encargos Especiais 

3.600.100,00

46.000,00

2.265.600,00

1.000.400,00

145.000,00

26.000,00

117.100,00

SAÚDE 

Planejamento e Orçamento 

Administração Geral 

Normatização e Fiscalização 

Formação de Recursos Humanos 

Previdência Básica 

Atenção Básica 

Assistência Hospitalar 

Vigilância Sanitária 

Proteção e Benefício ao Trabalhador 

Outros Encargos Especiais 

38.195.800,00

7.208.700,00

143.000,00

54.200,00

120.000,00

1.071.000,00

27.466.200,00

828.000,00

657.600,00

303.000,00

344.100,00

TRABALHO 

Proteção e Benefício ao Trabalhador 

Fomento ao Trabalho 

420.200,00

323.500,00

96.700,00

EDUCAÇÃO 

Administração Geral 

Previdência Básica 

Proteção e Benefício ao Trabalhador 

Ensino Fundamental 

9.850.000,00

523.900,00

132.000,00

402.000,00

6.620.100,00

 

          Fonte: Lei n.º 142/2003 
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Tabela 4.2:  Prefeitura de Camaragibe - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL       (R$)   

Educação Infantil 

Educação de Jovens e Adultos 

Educação Especial 

Outros Encargos Especiais 

1.090.000,00

295.000,00

16.000,00

771.000,00

CULTURA 

Administração Geral 

Difusão Cultural 

1.117.500,00

440.000,00

677.500,00

URBANISMO 

Administração Geral 

Infra-estrutura Urbana 

Serviços Urbanos 

Transportes Coletivos e Urbanos 

13.786.400,00

1.152.000,00

7.955.600,00

4.212.800,00

466.000,00

HABITAÇÃO 

Habitação Rural 

190.000,00

190.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 

Controle Ambiental 

116.000,00

116.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Turismo 

106.000,00

106.000,00

COMUNICAÇÕES 

Comunicação Social 

323.000,00

323.000,00

DESPORTOS E LAZER 

Desportos e Comunicações 

51.700,00

51.700,00

ENCARGOS ESPECIAIS 

Serviços da Dívida Interna 

Outros Encargos Especiais 

577.100,00

5.400,00

571.700,00

 

          Fonte: Lei n.º 142/2003 
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Tabela 4.2:  Prefeitura de Camaragibe - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL       (R$)   

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Reserva de Contingência 

212.000,00

212.000,00

TOTAL 78.549.000,00

 

          Fonte: Lei n.º 142/2003 

 

      Com base nos dados acima, delineou-se um modelo obedecendo a seguinte   

estrutura, figura 4.1: 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

                                       

                                  Figura 4.1 - Estrutura do Problema  

 

     Conforme observado anteriormente, na Tabela 4.2, as dotações orçamentárias estão 

distribuídas pelas diversas funções do Município de Camaragibe. Cada função de 

governo tem uma importância para a Administração Pública, e precisa ser definida para 

que sejam distribuídas as dotações orçamentárias, necessárias para a implantação das 

Maximizar o uso da dotação orçamentária 
por função/subfunção 

Identificar as variáveis que entram no 
Problema 

Enumerar todas as restrições ao problema 

Definir a função que traduz o objetivo do 
problema 

Resolver o problema proposto 

Analisar os resultados encontrados 
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atividades governamentais. O objetivo será a maximização das ações a serem realizadas 

através das dotações orçamentárias, considerando o grau de importância dessas ações 

pelo Conselho de Delegados da Administração Participativa, constantes da LOA 2003 e 

dividida nas instâncias a seguir descritas, com os respectivos atores participantes do 

processo de definição das prioridades para o ano escolhido.    

     Essas instâncias mantêm um conjunto de relações não hierárquicas de cooperação e 

co-responsabilidade na gestão da cidade, visando à definição de prioridades e o 

acompanhamento e avaliação permanentes da implementação de políticas públicas 

locais. 

 

INSTÂNCIAS E ATORES PARTICIPANTES DO PROCESSO 

 

Instância - Gestão da Cidade: Conselho de Desenvolvimento Sustentável 

Competências: Gestão da cidade delibera sobre a execução articulada das 

políticas públicas. 

Atores: Representante maior do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; 01 

representante de cada um dos Conselhos Setoriais instalados; 01 representante 

governamental da temática objeto de discussão. 

 

Instância - Gestão Intersetorial: Fórum de Desenvolvimento Econômico-Social, 

Fórum de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e Fórum de Desenvolvimento 

Sócio-Cultural. 

Competências: Gestão intersetorial compatibiliza as deliberações das frentes de 

atuação setorial em função da temática em questão. 

Atores: Representantes de todos os Conselhos Setoriais e organizações da 

Sociedade. 

 

Instância - Gestão Setorial: Conselhos/Órgãos Similares 

Competências: Gestão setorial das políticas públicas. 

Atores: Conselheiros, representantes governamentais e não-governamentais. 

 

Instância Deliberativa: Conferências e Seminários 

Competências: Delibera sobre a formulação de políticas públicas setorizadas. 
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Atores: Delegados, representantes da sociedade e dos Conselhos objeto da 

natureza da discussão. 

 

Instância - Execução: Unidades Administrativas da Prefeitura 

Competências: Operacionalização das políticas públicas. 

Atores: Trabalhadores da administração municipal.   

     Além das cinco instâncias descritas acima, outros momentos e espaços públicos são 

implementados em apoio a esta metodologia, ou seja, fóruns da cidade, assembléias 

populares, plenárias geral dos delegados, plenárias temáticas, plenárias regionais, 

comissões regionais e envolvimento de outros atores sociais, como são os casos dos 

agentes comunitários, atuando setorialmente. 

      No modelo proposto, as variáveis de decisão são representadas pelas principais 

funções governamentais do Município de Camaragibe e definidas na LOA 2003: 

 

Variáveis  Função Governamental 
x1 Legislativa 
x2 Judiciária 
x3 Administração 
x4 Assistência Social 
x5 Previdência Social 
x6 Saúde 
x7 Trabalho 
x8 Educação 
x9 Cultura 
x10 Urbanismo 
x11 Habitação 
x12 Gestão Ambiental 
x13 Comércio e Serviço 
x14 Comunicações 
x15 Desportos e Lazer 
x16 Encargos Especiais 
x17 Reserva de Contingência 

                  

                        Figura 4.2 - Variáveis de decisão      
 

       Ressalta-se que foi imposta a proposta inicial do modelo uma série de 

simplificações, o objetivo maior destas simplificações foram introduzir o uso deste tipo 
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de ferramenta matemática na gestão pública, vencendo as dificuldades dos atores locais 

(delegados da administração participativa do município e os servidores municipais da 

prefeitura), que desconhecem esta ou qualquer outra técnica de apoio a gestão e a 

resistência dos funcionários municipais na implementação da ferramenta, por este tipo 

de método permitir uma grande transparência no processo orçamentário e um maior 

envolvimento da comunidade na alocação de recursos públicos.  

      Assim, definiram-se as variáveis de decisão, procedendo-se à elaboração da função-

objetivo (Z) a qual deverá maximizar a dotação total disponibilizada na Lei  

Orçamentária para o exercício de 2003, dividida nas funções especificadas na figura 4.2 

e representada conforme modelo abaixo: 

 

            Max (z) =  Função Legislativa + Função Judiciária + Função Administrativa. + 

Função Assistência Social + Função Previdência Social + Função Saúde + Função 

Trabalho + Função Educação + Função Cultura + Função Urbanismo + Função 

Habitação + Função Gestão Ambiental + Função Comércio e Serviço + Função 

Comunicações + Funcão Desportos e Lazer + Encargos Especiais + Reserva de 

Contingência 

Ou seja: 

 

Max (z) = X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X15+X16 +X17 

 

      As restrições ao problema são enumeradas como segue: 

 

 1º Restrição: A soma de todas as funções governamentais terá que ser igual ao valor da 

dotação autorizada para o exercício de 2003, ou seja, pode-se apresentá-la 

algebricamente como segue: 

 

 Função Legislativa. + Função Judiciária + Função Administrativa. + Função Assistência 

Social + Função Previdência Social + Função Saúde + Função Trabalho + Função 

Educação + Função Cultura + Função Urbanismo + Função Habitação + Função Gestão 

 Ambiental + Função Comércio e Serviço + Função Comunicações + Função Desportos 

e Lazer + Encargos Especiais + Reserva de Contingência =  78.549.000,00  
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Representação algébrica dessa restrição: 

 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X15+X16 +X17=  

78.549.000,00. 

 

      As restrições que seguem foram estruturadas e definidas com base nas necessidades 

e carências de serviços sentidas e discutidas pelos representantes das 05 (cinco) regiões 

que compõe o conselho deliberativo, portanto, os percentuais estabelecidos no modelo 

refletem um conjunto de escolhas com vistas a solucionar problemas concretos e 

prioritários da população, objetivando um planejamento mais efetivo e eficaz dos 

recursos orçamentários, além de terem sido consubstanciados após a análise da Proposta 

de Administração Participativa de Camaragibe, formada pelos seguintes 

documentos/informativos: 

 

• Deliberações da 1º Conferência Municipal de Educação (1ª COMEC) Prefeitura de 

Camaragibe/Secretaria de Educação;  

• Regimento do Conselho de Delegados (as) Administração participativa Camaragibe 

Governo Popular; Deliberações da 2 Conferência Municipal de Educação (2ª 

COMEC) Prefeitura de Camaragibe/Secretaria de Educação; A Semana Ponto a 

Ponto Secretaria de Imprensa da prefeitura de Camaragibe. Ano I, nº 40;  

• Deliberações da II Conferência Municipal de Assistência de Camaragibe Conselho 

Municipal de Assistência Social/Secretaria de Ação Social;  

• Camaragibe uma cidade que dá certo Prefeitura de Camaragibe;  

• Administração Participativa Camaragibe Governo Popular Papel e Atribuições dos 

Delegados (...);  

• Saúde, Camaragibe! Camaragibe Governo Popular Secretaria de Saúde;  

• Boletim Popular (ed. Especial) Secretaria de Imprensa. Ano III, nº 3;  

• Plano Diretor de Desenvolvimento Local Pacto Camaragibe: um Plano de 

Desenvolvimento Local (versão preliminar) Prefeitura de Camaragibe/SEPLAN;  
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• A Semana Ponto a Ponto Secretaria de Imprensa da Prefeitura de Camaragibe. Ano 

II, nº 66. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2002, Gabinete do 

Prefeito. 

 

2º Restrição: Função Legislativa + Função Judiciária < 6,5% (78.549.000,00) 

            

           Com base nos documentos citados acima, o Conselho deliberativo, considerando 

a importância da Função Legislativa e Judiciária para o Município, deliberou que para 

essas funções, poderiam utilizar-se de até 6,5% do valor total da dotação autorizada. 

Constatou-se que as despesas, realizadas nos últimos exercícios vem mantendo-se 

nesses patamares. Assim representa-se algebricamente essa restrição como segue: 

   

 X1 + X2 < 6,5% (78.549.000,00) 

 

3º Restrição:  Função Administração < 8% (78.549.000,00) 

 

         Considerando que a Função Administração contempla um número substancial de 

atividades (planejamento orçamentário e a administração financeira do Município) e   

com base, ainda, no mapa de carência elaborado, pelos Delegados das cinco regiões que 

delimitam o planejamento constatou-se a necessidade alocar até 8% do valor total da 

dotação autorizada. Ressalta-se, que o projeto da LDO 2002 contemplava na sua 

estrutura a necessidade de realizar-se capacitação sistemática para elaboração e 

acompanhamento dos instrumentos de planejamento, como nem todas as 

recomendações do movimento popular foram postas em prática no exercício de 2002, o 

percentual proposto também se justifica pela real necessidade de dar continuidade ao 

envolvimento dos munícipes no processo de tomada de decisão da cidade. 

Representação algébrica dessa restrição: 

 

 X3 < 8% (78.549.000,00) 

 

4º Restrição: Função Assistência Social + Função Previdência Social + 

FunçãoTrabalho < 7%  (78.549.000,00) 
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      Dada a importância da Função Trabalho para o desenvolvimento do município, e 

considerando as políticas públicas de implementação de postos de trabalho, com o 

fomento a empresas para expansão de parques industriais, com base na necessidade de 

ações voltadas à Assistência Social e Previdência Social dos servidores municipais, o 

Conselho de Execução, composto pelas Unidades Administrativas da Prefeitura, e, 

ainda, com base em levantamento realizado junto aos agentes comunitários locais 

estabeleceu-se que o percentual do total da dotação a ser destinado a essas funções seria 

da ordem de até 7% do valor total da dotação autorizada.  Representação algébrica dessa 

restrição: 

X4 + X5 + X7  < 7% (78.549.000,00) 

 

5º Restrição: Função Saúde > 15% (78.549.000,00) 

 

       Conforme disposto no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), da Constituição Federal/88, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 

29/2000,  até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e 

serviços públicos de saúde deverão ser no mínimo equivalentes a 15% de suas 

arrecadações de impostos e transferências constitucionais. Representação algébrica 

dessa restrição: 

  

X6 > 15% (78.549.000,00) 

 

6º Restrição: Função Educação > 25% (78.549.000,00) 

 

        De acordo com o art. 212 da Constituição Federal, a União aplicará anualmente, no 

mínimo 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25% da receita resultante 

de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Assim, para o modelo a 6º restrição está algebricamente 

representada como: 

 

            X8 > 25% (78.549.000,00) 

 

7º Restrição: Função Cultura < 7,5% (78.549.000,00) 
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          Como o município de Camaragibe dispõe de uma Fundação de Cultura, Turismo 

e Esportes na sua estrutura, responsável pela captação de recursos externos (tais como 

incentivo de patrocinadores para o desenvolvimento e divulgação do parque cultural 

municipal), deliberou-se, juntamente com o Conselho de delegados da Administração 

Participativa, que para a Função Cultura, seria destinado o percentual de até 7,5% do 

valor total da dotação autorizada. Assim, essa restrição será algebricamente 

representada como segue: 

 

  X9 < 7,5% (78.549.000,00) 

 

8º Restrição: Função Urbanismo < 18% (78.549.000,00) 

 

        Como nos últimos exercícios financeiros o volume excessivo de demandas por 

serviços de infra-estrutura urbana, no município está em crescente ascensão, e após 

leitura ao plano de obras, discussão nas plenárias de Administração Participativa, o 

Conselho de Delegados e a Prefeitura, decidiram, que para a Função Urbanismo, 

deveria ser alocado o percentual de até 18% do montante de recursos autorizado para o 

exercício de 2003. Assim, essa restrição será representada algebricamente, conforme 

abaixo: 

           X10 < 18% (78.549.000,00) 

 

9º Restrição: Função Habitação + Função Gestão Ambiental + Função Comércio e 

Serviços + Função Comunicações + Função Desportos e Lazer + Função Encargos 

Especiais + Reserva de Contingência < 13% (78.549.000,00) 

  

      Após análise aos documentos da execução orçamentária do município, e ainda, de 

acordo com a necessidade das microrregiões, elaboradas pelos Delegados e Agentes 

Comunitários, deliberou-se que para as Funções Habitação, Gestão Ambiental, 

Comércio e Serviços, Comunicações, Desportos e Lazer e Encargos Especiais seria 

destinado o percentual de até 13% do valor total da dotação autorizada. Assim, 

representa-se algebricamente essa restrição como segue: 

 

             X11 + X12 + X13 + X14 + X15 +X16  + X17 < 13% (78.549.000,00) 
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Resolução do Problema: 

     A solução otimizada para o modelo de alocação de recursos públicos pode ser 

calculada pelo Microsoft Excel Solver. Para isso utilizaremos as seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Elaboração da Planilha: 

      Transpondo para a planilha no excel os elementos que compõem o modelo do 

problema (variáveis, função-objetivo e restrições e suas respectivas relações 

matemáticas) teremos o que segue: 

     A planilha do caso de Otimização do Orçamento da Prefeitura Municipal de 

Camaragibe é representada conforme na Figura 4.3. Nela podemos observar a função-

objetivo, representada pelas funções governamentais, constantes do orçamento da PMC, 

bem como as respectivas restrições ao desenvolvimento dessas funções.     

                   

      Figura 4.3: Modelo de Otimização de Orçamento 

 

Etapa 2: Especificando os parâmetros no Sorver: 

 

      Em seguida, especificaremos os parâmetros do Solver no tocante ao preenchimento 

da célula-destino, que corresponde à função-objetivo. No modelo a função-objetivo está 
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representada na célula Y3. O objetivo é maximizar a dotação orçamentária do exercício 

de 2003. As células variáveis que estão representando as funções governamentais, estão 

especificadas nas células B4 a R4 

 
                Figura 4.4: Parâmetros do Solver 

Etapa 3: Adicionando as Restrições: 

 As restrições conforme explanado acima são determinadas por Lei e definidas 

pelas instâncias deliberativas. As células que representam cada restrição estão 

representadas conforme segue:      

 

 
                             Figura 4.5:  Restrições ao Modelo 

Etapa 4: Definindo as opções do Solver 
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Figura 4.6:  Opções do Solver 

Para Corrar & Theofilo (2004, p.353), os significados dos recursos avançados 

existentes na caixa de diálogo opção Solver são: 

Tempo Máximo: limita o tempo usado pelo processo de solução. 

Interações: diz respeito ao número máximo de tentativas de solução que serão realizadas 

pelo Solver. 

Precisão: refere-se ao montante de erro que admitimos entre o resultado a ser obtido 

pelo Solver e as metas antes fixadas nas células de restrição. Quanto maior a precisão 

exigida (maior o número de casas decimais), maior o tempo gasto pela ferramenta 

computacional para solucionar o problema. 

Tolerância: essa opção é aplicável apenas aos problemas com restrições de número 

inteiro. 

Convergência: opção aplicável somente nos casos de problemas não lineares. 

Presumir modelo linear: é fundamental que esta opção seja selecionada nos casos de 

Programação Linear. 

Presumir não negativos: a seleção desta opção instrui o Solver a presumir um limite 

mínimo de zero para as células ajustáveis. 

Usar escala automática: esta opção deve ser selecionada, necessariamente, quando a 

diferença de grandezas entre os valores de entradas e os valores de saídas do problema 

for muito expressiva. 
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Mostrar resultados de iteração: instrui o Solver a exibir cada tentativa do problema. 

Campos “Estimativas”, “Derivadas”, e “Pesquisar”- refere-se a recursos avançados 

Etapa 5: Resultado do Solver 

 
                          Figura 4.7:  Resultado do Problema 

        Após algumas interações o Solver apresenta o resultado do problema: 

 
 

 
                                        Figura 4.8:  Planilha de resolução do modelo 

 

    A resolução deste problema através do aplicativo Excel, pelo comando Solver, 

fornece, além da solução ótima, relatórios que permitem uma análise detalhada da 

situação atual do modelo. Entre eles podemos citar o relatório de resposta: 
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                                                                            R$ (1,00) Em milhões 

Microsoft Excel 10.0 Relatório de resposta  
     
     
Célula de destino (Máx)   
 Célula Nome Valor original Valor final 
 $Y$3  Função Objetivo 0 78550 
     
     
 Célula Nome Valor original Valor final 
 $B$4 Função Legislativa 0 2552,88 
 $C$4 Função Judiciária 0 2552,88 
 $D$4 Função Administração 0 6284,00 
 $E$4 Função Assistência Social 0 1832,50 
 $F$4 Função Prev. Social 0 1832,50 
 $G$4 Função Saúde 0 25985,44 
 $H$4 Função Trabalho 0 1832,50 
 $I$4 Função Educação 0 19637,50 
 $J$4 Função Cultura                        0 2969,05 
 $K$4 Função Urbanismo 0 2859,25 
 $L$4 Função Habitação 0 1458,79 
 $M$4 Função Gestão Ambiental 0 1458,79 
 $N$4 Função Com. e Serv. 0 1458,79 
 $O$4 Função Comunicações 0 1458,79 
 $P$4 Função Desp e Lazer 0 1458,79 
 $Q$4 Função Enc. Especiais 0 1458,79 
 $R$4 Reserva de Contingência 0 1458,79 
  Total                          78550 
                   Figura 4.9: Relatório de Resposta para o Problema 

                                   

 Analisando a Figura 4.9 no campo “Célula de destino”, pode-se observar que o 

valor final representa o valor da dotação total, instituído pela Lei Municipal n.º 142, 

após a utilização do SOLVER, ou seja, a solução “ótima” para o problema. No campo 

valor final, observa-se o quanto de cada recurso deverá ser utilizado para cada função 

governamental tendo em vista as restrições anteriormente imposta ao modelo definidas 

por lei e por consulta ao conselho deliberativo de cada região e após análise da 

documentação que faz parte da proposta de orçamento participativo do município. Neste 

ponto ressalta-se, que a implementação de técnicas como, a programação linear nos 

orçamentos, dão maior racionalidade aos mesmos, por mostrarem como os recursos são 

distribuídos,  sem levar em consideração as avaliações políticas, interesses partidários, 

pressões de grupos de interesses etc. Logo constata-se que a implementação da técnica é 

instrumento útil no processo de tomada de decisão, por permitir  aos gestores públicos 

direcionamentos mais realista nas suas ações. 
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        Assim, analisando especificamente os resultados apresentados na Figura - 4.8, 

observa-se que para a função educação o modelo sugere que se disponibilize mais 

recursos do que o inicialmente previsto. Já para a função governamental saúde o modelo 

sugere que se disponibilize menos recursos, porém apresentado, existe uma atenção 

maior do gestor municipal para essa função governamental, pois os recursos 

disponibilizados situam-se nos patamares de 48% do total da dotação para o ano de 

2003.  

       O modelo propõe, ainda, maiores valores para as funções governamentais 

(legislação, judiciária, administração, assistência social, trabalho, cultura, habitação, 

gestão ambiental, comércio e serviços, comunicações, desportos e lazer, encargos 

especiais e reserva de contingência)  em relação ao inicialmente previsto. Comparando-

se, com os valores distribuídos na LOA de 2003, observa-se um substancial acréscimo 

orçamentário para algumas funções governamentais, elevação decorrente das decisões 

tomadas pelos atores envolvidos no processo de alocação dos recursos.  A transparência 

e responsabilidade compartilhada pelos atores envolvidos neste processo de alocação de 

recursos, favorecerá os gestores públicos e a comunidade, no sentido de avaliarem 

conjuntamente os resultados da gestão para os próximos exercícios e propor ações 

corretivas com vistas a aumentar a integração entre estado e sociedade. Ressalta-se, 

ainda, que não foi possível fazer uma análise pós-otimização (análise de sensibilidade 

do modelo a alterações nos parâmetros) em função da mudança do gestor, quando do 

término da apresentação do modelo de alocação de recursos. 
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 4.3 VANTAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO EM 

PROGRAMAÇÃO LINEAR  NA ÁREA PÚBLICA 

 

A análise dos resultados apresentados pelo modelo de alocação de recursos 

públicos com a utilização do ferramental da programação linear permitiu, aos 

Delegados da Administração Participativa, do município de Camaragibe, simulações 

nos mais diversos cenários com os recursos a serem disponibilizados para o exercício 

financeiro, assim, foi possível estudar mais profundamente os problemas de 

distribuição dos recursos, nas 05 regiões que delimitam o planejamento municipal, ou 

seja, houve um maior envolvimento dos atores locais no processo decisório, inclusive, 

com as decisões emergindo dos centros comunitários para o poder executivo local. 

Inovando, portanto, em relação ao orçamento do exercício de 2002, onde as idéias 

partiam do centro do poder para serem discutidas com os munícipes. Foi possível, 

inclusive, simplificar a amplitude da realidade das variáveis que compõem o processo 

de gerenciamento dos recursos no âmbito municipal. 

 Sob o ponto de vista da contribuição da inserção da programação linear na área 

pública, vislumbra-se que esse tipo de método permite uma grande transparência,  

além de ser possível transferir a experiência de um processo decisório de um lugar 

para outro, como inclusive de um município para o outro, no caso das políticas 

públicas. Aumentar a eficiência na área pública é um benefício direto para os gestores 

públicos e para a sociedade de uma maneira geral, portanto, o planejamento voltado à 

satisfação das necessidades locais é um elemento importante para qualquer gestor 

público comprometido com a sociedade e com o emprego eficiente dos recursos 

públicos. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
5.1 CONCLUSÃO 
 
    Após o desenvolvimento deste estudo foi possível identificar que a demanda por 

decisões eficientes na área pública abre espaço para a aplicação de técnicas de 

otimização, em problemas de alocação de recursos, apresentando-se como uma 

ferramenta útil e necessária no processo de tomada de decisão.  

    Os resultados numéricos apresentados apontam para uma distribuição de recursos 

mais realistas e para uma maior participação da sociedade na formulação e consecução 

dos orçamentos públicos.  Através do modelo é possível maximizar as ações a serem 

realizadas através da dotação orçamentária determinada na lei municipal. É possível 

também se realizar simulações com os resultados apresentados com o objetivo de se 

discutir com a comunidade os valores que podem ser transferidos para outras funções 

governamentais mais prioritárias e mais urgentes.  

    É importante ressaltar que as informações fornecidas pela comunidade e pelos 

gestores foram de crucial importância para o desenvolvimento do modelo, pois a partir 

das necessidades de cada área foram estabelecidas as limitações ao modelo imposto.       

    Através deste estudo foi possível constatar, que a utilização da programação linear na 

área pública constitui uma ferramenta na busca da tão almejada eficiência no setor 

público, por se tratar de um dos instrumentos no processo de planejamento participativo, 

onde há um grupo de pessoas que originalmente discutem questões relacionadas com o 

interesse público. Assim, o resultado encontrado com o auxílio da ferramenta pode 

ajudar, os gestores a definirem as políticas de ação da organização e tomarem decisões 

mais condizentes com a realidade que o cercam, inclusive quanto à transposição de 

recursos para outras áreas. 
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5.2 LIMITAÇÕES AO MODELO PROPOSTO  

 

       Um fato interessante a se destacar no desenvolvimento do trabalho foi o grande 

receio dos servidores públicos municipais na divulgação dos dados, apesar de ser 

exigido por lei a transparência dos fatos públicos. Constatou-se que existe um grande 

comprometimento de alguns servidores investidos em cargos de comissão com a 

divulgação de determinadas informações, que podem se fazer necessárias para a 

implementação da ferramenta de otimização na área pública. Assim dentre as grandes 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do modelo e sua aplicação, a 

preponderante foi à hesitação dos servidores quando consultados para fornecer al

guma informação.  Além de não ser possível constata-se a reação do gestor a 

implementação do modelo, pois a pesquisa foi realizada no final de mandato de gestão 

do prefeito do município que não conseguiu vencer as eleições. 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

      O processo de alocação de recursos públicos apresenta-se repletos de áreas que 

necessitam de trabalho com esta temática. Assim, a utilização de ferramentas capazes de 

ajudar os gestores públicos, na distribuição desses recursos é de fundamental 

importância para estruturar o planejamento governamental. Abaixo estão elencadas 

algumas sugestões para elaboração de futuros trabalhos utilizando a Programação 

Linear na área orçamentária: 

 

 A proposição de um modelo em programação linear por programa de trabalho 

para as diversas áreas governamentais nos Estados. 

 Um aprofundado estudo sobre a utilização da programação inteira como 

instrumento auxiliar na área de investimentos públicos. 

 Um estudo mais profundo de entidades públicas que utilizem a Programação 

Linear, com o intuito de mostrar a sociedade como a técnica pode dar maior 

transparência ao processo de gestão dos recursos públicos.   
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