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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é a verificação da aplicabilidade do Modelo Conceitual de 

Decisão e Apuração de Resultado - MCDAR na avaliação do resultado do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, implementado pela Secretaria de Ação Social e da 

Cidadania no Município dos Bezerros. Ele se inicia através de uma pesquisa bibliográfica, 

documental e, quanto aos fins, metodológica e aplicada. Bibliográfica por realizar 

investigação sobre a avaliação de programas sociais para sua fundamentação teórico-

metodológica. Documental por valer-se de documentos internos à instituição pública. 

Metodológica por consistir num estudo referente a instrumentos de captação ou manipulação 

da realidade. Aplicada por motivar-se fundamentalmente na necessidade de transformar 

conhecimento empírico em académico. A pesquisa revelou possibilidades limitadas de se 

produzir uma avaliação do programa estudado, a partir da aplicação do MCDAR, em razão, 

especialmente, da necessidade de que a avaliação ocorra organicamente em todas as etapas 

de concepção e implementação das ações problemáticas. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work purpose is the verification of the applicability of the Conceptual Model of 

Decision and Result Observation - CMDRO on the outcome evaluation of the Eradication 

Infantile Work Program, implemented by the Social Action and Citizenship Department of 

Bezerros City. It begins through a Bibliographic, Documentary research and, related to the 

purposes, Methodological and Applied Research. Bibliographic for making an investigation 

about social programs evaluation to its theoretical-methodological recital. Documentary for using 

public institution internal documents. Methodological for consisting of a reality study referred 

to understanding or manipulating instruments. Applied for motivating fundamentally in an 

empirical knowledge into academic knowledge transforming necessity. The research showed 

limited possibilities of producing an evaluation about the studied program firom the CMDRO 

application because of the necessity that the evaluation occurs organically in all of problematic 

actions and implemented stages. 
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1 Introdução 
________________________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo introdutório será apresentado o problema da pesquisa, que consiste na 

descrição da situação identificada no contexto das mudanças de ordem econômica, política e social 

nos anos 90, que impuseram uma série de desafios aos governos nacionais, levantando, assim, o 

questionamento motivador desta dissertação. Constando ainda neste capítulo: a relevância do 

trabalho, seus objetivos e a metodologia utilizada na pesquisa. 

 

1.1 Definição do problema 
 
1.1.1 Desafios e conexão com o controle democrático 
 

Posto que a sociedade vem atuando na busca de alternativas que solucionem ou ao menos 

minimizem problemas de políticas públicas, este trabalho tem como eixo a aplicabilidade do Modelo 

Conceitual de Decisão e Apuração de Resultado (MCDAR)1 na avaliação do Programa de  

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, implementado pela Secretaria de Ação Social e da 

Cidadania no Município dos Bezerros/PE, sob à égide da eficiência2 e eficácia3 da gestão pública, 

fundamentando-se, assim, na descrição da situação problemática identificada no cenário  

econômico,  político e social do país.  

                                                 
1 Doravante, para se fazer menção ao modelo, utilizar-se-á a abreviatura MCDAR. 
2 Consiste na “qualidade ou caráter do que é econômico”, ou seja, significa operacionalizar ao mínimo 
custo possível, administrar corretamente os bens, com boa distribuição do tempo, economia de trabalho e 
dinheiro. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio. 1. ed. 13ª impressão. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1975.  
3 A eficácia é o grau de cumprimento dos objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se os 
resultados realmente obtidos com os previstos BARACHO, Maria Amarante Pastor. A importância da 
gestão de contas públicas municipais sob as premissas da governance e accoutability. Revista do 
Tribunal de Contas de Minas Geais, Belo Horizonte, v, 34, n. 1, p, 141, jan./mar. 2000.  



 15

Nos anos 90, as mudanças na ordem econômica, política e social impuseram uma série de 

desafios aos governos nacionais. Verificando-se, assim, a inviabilidade da proposta conservadora de 

Estado mínimo, posto que o setor público mostrou-se pouco capaz de reagir às inovações 

tecnológicas e as novas e crescentes demandas sociais. A busca da eficiência e o fortalecimento da 

democracia, neste período, exigiu não só uma reforma administrativa, mas uma reforma do próprio 

Estado. 

No plano da administração pública, a proposta mais abrangente para o Estado melhorar sua 

capacidade de reação às mudanças, de planejamento do futuro e de aumento da eficiência é 

chamada de Nova Gestão Pública – NGP. Os princípios da NGP tornaram-se uma espécie de cesta 

de compras da qual os países coletam idéias para modernizar o setor público, de acordo com as 

possibilidades de cada um4. 

O Brasil tem implementado reformas nos mais diversos setores nos últimos anos. Têm-se 

repensado as responsabilidades do Estado para com os cidadãos e o papel da sociedade no 

controle do Estado e na implementação das políticas públicas. Portanto é necessário encontrar um 

espaço que produza efeito entre o incremento dos poderes do Estado e o incremento do controle 

sobre o Estado. O governo precisa exercer seu poder e governar, diretamente ou por intermédio das 

instituições democráticas5. 

No contexto da reforma do Estado, surgem discussões sobre como o controle externo pode 

contribuir de forma efetiva para aumentar a responsabilização dos agentes públicos, para aperfeiçoar 

a ação de governo e para garantir à sociedade que as informações disponíveis sobre desempenho 

são fidedignas. Como resposta, desenvolve-se, no âmbito das Entidades de Fiscalização Superiores 

– EFS6, um tipo de fiscalização que focaliza o mérito da ação pública, no lugar de enfatizar a 

conformidade dos procedimentos de gestão. 

                                                 
4 POLLITT, Christopher et al. Performance or Compliance? Performance Audit and Public Managemant in 
Five Countries. Oxford: Oxford University Press: Addison Wesley, 1999. 
5 PRZEWORSKI, Adam. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agente-principal. In: Reforma do 
Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
6 Entidade de Fiscalização Superior é o nome pelo qual as instituições responsáveis pela condução de 
trabalhos de controle externo de burocracias do setor público são reconhecidos internacionalmente. O 
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Segundo o modelo de orçamento-programa7, adotado no Brasil8, a ação governamental 

organiza-se por programas. Nesse ambiente, a avaliação de programas públicos é reconhecida por 

pesquisadores e EFS dos países centrais como o instrumento adequado para se formar juízo acerca 

do mérito da ação pública. Se uma EFS detém competência para examinar a eficiência, a 

efetividade9, a legitimidade da ação pública, o instrumento utilizado para exercer esse poder-dever é 

a avaliação de programas. Desse modo, a avaliação tornou-se, no âmbito das EFS, uma espécie de 

fiscalização, visto que é o meio utilizado pelo órgão fiscalizador para examinar o desempenho dos 

programas públicos. Os órgãos de controle externo designam a avaliação de programas públicos por 

diversos nomes. A maioria usa a expressão auditoria de desempenho. 

Do ponto de vista do fortalecimento da democracia, um dos meios de fortalecer a cidadania 

frente ao Estado é aperfeiçoar os mecanismos de responsabilização. Responsabilização aqui é 

utilizada com o mesmo sentido da palavra inglesa accountability e expressa tanto o compromisso 

pessoal e permanente do administrador de envolvimento ativo na promoção da transparência da 

gestão quanto o dever perante terceiros (os controladores) de prestar contas de seus atos. Essa 

última face da responsabilização, perante terceiros, é conhecida na legislação brasileira como 

prestação de contas10. Trata-se de um dever do gestor público perante o órgão controlador. 

Parece clara, portanto, a conexão entre controle democrático do governo, responsabilização 

por resultado e avaliação de programas.  

Isto exposto, é mister formular o questionamento que será o objeto de estudo da pesquisa, 

como seja: Qual o grau de viabilidade para aplicação do Modelo Conceitual de Decisão e Apuração 

                                                                                                                                                              
Tribunal de Contas da Unão (TCU) do Brasil, O National Audit Office (NAO) britânico, a Cour des 
Comptes da França e o General Accouting Office (GA0) norte-americano são exemplos de EFS. 
7 É um plano de trabalho no qual são detalhados os programas e despesas que se pretende realizar 
durante o exercício financeiro, evidenciando a política econômica do governo. FORTE, João. 
Contabilidade pública. 6ª ed. Brasília: Franco & Forte, 1996. p. 73. 
8 Introduzido no Brasil através da Lei 4320/64 e do decreto – lei 200/67. Sendo implantado 
definitivamente através do art. 165, quando estabeleceu a normatização da matéria orçamentária através 
do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 
9 A efetividade, segundo Baracho (2000, p. 141), “mede o impacto final da atuação sobre o total da 
população afetada. 
10 Constituição Federal, art. 70, parágrafo único; e Lei n 8.443/92, art. 8º. 
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de Resultado (MCDAR) na avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

implementado pela Secretária de Ação Social e da Cidadania no Município dos Bezerros/PE? 

 

1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Geral 
 

Verificar a aplicação do Modelo Conceitual de Decisão de Apuração de Resultado (MCDAR) 

na avaliação do resultado do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, implementado pela 

Secretaria de Ação Social e da Cidadania do Município dos Bezerros/PE 

 

1.3.2 Específicos  
 

a) Identificar na literatura especializada conceito de avaliação de programas sociais, com foco 

no MCDAR; 

b) Apresentar os programas sociais existentes na Secretaria de Ação Social e da Cidadania; 

c) Aplicar os conceitos do MCDAR para avaliar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

d) Analisar possibilidades e impossibilidades decorrentes da aplicação do MCDAR ao avaliar o 

programa. 

 
1.2 Relevância do estudo  
 
1.2.1 Relevância social 
 

Acredita-se que a relevância social do trabalho consiste em demonstrar a viabilidade do 

MCDAR na avaliação de resultado de programas sociais. Tal resultado é mais provável quando o 
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clima sociopolítico contribui para uma investigação honesta, de tal forma que exista compromisso 

para o uso da avaliação como um instrumento gerencial para aprimorar o conhecimento e tomar 

decisões sobre programas sociais. Assim, um estado de incerteza sobre o programa social e a 

necessidade sentida de reduzir essa incerteza são condições evidentes para a avaliação. Embora os 

estudos de avaliação não forneçam informações absolutamente certas sobre a realização dos 

objetivos do programa, podem oferecer dados relativamente objetivos que reduzem o volume de 

incerteza sobe as realizações do programa. O conhecimento derivado dos estudos de avaliação 

varia – em seu grau de certeza relativa – de hipóteses e simples fatos a hipóteses comprovadas que 

podem ser generalizadas a uma variedade de situações. Essas informações podem ser usadas para 

o relato sobre o ativo e o passivo do programa dirigido aos vários grupos diante dos quais o 

programa é responsável. 

A avaliação quase não fornecerá informações úteis para desenvolver e modificar programas 

sociais, em situações como as seguintes:  

 
A avaliação é usada por administradores como um último recurso para forçar a consistência 
da equipe do programa, havendo pouco interesse em acumular informação sistemática 
além das referentes ao controle dos esforços daquela equipe. 
A avaliação é usada unicamente como um dispositivo para compilar informações sobre a 
incompetência de determinados indivíduos com o objetivo de desacreditá-los. 
A avaliação é usada como um instrumento seletivo para colher somente informações que 
apóiem ou desacreditem um programa social11. 

 

1.2.2 Relevância teórica  
 

Ao que foi argumentado, cabe discutir as razões e o interesse na realização de estudos de 

avaliação de programas sociais. Os interesses em realizar estudos de avaliação são diversos12. 

                                                 
11 TRIPODI, Tony, Avaliação de Programas Sociais - Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 
1975,  p. 25. 
12 WEISS, Carol H, How can theory-based evaluation make greater headway? Evaluation Review, 1997, 
21 (4). Pp. 501-524. 
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Geralmente, no governo, esses estudos estão diretamente ligados à questão da eficiência, 

efetividade, e, mais amplamente, com o desempenho da gestão pública.  

A produção de conhecimento sempre esteve muito mais voltada para os processos de 

formulação de programas do que para aqueles relacionados à sua avaliação13. Avaliar políticas e 

programas sociais, portanto, tornou-se um desafio para os centros de pesquisa, não apenas pela 

escassez de publicações, mas também, pela necessidade de inovação nesta área.  

 
Para os pesquisadores, as demandas, por se “rastrear” e inovar em conceito/metodologias 
avaliativas, pautam-se na rejeição crescente aos modelos tradicionais que não conseguem 
apreender na sua totalidade os fluxos e nexos entre a tomada de decisões, sua 
implementação, execução, resultados e impactos produzidos14.  

 

 Tendo em vista a crítica aos modelos tradicionalmente utilizados em avaliação de programas 

sociais, este desafio foi lançado com o intuito de contribuir para o debate e para a evolução desta 

temática. 

Nessa linha de pesquisa, o MCDAR foi utilizado como modelo de referência para a avaliação 

de programas sociais, a fim de que se possa planejar avaliações úteis. Pois o propósito é subsidiar 

um modelo de avaliação, esperando que os resultados dos estudos avaliativos sejam utilizados com 

maior eficácia. 

 

1.2.3 Relevância prática 
 

A avaliação de programas sociais constitui-se em um poderoso instrumento para gestores, 

formuladores e implementadores de programas sociais. Os estudos e pesquisas de avaliação de 

programas sociais assumem natureza diversa. Estas dependem fundamentalmente de quais 

                                                 
13 COSTA, Frederico Lustosa da e CASTANHAR, José, Avaliação Social de Projeto; limitações e 
possibilidades. IN: anais do XXII Encontro Anual da Associação Nacional de Programa de Pós-
Graduação em Administração, Setembro, Foz do Iguaçu, 1998, p. 1’12. 
14 CARVALHO, Maria do Carmo Brant. Avaliação Participativa – uma escolha metodológica. In: RICO, Elizabeth Melo (org.) et alli. Avaliação 
de Política Sociais: uma questão em debate. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 88. 
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questões se pretende responder. Os gestores públicos, principalmente no plano da implementação, 

estão permanentemente se defrontado com questões relativas ao desempenho dos programas por 

ele implementados, sobretudo num contexto de escassez ou forte competição por recursos públicos 

para financiar as intervenções governamentais necessárias. 

Com efeito, o interesse mais imediato para realizar estudos e pesquisas de avaliação das 

atividades do governo estaria ligado a auferir os diversos resultados – esperados e não-esperados – 

alcançados pelos programas quando implementados. A preocupação com a efetividade destes 

programas seria, portanto, o motivo primário dos estudos de avaliação. O segundo motivo dos 

estudos seria o de entender o modo, ou o processo específico, pelo qual os programas alcançam (ou 

não) esses resultados. Aqui, o interesse estaria mais ligado à dinâmica e processo de funcionamento 

da intervenção estatal, os quais são relevantes para permitir compreender de que modo os 

resultados pretendidos pelos programas podem ou não ser gerados, quando sua operacionalização 

é confrontada com os constrangimentos concretos existentes no mundo da implementação. Outro 

conjunto de interesses ligados diretamente aos estudos de avaliação, tanto centrados na questão da 

efetividade dos programas, quanto àqueles mais diretamente relacionados à sua dinâmica de 

funcionamento, seriam aqueles votados para o aprendizado organizacional das instituições públicas 

sobre suas atividades; para questões de tomada de decisão sobre a continuidade ou não dos 

programas. 

Os estudos de avaliação de políticas e programas governamentais permitem que 

formuladores e implementadores sejam capazes de, objetivamente, tomar decisões com maior 

qualidade, maximizando o gasto publico nas diversas atividades objeto da intervenção estatal, 

identificando e superando pontos de estrangulamentos e êxitos dos programas, e, por conseqüência 

abrir perspectivas racionais para implementar políticas públicas dotadas de maior capacidade de 

alcançar os resultados desejados pelos formuladores no plano da operacionalidade dos programas e 

políticas públicas, em qualquer área de competência do governo.  

Como consideração final, é enfocada a importância do uso dos estudos de avaliação de 

programas sociais, quando conduzido dentro de um rigor teórico e metodológico adequado aos 
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propósitos e da necessidade de se conhecer os programas por dentro, suas dificuldades, os 

obstáculos de implementação, os fatores gerenciais e operacionais destes, e ainda como estes 

realmente produzem efeitos esperados e não-esperados, pode ser um instrumento de poderoso uso 

pra a melhoria da performance das organizações e do governo, gerando uma maior possibilidade de 

governança em qualquer escala do governo.     

 

1.4 Metodologia 
 

A metodologia consiste em identificar as principais diretrizes metodológicas a serem seguidas 

ao longo da pesquisa. 

 Para a classificação dessa pesquisa, tomou-se por base a taxionomia apresentada por 

Vergara15, que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 Quanto aos fins, a pesquisa foi metodológica e aplicada. Metodológica porque foi um estudo 

referente a instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Estando, portanto, associada 

a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. Construir um 

instrumento para avaliar o grau de eficácia nos gastos públicos é exemplo de pesquisa 

metodológica. Aplicada, porque foi fundamentalmente motivada pela necessidade de transformar 

conhecimento empírico em conhecimento acadêmico. Tendo, portanto, finalidade prática.   

 Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica e documental. Bibliográfica, porque para a 

fundamentação teórico-metodológica do trabalho foi realizada investigação sobre os seguintes 

assuntos: evolução do estudo sobre avaliação de programas, conceito de avaliação, conceitos de 

programas, conceitos de avaliação de programas, objetivos da avaliação de programas, 

especificidade a considerar na implantação da avaliação de programas. A investigação foi, também, 

documental, porque se valeu de documentos internos à instituição pública como: Tribunal de Contas 

                                                 
15 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 5 ed. – São Paulo: Atlas, 2004, p. 46. 
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do Estado, Prefeituras Municipais e organizações não-governamentais que dissera respeito ao 

objeto de estudo.  

 

1.4.1 Delimitação do Estudo 
 

 O universo da pesquisa foi o Município dos Bezerros, localizado na mesorregião Agreste e na 

Microrregião Vale do Ipojuca do Estado de Pernambuco. 

 A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade, considerando-se a experiência do 

pesquisador nesta região a 14 anos, manipulando documentos inerentes ao tema proposto, habilita-o 

a ter acesso às documentações necessárias a concretização do objetivo. 

 O período utilizada para essa pesquisa foi o de junho de 2005 a junho de 2006. 

      

1.4.2 Seleção dos sujeitos 
 

 Os sujeitos da pesquisa foram o prefeito, o secretário de Ação Social, o profissional contábil 

que presta serviço à prefeitura, representante de organizações não-governamentais e assistentes 

sociais que trabalham na implementação de programas há mais de dois anos. Esse tempo é 

relevante porque, de acordo com Falconi16, a cultura da qualidade, que insere novas técnicas de 

padronização e rotina de trabalho, no prazo máximo de dois a três anos pode oferecer à empresa 

excelentes resultados. Como as mudanças vão ocorrendo à medida que novos valores são 

disseminados, é necessário certo tempo para tal disseminação e absorção. Não foi por outra razão 

que os sujeitos dessa pesquisa estavam vinculados as atividades municipais, incluídos no universo 

da pesquisa, no mínimo, há um ano.    

 

 
                                                 
16 FALCONI Campos, V. TQC Controle da Qaulidade Total (No Estilo Japonês), 1ª ed. Belo Horizonte: Fundação Cristiano ottom. 1992, p. 63. 
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1.4.3 Coletas de dados 
 

 Os dados foram coletados por meio de: 

 

a) Pesquisa bibliográfica em livros, dicionários, periódicos, teses e dissertações com dados 

pertinentes ao assunto. Além de serem feitas consultas na rede mundial de computação e em 

algumas bibliotecas.  

 Foram levantadas as diretrizes e os programas sociais pertencentes ao município, bem como 

mensagens de leis, decretos, portarias e outros documentos oficiais publicados em Diário Oficial, a 

fim de que fossem identificadas e analisadas as políticas definidas para a avaliação de programas 

sociais.   

 

b) Pesquisa documental nos seguintes locais: Tribunal de Contas do Estado, Prefeitura Municipal e 

na Secretaria de Ação Social e da Cidadania, bem como nos arquivos públicos municipais. 

Certamente, nesses locais foram encontrados regulamentos internos, circulares, pareceres, 

despacho em processo, relatórios e outros documentos não publicados. 

 

 As pesquisas bibliográfica e documental justificaram-se, à medida que contribuiu para o 

levantamento das possíveis divergências entre a formulação e a implementação das políticas 

sociais.  

 

 Com base nas conclusões alcançadas pelas pesquisas bibliográfica e documental, procurou-

se descrever a possibilidade ou a impossibilidade de avaliar o Programa de Erradicação ao Trabalho 

Infantil – PETI sob a ótica do Modelo Conceitual de Decisão e Apuração de Resultado. 
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1.4.4 Tratamentos dos dados 
 

Ao se discutir a escolha de uma metodologia de pesquisa, foi fundamental ter em mente o 

que se pretendia pesquisar, e o que se esperava descobrir e aprender com a pesquisa. Pensar 

nessas questões conduziu, necessariamente, à necessidade de explicitação do paradigma que se 

escolhe para olhar o mundo. Segundo Bogdan e Taylor17, pode-se falar em duas principais escolas 

de pensamento no cenário da ciência social: a positivista e a fenomenológica, as quais apresentam 

pontos de vista próprios e levam à escolha de diferentes metodologias de pesquisa. 

Para o fenomenologista, a principal preocupação é entender o comportamento humano, a 

partir da própria pessoa. Nesse sentido, procura examinar como o mundo é vivido e considera a 

realidade como aquilo que as pessoas imaginam que seja. 

Em função da natureza do presente problema, a escolha se voltou para uma abordagem 

fenomenológica, a qual privilegiou procedimentos qualitativos de pesquisa. 

De acordo com os objetivos estabelecidos para este estudo, foram elencadas as 

características atuais do ambiente público, identificando as transformações que vêm sofrendo os 

orgãos públicos e, em seguida, foram descritas as competências que estão sendo requeridas dos 

gestores. 

Reveladas essas competências, foi feita sua confrontação com os programas 

implementados, o que permitiu verificar até que ponto os programas estão a eles adequados. Esse 

confronto foi baseado num olhar hermenêutico que, comprometido com a interpretação, buscou 

explicar acordos e desacordos entre os elementos apresentados. 

Não parece leviano afirmar que todo pensar é hermenêutico, já que tudo no mundo são 

significações; tudo depende de como interpretar. Quando se está desenvolvendo uma investigação a 

partir do relato de pessoas e da leitura de documentos por elas produzidos, torna-se, portanto, 

fundamental uma postura interpretativa. Através dela, foi possível chegar ao significado a ser 

                                                 
17 BOGDAN, R.; TAYLOR, S.J. Introduction to qualitative Research Methods. New york: John Wiby, 1975, p. 13. 
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compreendido, ao que estava "por trás" de expressões exteriorizadas. Provavelmente venha daí a 

expressão popular "estar por dentro". 

Se for levada em conta a enorme influência da cultura gerada nos órgãos públicos sobre as 

pessoas que nelas trabalham, a ponto de definir jargões e outras formas de expressão, fica ainda 

mais evidente a contribuição que um olhar hermenêutico pode trazer à pesquisa. 

 

1.4.5 Limitação do método 
 

O método escolhido para o estudo apresenta certas limitações. Conforme serão 

apresentadas a seguir. 

A limitação da abrangência da pesquisa às entidades públicas municipais, deixando à parte 

outras áreas importantes, como as fundações, os fundos municipais, por exemplo, em função do 

tempo disponível e da limitação de recursos para a pesquisa, não permitirá generalização das 

conclusões extraídas do estudo. 

É possível que a entidade pública selecionada para a pesquisa não tenham sido a mais 

representativa do universo estudado, mas esse é um risco de qualquer processo de investigação. 

Outro aspecto a considerar é que, quando da coleta de dados, para a obtenção de melhores 

resultados, o pesquisador deve tentar captar aspectos relevantes que, às vezes, não são explicita-

mente revelados e devem ser inferidos das informações obtidas. É possível que nem sempre se 

consiga. Os sujeitos desta pesquisa, por sua vez, podem ter dado informações falsas, que não 

traduziram suas opiniões reais, por razões conscientes (medo, por exemplo) ou inconscientes. 

Também alguma falha na habilidade de quem está buscando estas informações pode influenciar nas 

suas interpretações ou não lhes transmitir a confiança necessária para que a elas sejam forncecida 

com fidedignidade. Outra limitação a considerar é o tempo de permanência em cada orgão 

pesquisado, fazendo com que menos departamentos sejam visitados. Busca-se, contudo, neutralizar 

esses aspectos. 
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2 Referencial teórico 
________________________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo, é realizada uma revisão histórica e conceitual referente à avaliação de 

programas, os diversos “tipos” de avaliação existente e um foco no Modelo Conceitual de Decisão e 

Apuração de Resultado  (MCDAR). 

 

2.1 Evolução do estudo sobre avaliação de programas 
 

Neste tópico é apresentado, de modo sucinto, a evolução da avaliação de programas 

públicos nos principais países do mundo e no Brasil, analisando seu relacionamento com as 

Entidades de Fiscalização Superior. 

 

2.2 A Avaliação de Programas no Mundo 
 

A avaliação de programas surgiu no século XX, a partir dos anos 30, mas só experimentou 

um primeiro grande impulso no período pós-guerra, a partir dos anos 50, com a incorporação de 

metodologias quantitativas mais sofisticadas; com o desenvolvimento de métodos estatísticos e de 

pesquisa aplicáveis ao estudo dos problemas e processos sociais e das relações interpessoais e 

com o desenvolvimento dos computadores, fatores que aumentaram o poder explicativo de 

avaliação como ferramenta de pesquisa social18. 

Com o lançamento de um conjunto de programas sociais nos EUA e a criação de programas 

de ajuda a países em desenvolvimento, a avaliação de programas teve crescimento expressivo nos 

                                                 
18 ROSSI, Peter & FREEMAN, Howard E. Evaluation: a systematic approach. Califórnia: SAGE Policátions, 1982. 
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anos 60, pois o grande volume de recursos envolvido nessas iniciativas demandava formas mais 

aprimoradas de controle19. 

A partir da década de 70, a crise fiscal progressiva, comum a todos os países, consolidou a 

avaliação de programas como forma de controle – em função da escassez de recursos e da grande 

pressão por aumento da eficiência governamental – e fez com que a nova técnica passasse a 

compor a agenda das Entidades de Fiscalização Superior, as EFS. 

 

2.3 Avaliação de Programas como Instrumento das Entidades de Fiscalização 
Superior 
 

A atividade de auditoria governamental, a cargo das EFS, antes centrada nos aspectos 

financeiros e de legitimidade das operações realizadas e dos recursos empregados, rapidamente 

seguiu essa tendência e ampliou o escopo mais tradicional de sua atuação para empreender 

trabalhos mais votados a analisar a eficiência e a eficácia dos resultados da ação governamental. 

Já em 1976, ao apresentar os Princípios de Auditoria Governamental, aplicáveis tanto à 

auditoria operacional como à financeira realizadas no setor público, James P. Wesberry, presidente 

do Instituto Internacional de Desenvolvimento Profissional do Equador, mencionou um, de número 

14, que é particularmente importante para o estudo da evolução da auditoria governamental. 

De acordo com aquele princípio, a auditoria governamental já naquela época se preocupava 

“[...] principalmente com a melhoria das operações futuras, muito mais que a crítica ao passado, a 

divulgação de irregularidades e a aplicação de sanções”. 

 

Comentando o postulado, afirma james P. Wesberry:  

 

                                                 
19 CALMON, Kátya Maria Nasiaseni. A avaliação de programas como instrumento de aprendizagem organizacional: o caso do PROSEGE. 
Mimeografado. Dissertação de Mestrado, Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Universidade de 
Brasília – UnB. Brasília, DF: 2000. 
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“É uma força positiva que continuamente busca melhorar a administração pública, 
voltando-se a encontrar melhores e mais efetivas, eficientes e econômicas medidas de 
prover os serviços de governo e de levar a cabo as funções públicas". 
A auditoria governamental moderna não se dirige à divulgação de fraudes e outras 
irregularidades de maior ou menor importância, apesar de que sua revelação pode e, 
freqüentemente, se produz. 
A auditoria governamental moderna, de igual modo, não se dirige principalmente à 
divulgação de irregularidades administrativas com o propósito de aplicação de sanções 
administravas20”. 

  

Elmer B. Staats, então Controlador-Geral dos Estados Unidos, em discurso proferido na 

Primeira Reunião Nacional e Regional de Auditores governamentais, em janeiro de 1976, publicado 

em 1977, alinhava as principais mudanças ocorridas na auditoria governamental de 1966 a 1976, 

mencionando que ela deixava de lado o enfoque apenas financeiro e de legalidade para abranger, 

também, aspectos relacionados com a análise dos resultados, envolvendo a eficiência e a eficácia 

dos programas de governo21. 

 Naquela oportunidade, Mr. Staats já alertava para as principais perguntas que haveriam de 

ser respondidas: Onde podemos reduzir custo? Que programas não alcançam resultados? Onde e 

como foi gasto determinado recurso22? 

O mesmo Elmer Staats, em outro discurso, proferido cerca de dois anos depois, em 1978, na 

Conferência do Auditor gral do Canadá, publicado em 1979, afirmou: 

 
Chegou-se a uma concepção – particularmente na América do Norte – no sentido de que a 
informação estritamente financeira não é suficiente para informar a um administrador 
governamental que toma decisões, acerca dos acertos e erros dos programas do governo. 
Vários indicadores financeiros que servem de guia aos administradores do setor privado 
para tomar decisões têm muito menos utilidade para os administradores do governo que 
devem tomar também decisões relativas a bem-estar social e recursos humanos23.  

                                                 
20 WESBERRY, James P. Princípios de Auditoria Gubernamental. In: Revista Internacional de Auditoria Gubernamental, volume 4, 
números 2 e 3, abril e julho de 1977, transcrito da Revista de Control Fiscal (Revista de la Contraloria General de la República de 
Venezuela) nº 83, out-dez de 1976. 
21 STAATS, Elmer B. Auditoria Gubernamental ayer, hoy y mañana. Resumo de discurso proferido na primeira reunião nacional e 
regional de auditores governamentais ocorrida em janeiro de 1976. In: Revista Latino America Control, 2º trimestre de 1977. 
22 idem 
23 idem 
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 Na mesma linha evolutiva desses acontecimentos, no contexto de uma grande iniciativa para 

incrementar a avaliação de programas no Canadá, uma lei de 1977 conferiu competência ao Office 

of the Auditor-Geral – OAG para alertar o Parlamento nos casos em que o governo não tivesse 

estabelecido procedimentos de mensuração e comunicação da efetividade dos seus programas. 

 Com base nessa lei, em 1978, o OAG reportou ao Parlamento que 23 programas em 18 

departamentos não tinham alcançado os padrões de avaliação desejados24. 

 Também a Corte de Auditoria da Holanda (Algemene Rekenkamer) executou, entre 1989 e 

1991, análise em todos os ministérios visando determinar em que medida os resultados das 

avaliações de políticas e programas públicos eram utilizados na formulação de políticas e no 

processo orçamentário25. 

 Da mesma forma, na Austrália prevaleceu essa sistemática indireta, com o Australian 

National Audit Office – ANAO avaliando e reportando ao Parlamento o estágio de estruturação e 

utilização dos procedimentos de avaliação nos diferentes ministérios26.  

 Nos Estados Unidos, no âmbito do U.S. Geral Accounting Office – GAO, a avaliação de 

programas já era realizada de forma direta desde 1980, ano da criação do Instituto para Avaliação de 

Programas, o qual em 1983 se transformou na Divisão de Metodologia e Avaliação de Programas 

(Program Evaluation and Methodology Division – PEMD). 

 Heinz Gunter Zavelberg, em artigo de 1985, mencionava o termo auditoria de resultados de 

programas, utilizado na Corte Federal da Alemanha, para estudar programas que não cumpriam a 

                                                 
24 SEGSWORTH, R. V. Policy and Program Evaluation in the Government of Canada. In: Program Evaluation and the Management of 
Government: Patterns & Prospects across Eight Nations. London: Transaction Publishers, 1990. 
25 KORDES, Frans G. Policy Evaluation and the Netherlands Court of Audit. In: Advancing Public Policy Evaluation: Learning from 
International Experiences. Amsterdam: North Holland, 1992. 
26 SEGSWORTH, R. V. Policy and Program Evaluation in the Government of Canada. In: Program Evaluation and the Management of 
Government: Patterns & Prospects across Eight Nations. London: Transaction Publishers, 1990. 
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totalidade de seus objetivos e para estimar até que ponto eram cumpridos os objetivos, bem como se 

poderiam ter sido cumpridos utilizando menos recursos (eficiência e eficácia dos programas)27. 

 Albaek & Winter mencionavam, no início dos anos 90, que o Auditor-geral de Dinamarca 

havia recentemente começado a complementar os métodos tradicionais de auditoria com análise de 

resultados, sob a influência metodológica dos trabalhos desenvolvidos nos Estados Unidos e no 

Canadá28. 

 A Controladoria da Irlanda noticiava, em 1991, que a avaliação de programas teria se iniciado 

naquele país em 1968, ocasião em que surgiu a necessidade de auditoria de resultados, além da 

auditoria tradicional, centrada apenas em aspectos financeiros e de legalidade. 

 Também na Suécia, segundo Sandahl, 1992, o Swedish National Audit Bureau 

(Riksrevisionsverket – RRV) conduzia avaliações de programas, algumas voltadas para a dimensão 

da efetividade. 

 Com a crescente intervenção das EFS no exame de programas governamentais, as 

metodologias de avaliação sofreram adaptações que possibilitaram a execução de trabalhos em 

períodos menores que as avaliações tradicionais,  facilitando sua difusão nas próprias EFS. 

 

2.4 Avaliação de Programas no Brasil 
 

Embora auditorias de natureza operacional e de desempenho tenham sido levadas a efeito, 

desde a década de 80, para aferir a eficiência de ações governamentais, o acompanhamento de 

ações de governo sob a forma de programas é relativamente recente em nosso País, remontando à 

época do lançamento do conhecido plano de metas de 1995, denominando “Brasil em Ação”, 

composto de 42 programas prioritários do governo federal. 

                                                 
27 ZAVELBERG, Heinz G., Vice-Presidente da Corte Federal de Auditoria da República Federal da Alemanha. Auditoría de Resultados de 
Programas en el contexto de la Auditoria Gubernamental. In: Revista Internacional de Auditoria Gubernamental, volume 12, número 4, outubro 
de 1985. 
28 ALBAEK, Erik & WINTER, Soren. Evaluation in Denmark: the State of the Art. In: Program Evaluation and the Management of Government: 
Patterns & Prospects across Eight Nations. London: Transaction Publishers, 1990. 
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Sob esse novo modelo, a gestão pública passou a ser analisada do ponto de vista dos 

resultados dos programas, que às vezes envolviam mais de um ministério, e essa evolução iria 

apressar o processo de incorporação das técnicas de avaliação de programas públicos às auditorias 

de natureza operacional. 

Três anos mais tarde, uma grande oportunidade para a implantação efetiva de um sistema de 

avaliação de programas surgiu a partir da reformulação do Plano Plurianual e dos Orçamentos da 

União, por intermédio do Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998. O art. 6 do decreto 

estabeleceu que os programas e projetos implantados de 2000 a 2003 seriam objeto de avaliação 

física  financeira, com a finalidade de aferir seus resultados a partir de metas predefinidas. 

Por si só, a mudança do modelo PPA – Orçamento já foi significativa,  pois estabeleceu, em 

linhas gerais:  

 

a) programas organizados segundo a lógica de projeto, com etapas, prazos e metas definidos; 

b) um gerente para cada programa, responsável por custo e metas; 

c) sistema de informações gerenciais de uso compartilhado; e 

d) divulgação de resultados, visando ao controle social. 

 

Essa mudança poderá vir a ser o motor de uma nova sistemática de controle de gestão dos 

recursos públicos em nosso País. 

 

2.5 Conceito de avaliação 
 

Para Rossi e Freeman29, avaliação ou pesquisa avaliativa é a “aplicação sistemática de 

procedimentos de pesquisa científica para verificar a conceitualização, design, implementação e 

utilidade dos programas de intervenção social”.  

                                                 
29 ROSSI, Peter & FREEMAN, Howard E. Evaluation: a systematic approach. Califórnia: SAGE Policátions, 1982. 
 



 32

De acordo com o pensamento de Silva30 “[...] avaliar deriva de valia que significa valor. 

Portanto, avaliação corresponde ao ato de determinar o valor de alguma coisa. A todo momento o 

ser humano avalia os elementos da realidade que o cerca”. 

Aguilar & Ander-Egg, em obra de 1994, apresentam a seguinte definição de avaliação: 

 
A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e 
informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos 
diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação e 
execução), ou de um conjunto de atividades especificas que se realizam, foram realizadas 
ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando 
a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma a que sirva de base ou 
guia para uma tomada de decisão racional e inteligente entre cursos de ação, ou para 
solucionar problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos fatores 
associados ao êxito ou ao fracasso de seus resultados31. 

  

Um pouco mais tarde, em 1997, Contandriopoulos cunhou o seguinte conceito: “[...] avaliar 

consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou 

sobre qualquer um dos seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões”32. 

 Tendo em mente esses conceitos a respeito de que seja avaliar; observa-se o que se 

entende por avaliar programas.  

 

2.6 Conceitos de programa 
 

Antes, porém, de ser abordado o que significa avaliar programas, um outro conceito precisa 

ser apreendido, ainda que em rápida análise. Trata-se de saber o que representa, no contexto 

brasileiro, o termo “programa de governo”. De acordo com o conceito formulado por Piscitelli (1990, p 

89):  
                                                 
30 SILVA, C.S. Medidas e Avaliação em Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 
31 AGUILAR, Maria José & ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de serviços e programas sócias. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
32 CONTANDRIOPOULOS, André-Pierre. L’évaluation dans le domaine de la santé: concepts et méthodes. In: Avaliação em Saúde: 
Dos Modelos Conceituais à Prática na Análise da Implantação de Programas, p.3. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 1997. 
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Objetivando a programação, elaboração, execução orçamentária e o controle da execução 
dos planos, as ações desenvolvidas direta ou indiretamente pela União foram agrupadas 
em funções, que representam o maio nível de agregação, através das quais se procuram 
alcançar os objetivos nacionais. 
Visando a alcançar as finalidades das funções, estas foram desdobradas em programas, 
representando os meios e instrumentos de ações organicamente articuladas para o 
cumprimento das funções. Dessa forma, além dos recursos financeiros, cada programa 
agrupa, de forma ordenada, recursos humanos, materiais e institucionais próprios à sua 
execução. 
É importante acrescentar que através dos programas se faz a ligação entre os planos, de 
longo e médio prazo, e os orçamentos, anual e plurianual, que representam a 
institucionalização das ações, contribuindo para avaliação do atingimento dos objetivos 
funcionais. 
Os programas, por sua vez, se vinculam aos projetos e atividades, contribuindo 
diretamente para alcançar os objetivos dos programas33. 

 

Consoante terminologia adotada pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP, 

programa é o [...] desdobramento da classificação funcional programática, através do qual se faz a 

ligação ente os planos de longo e médio prazo aos orçamentos plurianuais e anuais, representando 

os meios e instrumentos de ação, organicamente articulados para o cumprimento das funções. Os 

programas, geralmente, representam os produtos finais da ação governamental. 

 Na conceituação norte-americana, segundo Hatry34, um programa refere-se a uma atividade 

ou grupo de atividades empreendidas por um governo para servir ao público. Usualmente, é 

conduzido por uma só entidade, mas à vezes requer o envolvimento de diversos órgãos e entidades 

de um determinado nível de governo, e até mesmo de mais de um nível de governo, como federal e 

estadual interligados. 

 Em sentido lato, podermos considerar o termo programa, para fins de conceituação de 

avaliação de programas, como referente a serviços, atividades ou funções conduzidas pelos 

governos. 

 

 

                                                 
33 PISCITELLI, Roberto B. Contabilidade Pública, uma abordagem da Administração Financeira Federal. São Paulo: Atlas, 1990. 
34 HATRY, Harry P. et al. Practical Program Evaluation for State and Local Governments. 2ª ed. Washington, D.C.: The Urban Institute, 1981. 
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2.7 Conceitos de avaliação de programas 
 

 O Tribunal de Contas da França, em trabalho apresentado por ocasião do XIV Congresso da 

INTOSAI, o INCOSAI, realizado nos Estados Unidos, em 1992, mencionava que “[...] o caráter 

relativamente recente da adoção da auditoria de resultados por parte das EFS, assim como as 

diferenças nacionais intrínsecas, ajudam a explicar as diversas interpretações que os distintos países 

têm dado ao significado da avaliação de programas35”. 

 Dessa afirmativa podia se extrair que na época não havia uma única definição do termo 

avaliação de programas. Às vezes, eram utilizados de maneira indistinta os termos avaliação de 

programas, auditoria de resultados, auditoria de eficácia e auditoria de otimização de recursos, 

apesar da diversidade, na essência, queriam definir o alcance dos objetivos de um programa como 

fator central na avaliação da eficácia do programa. 

Segundo Hatry36, na obra citada, “... avaliação de programas é o exame sistemático de um 

programa de governo específico de sorte a prover informação a mais abrangente possível dos 

efeitos de curto e longo prazo do programa”. 

Nos termos definidos pelo Grupo de Trabalho criado no âmbito da Comissão Permanente de 

Avaliações de Programas da INTOSAI, instalada no XIV INCOSAI, a avaliação de programas 

governamentais é “[...] a avaliação da efetividade de um programa, política ou ação, através de uma 

análise, utilizando métodos rigorosa e cientificamente preestabelecidos, da atual performance 

comparada com o conjunto de objetivos fixados ou implícitos e os recursos utilizados”. 

Importante destacar que naquele congresso ficou estabelecida uma distinção fundamental 

entre auditorias de regularidade ou operacionais  e avaliação de programas. Enquanto aquelas se 

concentram em um órgão ou entidade, a avaliação de programas tem como escopo um programa ou 

política de governo, os quais podem ser definidos e implementados por diversos órgãos e entidades 

da administração, o que implica, conseqüentemente, em um enfoque integrado. 
                                                 
35 TRIBUNAL DE CONTAS DA FRANÇA. La evaluación de programas: una forma de análisis em desarrollo. In: Revista Olacefs, Volume 
I, número 3, abril de 1993. 
36 HATRY, Herry P, Op. Cit. P. 45. 
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Consoante à terminologia adotada nas Normas de Auditoria Governamental, publicadas pelo 

General Accounting Office – GAO, a EFS dos Estados Unidos, “[...] auditoria de otimização de 

recursos (ou avaliação de programas) é o exame objetivo e sistemático de evidências, com o fim de 

proporcionar uma avaliação independente do desempenho de uma organização, programa, atividade 

ou função governamental, no sentido de melhorar a accountability pública e facilitar o processo de 

tomada de decisões pelos envolvidos na responsabilidade de supervisionar o iniciar ações 

corretivas37”. 

Segundo a Academia Nacional de Administração Pública (National Academy of Public 

Administration – NAPA), o GAO utiliza os termos “avaliação de programas” e “revisão de resultados 

de programas” para exprimir o trabalho que avalia quão efetivamente programas e atividades estão 

alcançando objetivos e propósitos estabelecidos38. 

Complementado, pode-se mencionar a conceituação de Harry S. Havens, ex-assistente do 

Controlador-Geral dos Estados Unidos, que afirmou, em palestra proferida em Washington, D.C., em 

junho de 1996, que, em sentido restrito, a avaliação de programas poderia ser definida como a 

rigorosa aplicação de métodos científicos para coleta, análise e divulgação de dados sobre as 

conseqüências de políticas e programas de governo39. 

Já em sentido amplo, segundo o autor, avaliação de programas poderia ser consideradas 

como qualquer esforço sistemático para reunir informação sobre a implementação de políticas e 

programas governamentais que possa contribuir para melhorar a economia, eficiências e efetividade 

das operações governamentais. 

Ainda de acordo com o autor, de ambas as definições emergiam dois elementos-chave: 

 

• A avaliação é sempre retrospectiva, amparando-se em dados registrados para auxiliar no 

trabalho prospectivo, o qual é denominado de análise política; e 

                                                 
37 CHELIMSKY, Eleanor. Expanding GAO’s capabilities in program evaluation. The GAO Journal, 43-52. Washington: Winter Spring, 1990. 
38 NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION. The roles, mission and operation of the U.S. General Accounting Office 
    Relatório preparado para o Committee on Governmental Affairs of the United State Senate, outubro de 1994. 
39 HAVENS, Herry S. et al. Practical Program Evaluation for State and Local Governments. 4ª ed. Washington, D.C.: The Urban Institute, 1996. 



 36

• A avaliação é um processo de reunião de informações, não uma busca de irregularidades ou 

impropriedades. 

 

Segundo Calmon40, a avaliação é um dos mais importantes instrumentos de feedback capaz 

de contribuir para a aprendizagem organizacional, uma vez que os decisores públicos dependem 

dos dados da avaliação para implementar programas e aperfeiçoar a gestão das políticas 

governamentais. 

 

2.8 Objetivos da avaliação de programas 
 

De sua própria conceituação como tipo de auditoria direcionada à análise dos resultados de 

um programa e à otimização dos recursos envolvidos, a avaliação de programas revela um objetivo 

intrínseco, inerente: aprimorar o próprio programa que está sendo avaliado. 

Todavia, ela não se restringe apenas ao programa avaliado. Pode, também, fornecer 

subsídios para avaliar o impacto do programa no meio em que é implementado. Ademais, o caráter 

retrospectivo da avaliação fornece dados para estimar os futuros efeitos e os custos do programa 

sob exame, assim como de outros programas a serem avaliados. 

Avaliar a efetividade de programas para atingir seus objetivos é essencial componente de 

boa técnica administrativa, resultando em elemento indispensável para a  tomada de decisões por 

parte dos administradores. 

No âmbito da administração pública e na atual conjuntura de escassez de recursos, a 

avaliação de programas pode assumir papel fundamental, à medida que pode auxiliar a testar 

programas governamentais em seus estágios iniciais, antes que grandes esforços e recursos sejam 

neles aplicados.  

A avaliação de programas revela, ainda, outro aspecto de fundamental importância, que é a 

avaliação do impacto causado pela implementação do programa no público-alvo, à medida que tenta 
                                                 
40 CALMON, Kátya Maria Nasiaseni. Op. Cit. 



 37

identificar e mensurar como o programa está atingindo seus objetivos por meio das alterações 

causadas no grupo de clientes em decorrência do programa, sejam elas positivas ou negativas. 

Desse modo, por meio do impacto causado e dos efeitos produzidos, a avaliação de 

programas pode auxiliar os governos a decidir se um programa deve ser continuado, expandido, 

modificado, reduzido ou mesmo eliminado, além de possibilitar saber as razões de uma eventual 

performance inadequada e as ações requeridas para corrigir a situação. 

Elmer Staats41 cita ainda, como um dos objetivos da avaliação, o auxílio ao legislador no que 

se refere a solucionar problemas legais relativos aos programas de governo avaliados. 

Segundo definição alcançada no XIV INCOSAI, em 1992, o propósito da avaliação de 

programas é mensurar os efeitos resultantes, diretos ou indiretos, intencionais ou não, de 

determinado programa. 

A análise desses efeitos deve ser tal que permita comparação entre o que teria sido 

produzido sem o programa e o que foi produzido como resultado da sua implementação. 

De acordo com a National Academy of Public Administration – NAPA (1994), o escopo da 

avaliação de programas desenvolvida pelo GAO tem crescido consideravelmente desde a edição 

das Normas de Auditoria Governamental (Yellow Book), nos anos 70 e 80. naquelas normas estão 

elencados como objetivos da auditoria de programas (desdobramento da auditoria de otimização de 

recursos), entre outros: 

 

• Avaliar se os objetivos de um programa proposto, novo ou em execução, são apropriados, 

convenientes ou relevantes; 

• Determinar em que medida um programa alcança um nível desejado de resultados; 

• Avaliar a eficácia de um programa ou de componentes individuais deste programa, ou 

ambos; e 

                                                 
41 STAATS, Elmer B. Auditoria Gubernamental:Una visión internacional. Adaptado do discurso proferido na Conferência Centenária do 
Auditor geral do Canadá, em dezembro de 1978. In: Revista Internacional de Auditoria Gubernamental, volume 6, número 2, de abril de 1979. 
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• Determinar se o programa complementa, sobrepõe-se, ou conflita com outros programas 

correlatos. 

 

No entender de Harry S. Havens42, ex-assistente do Controlador-Geral dos Estados Unidos, 

o papel da avaliação de programas é: 

 

• Fornecer informação confiável, segura, acerca de situação correntes; 

• Testar conhecimentos convencionais; 

• Confirmar ou refutar evidências; e 

• Servir de base para a tomada de decisões sobre programas e políticas de governo, 

auxiliando na adoção de alternativas para alocação de recursos orçamentários e nas 

mudanças nas políticas e nos programas.  

 

Aguilar & Ander-Egg43 mencionam ainda os seguintes objetivos ou potencialidades da 

avaliação de programas: 

• Estabelecer o grau de pertinência: a capacidade que um programa tem de ser aplicado e 

resolver a situação-problema que lhe deu origem; 

• Estabelecer a suficiência: a capacidade de o programa fazer com que as atividades e tarefas 

sejam coerentes com as metas e objetivos; 

• Analisar a eficácia, eficiência ou efetividade do programa; 

• Determinar as razões dos êxitos e dos fracassos; 

• Facilitar o processo de tomada de decisões para melhorar e/ou modificar o programa ou 

projeto; 

• Estabelecer até que ponto ocorreram outras conseqüências ou efeitos imprevistos; 

                                                 
42 HAVENS, Harry S. Informação transmitida em palestra proferida em Washinyton, D.C., junho de 1996. 
43 AGUILAR, Maria José & ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de serviços e programas sócias. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
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• Estabelecer projetos do mesmo gênero em realidades semelhantes; 

• Compatibilizar a concessão de recursos escassos ou destinados a programas que competem 

ente si; 

• Revisar criticamente o pressupostos teóricos que sustentam o programas; e  

• Aumentar o conhecimento sobre o problema que dá origem ao programa. 

 

2.9 Tipos de Avaliação de Programas 
 

Apresentados os principais conceitos do que seja avaliar, do que seja programa de governo e 

do que represente a avaliação de programas, vejamos as diversas formas sob as quais podem ser 

agrupadas as avaliações, dependendo da finalidade da classificação. 

Tomando por base o momento de implementação, as avaliações podem ser classificadas em 

ex-ante e ex-post44. As primeiras, também denominadas de program Analysis45, têm por objetivo 

fornecer informações para a tomada de decisão com vistas à implementação de programas. As 

avaliações ex-post, por sua vez, visam a auxiliar decisões quanto à manutenção ou aperfeiçoamento 

de programas.  

Em termos de objetivos, segundo Aguilar & Ander-Egg46, as avaliações podem ser somativas 

ou  formativas. As avaliações somativas objetivam verificar os efeitos dos programas em relação a 

sues objetivos, decidindo-se pro sua manutenção ou não. Já as avaliações formativas têm por 

finalidade melhorar os programas. 

Todavia, para Cronbach (1980), apud. Aguilar & Ander-Egg47, essa classificação não seria a 

mais adequada, porque, na prática, as avaliações são, em sua maioria, formativas e não somativas. 

Segundo a procedência dos executores, as avaliações podem ser internas, externas e 

mistas. Segundo Cotta48, quando a própria unidade gestora realiza a investigação, minimiza-se o 
                                                 
44 COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando. Avaliação de Projetos Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
45 HATRY, Harry P. et al. Practical Program Evaluation for State and Local Governments. 2ª ed. Washington, D.C.: The 
      Urban Institute, 1981. 
46 AGUILAR, Maria José & ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de serviços e programas sócias. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
47 idem 
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conflito e aumenta-se a quantidade de informação; porém, em contrapartida, perde-se muito em 

objetividade. Quando se recorre a profissionais não vinculados à instituição executora, ganha-se em 

capacidade técnica, mas o acesso aos dados se torna mais difícil. A avaliação mista, como o próprio 

nome sugere, consiste, segundo Cohen & Franco49, na combinação dos tipos mencionados, fazendo 

que os avaliadores externos realizem seu trabalho em estreito contado e com a participação dos 

membros do projeto.  

 

2.10 Especificidade a considerar na implantação da avaliação de programas 
 

Como toda inovação, a avaliação de programas tem enfrentado muita resistência à sua 

implantação. Desde logo, conquistou defensores e críticos, em função dos diversos aspectos 

políticos envolvidos no exame de programas governamentais. 

Devido ao caráter relativamente recente da adoção da avaliação de programas pelos 

organismos de controle em todo o mundo, diversos problemas têm surgido que requerem cuidado 

por parte de todo aquele que deseja avaliar resultados de programas governamentais. 

Um deles encontra-se refletido no princípio de auditoria governamental de número 9, 

relacionado por James Wesberry: “Quais os critérios ou normas de rendimento estão, dentro das 

circunstâncias que envolvem a entidade sob exame, os mais úteis à avaliação e ao eventual 

aumento nos níveis de eficiência e efetividade?”50. 

Na auditoria financeira tradicional, este problema está diminuído pela existência dos 

“Princípio de Contabilidade Geralmente Aceitos”. Estes, aliados à adoção de práticas e métodos 

contábeis de amplo conhecimento, permitem ao auditor identificar com clareza os critérios a adotar 

                                                                                                                                                              
48 COTTA, Tereza Cristina. Metodologia de avaliação de programas e projetos sociais: análise de resultados e de impacto. 
Mimeografado. Trabalho final do curso de Formação para a Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 
Brasília, agosto de 1997. 
49 COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando. Avaliação de Projetos Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
50 WESBERRY, James P. Princípios de Auditoria Gubernamental. In: Revista Internacional de Auditoria Gubernamental, volume 4, números 2 
e 3, abril e julho de 1977, transcrito da Revista de Control Fiscal (Revista de la Contraloria General de la República de Venezuela) nº 83, out-
dez de 1976. 
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ao executar uma auditoria financeira de modo a conduzi-la e apresentar seus resultados conforme 

um modelo padronizado. 

No caso da avaliação de programas, esta tarefa se mostra um tanto mais complicada. A 

definição dos critérios de avaliação fica na dependência, em grande parte, da capacitação 

profissional do auditor e do nível de especialização alcançado por aquele profissional. 

Entre os vários aspectos citados por Aguilar & Ander-Egg51 que podem ser enfocados na 

avaliação de um programa, destacam-se: 

 

• Necessidades; 

• Plano e conceitualização do programa; 

• Processos; 

• Qualidades; 

• Eficácia; 

• Eficiênica; 

• Efetividade. 

 

Harry P. Hatry, identificava, em 1981, como principais problemas impostos à avaliação de 

programas os seguintes52: 

 

a) recursos limitados, humanos e financeiros; 

b) exigüidade de tempo disponibilizado para a realização, freqüentemente alguns meses, 

quando não algumas semanas; 

c) pressão para desviar avaliadores para projetos considerados pela administração como mais 

urgentes. 

                                                 
51 AGUILAR, Maria José & ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de serviços e programas sócias. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
52 HATRY, Harry P. et al. Practical Program Evaluation for State and Local Governments. 2ª ed. Washington, D.C.: The Urban Institute, 1981. 
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Obstáculos como esses, segundo o autor, freqüentemente resultam em avaliações 

superficiais e mal planejadas. 

Na opinião de Zavelberg53, três elementos principais poderiam representar obstáculos à 

implantação de exames de resultados de programas. 

Em primeiro lugar, o ambiente político em que estão situados os programas a serem 

avaliados. Os exames complexos requerem comparação dos objetivos originais com a execução 

real, uma declaração dos benefícios objetivamente quantificáveis e da relação causal, assim como 

dos custos estimados com os realizados. Se essas revisões têm resultados positivos, serão 

certamente bem recebidas pelos interessados. Se, ao contrário, revelarem fracassos, erros ou 

malversações, poderão ser mal recebidas por políticos, autoridades ou outras entidades públicas 

envolvidas. 

Esse aspecto pode ganhar relevância, segundo o autor, em virtude de que as tradições 

firmemente estabelecidas e a aversão à inovação que se observa algumas vezes no Poder 

Executivo podem representar outros obstáculos à efetividade das avaliações de programas. 

Em segundo lugar, pode ser difícil, e até impossível, determinar o alcance das metas por 

meios de indicadores numéricos financeiros. As metas secundárias, que nem sempre são 

analisadas, também merecem atenção porque podem envolver grandes gastos. 

E, finalmente, a necessidade e a dificuldade de determinar os efeitos secundários, por 

exemplo, o impacto de um subsídio concedido a uma empresa em uma região específica sobre a 

situação de emprego nas regiões vizinhas. Ou, ainda, o impacto causado por um determinado 

programa sobre uma região e os reflexos sobre as situações análogas existentes no resto do País. 

A respeito do ambiente político, um cuidado especial é requerido para evitar que a ingerência 

do controle venha a se opor a decisões políticas, contrapondo-se às necessidades do Congresso, 

que exerce o controle político, levando ao fracasso das iniciativas nesse campo. 

                                                 
53 ZAVELBERG, Heinz G., Vice-Presidente da Corte Federal de Auditoria da República Federal da Alemanha. Auditoría de Resultados de 
Programas en el contexto de la Auditoria Gubernamental. In: Revista Internacional de Auditoria Gubernamental, volume 12, número 4, outubro 
de 1985. 
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Segundo o Banco Mundial54 os seguintes problemas são comuns em países em 

desenvolvimento que decidem pela implantação da avaliação de programas como técnica de 

controle da ação governamental: 

 

a) reduzido interesse e compromisso dos níveis políticos com a função de avaliação; 

b) insuficiência de mecanismos para utilização dos resultados das avaliações; 

c) preocupação exclusiva com a formulação e implementação dos programas e projetos, em 

detrimento da sua avaliação; 

d) alto custo da avaliação e acesso restrito a metodologias de menos custo; e  

e) insuficiência de pessoal qualificado para a execução das avaliações. 

 

Tentando contornar essas dificuldades, organismos internacionais vêm buscando difundir a 

prática de avaliação nos países em desenvolvimento. Assim, Santos & Cardoso55 observam que: 
 
O Banco Mundial tem procurado auxiliar os países tomadores de empréstimos no sentido 
de ampliar a sua capacidade de avaliação, inclusive exigindo, como requisitos para 
concessão de financiamentos, que contribuam para a elaboração dos relatórios de 
desenvolvimento de seus projetos. Desde 1987, tem desenvolvido programas para apoiar o 
desenvolvimento da capacidade de avaliação de projetos em vários países, como Brasil, 
Chile, China, Colômbia, Indonésia, Marrocos, Venezuela e outros, a apoiando agência de 
desenvolvimento regionais por meio do Evaluation Capacity Program – ECDP. 

  

 Entretanto, segundo Santos & Cardoso56, a despeito da importância de instrumentos de 

avaliação, em muitos países ainda hoje existe a dificuldade de se instalar uma cultura de avaliação, 

uma vez que: 

 
                                                 
54 WORLD BANK. Public Sector – The Critical Role of Evaluation – Selected Proceedings from a World Bank Seminar. Washington: The 
     World Bank, 1998. 
55 SANTOS, Luiz Alberto dos & CARDOSO, Regina Luna dos Santos. Avaliação de Desempenho da Ação Governamental no Brasil: 
     Problemas e Perspectivas. In: XV Concurso de Ensayos del CLAD “Control y Evaluación del Desempeno Gubernamental”, Primer 
     Premio. Caracas, 2001. 
56 SANTOS, Luiz Alberto dos & CARDOSO, Regina Luna dos Santos. Avaliação de Desempenho da Ação Governamental no Brasil: 
     Problemas e Perspectivas. In: XV Concurso de Ensayos del CLAD “Control y Evaluación del Desempeno Gubernamental”, Primer 
     Premio. Caracas, 2001. 



 44

a) a construção de sistemas de monitoramento e avaliação requer o emprego maciço de 

recursos físicos, materiais, financeiros, tecnológicos e humanos, escassos principalmente 

nos países em desenvolvimento; 

b) o próprio receio quanto aos resultados de uma avaliação desfavorável acaba por dificultar 

a implantação de uma cultura de avaliação. 

 

Calmon57 entende que possa ser afetado pelos seguintes fatores: 

 

a) validade e credibilidade da metodologia, rigor metodológico na condução dos trabalhos, 

fidedignidade dos dados e formato da conclusão; 

b) credibilidade do avaliador, em termos de experiência, formação teórica e postura ética; 

c) relevância dos estudos para os membros da organização ou do programa avaliado; 

d) grau de disseminação dos resultados aos decisores, aos membros da organização ou do 

programa ou a outros interessados; 

e) grau de participação dos membros da organização ou do programa avaliado nos trabalhos 

de avaliação. 

 

No entendimento de Harry S. Havens58, há ainda alguns problemas a serem enfrentados 

pelos avaliadores de programas. 

O primeiro deles, intrínseco, diz respeito à coleta de dados. Neste particular, exercem 

influência definitiva sobre a qualidade do trabalho desenvolvido o tamanho e a diversidade do país. 

Além disso, programas operacionalizados por estados ou por terceiros intermediadores podem 

apresentar diferentes métodos operativos, benefícios e sistemas de dados, o que, evidentemente, 

poderá afetar o trabalho de coleta, tratamento e análise dos dados. 

                                                 
57 CALMON, Kátya Maria Nasiaseni. A avaliação de programas como instrumento de aprendizagem organizacional: o caso do 
     PROSEGE. Mimeografado. Dissertação de Mestrado, Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da 
     Universidade de Brasília – UnB. Brasília, DF: 1997, p. 54. 
58 Harry S. Havens,  Op. Cit. 
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Outro pondo a ser considerado, no que diz respeito à coleta de dados, refere-se ao fato de 

que será levada a efeito com a cooperação da entidade ou das entidades responsável pela 

execução do programa avaliado, podendo enfrentar natural resistência posta pela entidade, 

traduzida em postura defensiva, e possível omissão de dados. 

Um cuidado especial deve ser dedicado à coleta de dados, requerendo planejamento 

adequado em virtude de que esta, embora seja a parte menos interessante do trabalho, será, 

certamente, a que maiores esforços e recursos irá consumir.  

O segundo problema mencionado por Havens, de natureza extrínseca, é pertinente ao 

mencionado contexto político no qual se insere o programa a ser avaliado. Uma máxima do autor, 

proferida em tom jocoso, diz que “[...] a única avaliação segura é aquela que não revela nada”.  

Dois aspectos relevantes devem ser observados quando se analisa o contexto político. O 

primeiro deles se refere ao fato de que a avaliação de programas e a conseqüente divulgação de 

resultados – eventualmente negativos – sobre políticas e programas de governo têm um 

componente essencialmente político e, portanto, requerem extremo cuidado em sua condução. 

Em segundo lugar, nem sempre há coincidência de prioridades entre o Senado Federal e a 

Câmara dos Deputados, assim como entre o Congresso Nacional e o Presidente da República, o 

que faz que, quaisquer que seja as conclusões, não importa quão bem fundamentadas estejam elas, 

haja sempre partes satisfeitos e outra que acusarão o trabalho de insuficiente, impreciso ou 

inverídico, desmerecendo seu conteúdo. 

Cabe mencionar, finalmente, que os problemas decorrentes da implementação da avaliação 

de programas não estão completamente identificados; ao contrário, vêm sendo revelados 

paulatinamente, à medida que a própria técnica vai se desenvolvendo e evoluindo.    
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2.11 Estrutura do Modelo Conceitual de Decisão e Apuração de Resultado 
(MCDAR) 
 

Este tópico tem como objetivo apresentar o Modelo Conceitual de Decisão e Apuração de 

Resultado (MCDAR), apresentado por João Eudes Bezerra Filho à Faculdade de Economia, 

Administrção e Contabilidade da Univeridade de São Paulo, para obtenção do grau de Mestre em 

Controladoria e Contabiidade. [...]59 o MCDAR é um modelo de abrangência geral, aplicado nas três 

esferas de governo: União, Estados (incluindo o Distrito Federal) e Municípios, que possibilite aos 

usuários planejar, executar, controlar e avaliar a consecução de programas do governo, objetivando 

obter resultados sociais positivos demandados pela sociedade. Porquanto, inserido na estrutura legal 

do atual sistema de planejamento orçamentário brasileiro, em consonância com o Sistema GECON, 

cujo escopo está voltado para o planejamento, execução e controle das entidades. O modelo em tela 

tem como finalidade monitorar a gestão dos programas de governo, através da mensuração do 

resultado econômico, levantado, a partir de suas decisões, sob a égide da eficiência e eficácia de 

gestão.  

O MCDAR tem como propósito apoiar o gestor público nas decisões requeridas nas várias 

etapas do processo de gestão dos programas de governo sob sua responsabilidade, que se 

encaminhará desde a elaboração e aprovação do PPA, elaboração e aprovação da LDO e LOA 

(planejamento operacional), até a execução da LOA consoante o controle respectivo, propiciando 

condições para a combinação de objetivos, ações e variáveis que  evidenciarão as alternativas e 

suas consequências, permitindo a escolha daquela que leva à otimização de benefícios à sociedade, 

traduzidos em resultado econômico. 

 
 
 
                                                 
59 BEZERRA FILHO, João Eudes. Modelo Conceitual de Decisão e Apuração de Resultado, São Paulo 
FEA/USP 2002. 
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2.11.1 Fluxo do MCDAR 
 

Dentro da concepção do GECON60, o MCDAR deve ser uniforme para todos os programas a 

serem executados pelos governos. Isto garante a consistência em todas as decisões tomadas por 

cada gestor público no sentido de contribuir para a otimização do resultado económico e do 

cumprimento da missão do Estado. O modelo exprime as variáveis que geram impacto no Resultado 

Econômico do Programa (REP) de cada decisão, de tal forma que o gestor possa escolher a melhor 

alternativa e, posteriormente, venha a executar o programa respectivo. 

 

2.11.2 Etapas do MCDAR  
 

O modelo traz quatro etapas, a saber: planejamento estratégico, planejamento quadrienal 

(médio prazo), planejamento anual (curto prazo) e execução da LOA. Dentro da estrutura de cada 

uma das etapas, serão abordados o controle e a avaliação de resultado correspondente. Não 

obstante, estarão implícitos os modelos de identificação, mensuração e informações inerentes ao 

Subsistema de Gestão. 

 

2.11.2.1 Primeira Etapa: Planejamento Estratégico 
 

O planejamento estratégico tem como premissa fundamental assegurar o cumprimento da 

missão do Estado. Nesta etapa devem ser identificadas as demandas sociais existentes, as 

oportunidades e ameaças que estão direta ou indiretamente associadas ao desenvolvimento 

econômico e social da região, ou seja, devem ser contempladas e analisadas todas as variáveis dos 

                                                 
60 O GECON é um sistema, eminentemente brasileiro, resultado de estudos desenvolvidos pelo Núcleo  
    de  Pesquisas  Gecon,  que  consiste  em  um laboratório de pesquisas fundado e liderado pelo Prof.  
    Armando  Catelli,   credencia  do   junto   ao   Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  
    Tecnológico  (CNPq)  e  patrocinado  pela  Fundação  Instituto  de  Pesquisas  Contábeis, Atuariais e  
    Financeiras (FIPECAFI) vinculada ao Departamento de Contabilidade da Universidade de São Paulo. 
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ambientes externo e interno ("máquina estatal"). Tal planejamento subsidiará, o futuro governante, 

com informações suficientemente fundamentadas para estabelecer o conjunto de diretrizes 

estratégicas que nortearão as ações e gestão de seu governo. 

 

1a.) Estudo abrangente das demandas sociais de competência de cada ente da 
Federação (União, Estados/Distrito Federal e Municípios) 
 

Levantamento detalhado da realidade do ambiente que será governado, para que sejam 

identificadas as potencialidades e os obstáculos inerentes ao desenvolvimento econômico e social 

da região. 

 

2a.) Estabelecimento das diretrizes de governo para o quadriénio 
 

São as diretrizes estratégicas, objetivos e orientações do governo, constituindo-se a 

referência básica para a construção do PPA, contendo as diretrizes que nortearão as ações 

governamentais nos próximos quatro anos. 

 

3a.) Discussão com os segmentos da sociedade 
 

Realizando audiências públicas e reuniões com os diversos segmentos da sociedade 

(empresários, parlamentares e entidades da sociedade civil organizada, etc.) para receber sugestões 

que contribuam no trabalho de levantamento e seleção das ações do governo para suprir as 

demandas levantadas no item 1°, consoante as diretrizes estabelecidas no item 2°. 
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4a.) Levantamento das ações de governo 
 

Após análise das sugestões e contribuições dadas pelos diversos segmentos da sociedade, 

deverão ser formuladas as ações, segundo os problemas e demandas da sociedade. Em realidade, 

as ações de governo constituem-se em "embriões de programas". 

 

5a.) Cadastramento das Ações em Projetos, Atividades e Operações Especiais 
 

Nesta fase, as ações são identificadas e sistematizadas em três categorias de classificações 

diferentes: projetos, atividades e operações especiais. Esse procedimento de organização das ações 

em grupos específicos vai facilitar a fase de levantamento    dos   programas,  cujo  objetivo  é 

congregar um conjunto de ações que convergem para um mesmo fim preestabelecido,   visando à 

solução de um problema ou  ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 

 

6a.) Levantamento dos Programas 
 

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental. Em verdade, o que 

se depreende da expressão "programa", é que esta consiga representar o conjunto de ações 

materializado nos projetos, atividades e operações especiais, de forma que sua execução, pelos 

gestores públicos, seja otimizada. 

Para levantamento dos programas, os principais procedimentos a serem enfocados são: 

 

•  análise critica dos novos programas levantados em relação à Orientação Estratégica do 

governo; 

•  reestruturação, fusão ou eliminação dos programas já existentes, que não mais atendem 

aos objetivos para os   quais foram criados;  
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• verificação da consistência interna do programa (relação de causa e efeito entre o problema 

a resolver, o objetivo, o indicador, o conjunto de projetos e atividades, suas metas e demais 

ações previstas). 

 

2.11.2.2 Segunda Etapa: Planejamento do Quadriénio (elaboração do PPA) 
 

O MCDAR tem início a partir desta fase, pois é nela que efetivamente são tomadas as 

primeiras decisões que viabilizarão o processo orçamentário brasileiro (PPA, LDO e LOA). Nesta 

etapa, os programas serão analisados individualmente, partindo-se do levantamento realizado na 

etapa anterior até a sua validação definitiva no  PPA. 

 

1a.) Escolha do Programa a ser analisado 
 

A partir do inventário dos programas, levantado na etapa anterior, proceder-se-á à análise 

individualizada dos mesmos. Neste momento, serão estudadas todas as variáveis que os envolvem, 

de modo que se possa obter informações suficientes para lastrear o gestor na decisão que definirá a 

sua execução ou não. 

 

2a.) Levantamento das alternativas de execução do Programa 
 

As três principais possibilidades de execução do programa são: 

 

• terceirização - esta possibilidade implica dizer que todas as ações, inerentes ao programa, 

serão executadas por meio da contratação de serviços/fornecedores terceirizados, ou seja, 

por meio de entidades não governamentais, tais como: empresas, cooperativas, ONGs, etc. 

Para isso, o governo deverá dispor de um sistema de informações que disponibilize o menor 
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preço de mercado, oferecido por essas entidades, mantidas todas as condições, 

anteriormente projetadas (meta física, qualidade, prazo, etc.). Esta informação constitui o 

chamado Custo de Oportunidade de Mercado (COM). 

• estado - neste caso, trata-se da possibilidade de o Estado (União, Estado ou Municípios) 

executar o programa analisado com sua própria estrutura, sem que seja necessário 

terceirizar ou pactuar ações. Deverão ser levantados todos os gastos necessários à 

execução do programa, cujo montante chamar-se-á de Custo de Oportunidade de Estado 

(COE). 

• parceria - diz respeito às possibilidades que o Estado dispõe, para fazer parcerias com 

outras entidades públicas ou privadas. A título de exemplo,  podem ser citados os programas 

de parcerias, entre o Estado e Empresas Privadas, tais como: "Adote uma Criança" ou 

"Adote uma Praça". Dessa  forma, deverão ser analisadas todas as possibilidades de 

parcerias para viabilização do programa, de forma que se possa obter a melhor condição de 

preço para o Estado, o qual chamar-se-á de Custo de Oportunidade de Parceria (COPr).  

 

3a.) Alternativa de execução escolhida: Custo de Execução do Programa (CEP) 
 

O CEP - será o custo de oportunidade escolhido, dentre aqueles levantados (COM, COE e o 

COPr). Em tese, deverá ser o de menor valor entre as alternativas, pois assim o fazendo, obterá 

maior Resultado Econômico do Programa (REP). 

 

4a.) Identificação do Custo de Oportunidade do Programa (COP) 
 

O COP - constitui o fluxo dos valores que seriam desembolsados na alternativa desprezada 

de menor valor dentre aquelas consideradas, ou seja, é o menor valor desprezado entre o COM, o 

COE e o COPr, em relação ao CEP. 
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5a.) Avaliação do Resultado Econômico do Programa (REP) 
 

O REP - será calculado pela diferença entre o COP e o CEP. A interpretação do REP dar-se-

á da seguinte forma: 

 

a) REP>0: 
 

• Para o Estado, reflete o grau de eficácia gerado pelo gestor público (governo), caso este 

decida por validar a consecução do programa sob as condições que originaram o referido 

resultado. 

• Para a Sociedade, corresponde ao grau de beneficio econômico que a    mesma obterá, ao 

optar pela execução do programa via administração do  Estado, desprezando outras 

alternativas existentes. 

 

b) REP<0: 
 

• Para o Estado, reflete o grau de ineficácia gerado pelo gestor público (governo), caso este 

decida por validar a consecução do programa sob as condições que originaram o referido 

resultado. 

• Para a Sociedade, corresponde ao grau de prejuízo econômico que a mesma obterá, ao 

optar pela execução do programa via administração do Estado, desprezando outras 

alternativas existentes. 
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6a.) Compatibilização do Programa com a Previsão dos Recursos 
 

Com base na previsão da arrecadação de recursos orçamentários para o quadriénio, 

analisar-se-á cada programa sob o contexto financeiro do Estado. É possível, pois, que dos 

programas que se pretende executar, haja necessidade de exclusão daqueles menos prioritários, 

com realismo e seletividade estratégica, ajustando assim, o total dos Custos de Execução dos 

Programas (CEPs) à previsão de arrecadação do Estado. 

 

7a.) Validação do Programa 
 

Após a compatibilização com a previsão de arrecadação de recursos, verificadas as 

condições de gerenciamento, o programa selecionado até então será validado, isto é, o mesmo será 

contemplado no PPA daquele quadriénio. 

 

8a.) Elaboração do Orçamento Físico-Financeiro (ORFF) 
 

Validado o programa, elaborar-se-á o ORFF. Trata-se do estabelecimento dos valores 

padrões das metas (MP) a serem alcançadas e do desdobramento dos custos de execução do 

programa (CEP), por cada ano de execução do PPA. As informações do ORFF serão a base 

referencial para elaboração, execução e controle das LDOs e LOAs, de cada ano de competência do 

PPA. 
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9a.) Estimativa dos Custos de Oportunidades e Resultados Econômicos para cada 
ano de execução do Programa 
 

Paralelamente à elaboração do ORFF, deverão ser estimados, com base na MP 

estabelecida, o Custo de Oportunidade do Programa (COP) e o Resultado Econômico (REP) a 

serem alcançados pelos gestores públicos em cada ano de execução parcial do programa. Os COP 

e REP serão o referencial para a avaliação do resultado econômico do gestor ao longo do 

quadriénio. 

 

10a.) Aprovação do PPA 
 

Após cumprimento das fases descritas anteriormente, o projeto de lei do PPA estará em 

condições de ser encaminhado ao Poder Legislativo para sua aprovação e posterior execução 

através das LOAs. 

 

2.11.2.3 Terceira Etapa: Planejamento Anual (Plano Operacional para Execução da 
LOA) 
 

O planejamento anual evidenciará as ações de curto prazo para execução dos programas 

previstos no PPA. Como o próprio nome já o diz, deverá ser efetuado para um período de um ano. 

Na concepção do MCDAR o planejamento anual terá um fluxo, no qual serão abordadas, 

descritivamente, as fases de funcionamento que lhes são inerentes, como seja: 
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1a.) Plano Operacional do Programa para cada ano 
 

O plano operacional terá como ponto de partida o Orçamento Físico-Financeiro elaborado no 

PPA, haja vista as projeções realizadas, naquela peça, do Custo (CEP) e da Meta (MP) de execução 

do programa selecionado, para cada ano de vigência do PPA. Informações estas, que servirão de 

base para elaboração da LDO e da LOA, com os ajustes que se fizerem necessários. 

 

2a.) Ajustes tempo-conjunturais 
 

Variáveis ambientais tais como: inflação, variação real dos preços dos serviços e insumos e 

possíveis mudanças de rumos do plano do governo por conta de situações contingenciais, devem 

ser monitoradas permanentemente nos seguintes períodos de tempo: 

• da aprovação do PPA à elaboração e aprovação das LDOs; 

• da aprovação da LDO à elaboração e aprovação da LOA do ano respectivo; e 

• da aprovação da LOA e início da execução efetiva do programa no ano correspondente. 

 

O modelo permitirá que sejam feitos todos os ajustes por conta das variáveis supracitadas, 

inclusive o redimensionamento da Meta Padrão (MP) e do Custo de Execução do Programa (CEP) 

para o ano de referência, que, automaticamente, modificará a MP e o CEP nos planos operacionais 

dos anos subsequentes. 

 

3a.) Avaliação do Resultado Econômico do Programa (REP) 
 

Paralelamente aos três períodos de tempo referidos na fase anterior, será levantado o 

Resultado Econômico do Programa (REP), possibilitando as seguintes críticas: 
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a) REP>0: 
 

• Devem ser seguidas as etapas normais para execução do programa sob as condições 

estabelecidas previamente.  

 

b) REP<0: 
 

• Há necessidade de se reanalisar as possíveis alternativas de execução do programa, 

voltando-se ao planejamento inicial, iniciando-se novamente todo o processo descrito na 

Subseção 2.11.2.2. O gestor público tem, nesse momento, condições de averiguar possíveis 

falhas que possam ter ocorrido na elaboração do PPA. 

 

2.11.2.4 Quarta Etapa: Execução do Programa - LOA 
 

A execução orçamentaria concretiza a execução real do programa. É o momento mais 

importante de todo o processo, pois o gestor público estará materializando todas as ações 

planejadas anteriormente e, sobretudo, produzindo a Receita Social do Programa (RSP). 

 

1a.) Execução total ou parcial do programa 
 

Com o plano operacional devidamente ajustado até a data do início da execução do 

programa, o gestor público estará em condições de operacionalizar as ações de execução sob sua 

responsabilidade. Para tanto, não poderá perder de vista as metas e os custos padrões (MP e CEP) 

preestabelecidos, pois estes serão os parâmetros para a mensuração da avaliação de seu 

desempenho (eficiência), e para a mensuração do resultado econômico dessas ações perante a 

sociedade (eficácia). 
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Ao final de cada ano, as informações de suporte ao MCDAR deverão permitir o 

conhecimento da meta física alcançada (Meta Real-MR), do custo real de execução do programa 

(CEP-re) de sua competência, seja de caráter parcial ou total e do Custo de Oportunidade Atual do 

Programa (COP-at). De posse dessas informações, o MCDAR fará o cotejo com as metas e os 

custos estabelecidos no plano operacional. 

 

2a.) Hipóteses de possibilidades no cotejo da meta física realizada (MR) com a 
meta padrão (MP) estabelecida 
 

Poderão ocorrer as seguintes possibilidades: 

 

a) MR < MP ou MR > MP: acontecendo uma ou outra possibilidade, haverá necessidade de ajustar o 

CEP-orç à MR, obtendo-se assim o Custo de Execução do Programa Ajustado (CEP-aj), conforme a 

fórmula: 

 

CEP-aj = CEP-orç x MR 
 

O CEP-aj será comparado com o CEP-re para fins de evidenciação da eficiência (descrito no 

próximo item). Por conta desse ajuste, processar-se-á o redimensionamento do Orçamento Físico-

Financeiro (ORFF) para os demais anos do PPA; ou 

 

b) MR = MP: neste caso, não haverá necessidade de realizar ajustes, nem redimensionamento do 

ORFF, pois o planejamento foi cumprido rigorosamente, partindo-se então para o cálculo da 

eficiência (descrito a seguir). 
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3ª.) Resultado da Eficiência no Ano (RFA) 
 

É calculado pela diferença entre o CEP-aj (item 2•, letra a) ou o CPE-orç (item 2º,  letra b) 

como o CEP-re, ou seja: 
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a) REP-orç: estimado originalmente no PPA para o ano em análise; 

b) o REP-aj: corresponde ao parâmetro de otimização do resultado econômico, que o gestor público 

deverá ter como meta a ser atingida. O mesmo é calculado pela seguinte fórmula: 

 
REP-aj = COP-aj - CEP-aj 

 
O COP-aj é calculado com base no COP-at proporcional ao percentual da meta realizada, ou 

seja: 

 

COP-aj = COP-at x MR 
 

c) o REP-re: corresponde ao resultado econômico de realização do programa no ano, e é calculado 

pela seguinte equação: 

 

REP-re = COP-aj - CEP-re 
 

5a.) Relação entre RFA, REP-aj e REP-re 
 

É possível obter-se uma relação entre os resultados da eficiência e eficácia, cujas equações 

foram demonstradas anteriormente e estão transcritas a seguir: 

 

                                                                          (1) RFA = CEP-aj - CEP-re 
                                                                          (2) REP-aj = COP-aj - CEP-aj 
                                                                          (3) REP-re = COP-ai - CEP-re 
 

Da análise das relações existentes entre as três equações, pode-se concluir que: 
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REP-re = REP-aj + RFA 
 

6a.) Análise dos Resultados 
 

A partir da equação deduzida, as possibilidades de avaliação dos resultados são as 

seguintes: 

a) REP-re = REP-aj, caso em que o RFA=0 

 

Indica que o gestor alcançou o resultado ótimo de eficiência e eficácia na execução do 

programa.  

  

b) REP-re > REP-aj, caso em que o RFA > O 

 

Indica que o gestor obteve resultado de eficácia além da meta estabelecida. 

 

c) REP-re < REP-aj,  caso em que o RFA < O, situação em que poderá haver duas possibilidades: 

 

c.1) O < REP-re < REP-aj: indica que o resultado da eficácia foi positivo, porém abaixo da meta 

estabelecida, a diferença negativa (REP-re - REP-aj), corresponde ao valor da ineficiência (RFA) 

que, em módulo, é menor que o REP-aj; 

 

c.2) REP-re ≤ 0: indica que gestor foi ineficaz e ineficiente ao mesmo tempo. A ineficiência (RFA<0) é 

maior, em módulo, que o REP-aj. 
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7a.) Resultado Econômico do Programa no Quadriénio (REP) 
 

Quando o programa for previsto para ser executado em mais de um ano, o REP final 

constituirá a soma dos REP parciais calculados por ano de execução da LOA. 

 

REP final = Z REP parciais 
 

Dessa forma, ao final do quadriénio é possível obter-se o "REP global" inerente à gestão do 

governo, calculado pela soma dos "REP final" de cada programa efetivamente executado no 

quadriénio. 

 

REP global = ΣREP final 
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3. Secretaria de Ação Social e da Cidadania do Município dos 
Bezerros/PE 
________________________________________________________________________________ 

 

3.1 – Breve característica do município 
 

O município de Bezerros está localizado a 107 Km da capital Pernambucana, é detentor de 

0,43% da área total do Estado situada na mesorregião Agreste e na Microrregião Vale do Ipojuca, 

limitando-se a norte com Cumaru e Passira, a sul com São Joaquim do Monte e Agrestina, a leste 

com Gravatá, Sairé e Camocim de São Fáix, e a oeste com Riacho da Almas e Caruaru. 

A sede do município tem uma altitude aproximada de 470 metros e coordenadas geográficas 

de 08 Graus 14 min. 00 seg de latitude sul e 35 Graus 47 min. 49 seg de longitude oeste, distando 

99,3 km da capital, cujo acesso efeito pela BR-232. 

 

3.2 - Aspectos Socio-econômicos 
 

O município foi criado em 18/05/1870, pela Lei Provincial nº. 919, sendo formado pelos 

distritos: Sede, Boas Novas e Sapucarana e pelos povoados de Cajazeiras, Fazendinha, Jurema, 

Poção, Serra Negra, Sítio dos Remédios e Encruzilhada. 

De acordo com o censo 2000 do IBGE, a população residente total é de 57 371 habitantes 

sendo 44 566 (77,7 ) na zona urbana e 12 805 (22,3) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino 

totalizam 27 581 (48,1) % enquanto que do feminino totalizam 29 790 (51,9) %, resultando numa 

densidade demográfica de 105,6 hab/km2. 
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A rede de saúde se compõe de 02 Hospitais, 143 Leitos, 15 Ambulatórios, e 103 Agentes 

Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS61 é de 

86,95 para cada mil crianças. 

Na área de educação, o município possui 81 estabelecimentos de ensino fundamental com 

11593 alunos matriculados, e 07 estabelecimentos de ensino médio com 1581 alunos matriculados. 

A rede de ensino totaliza 349 salas de aula, sendo 72 da rede estadual, 217 da municipal e 60 

particulares62. 

Dos 16 292 domicílios particulares permanentes, 11741 (72,1)% são abastecidos pela rede 

geral de água, 1802 (11,1)% são atendidos por poços ou fontes naturais e 2749 (16,9)% por outras 

formas de abastecimento. A coleta de lixo urbano atende 12145 (74,5)% dos domicílios63. 

Os setores de atividade econômica formais são: Indústria de transformação, gerando 449 

empregos em 60 estabelecimentos, Comércio com 269 em 99, Serviços com 975 em 45, 

Administração pública com 1038 em 05, Agropec , extr vegetal, caça e pesca com 88 em 13, 

Extrativa mineral com 29 em 02, e Construção civil com 571 em 1164. 

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,619. Este índice situa o 

município em 92° no ranking estadual e em 4312° no nacional65. 

O índice de Exclusão Social, que é construído por 07 (sete) indicadores (pobreza, emprego 

formal, desigualdade, alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e violência) é de 0,341 

ocupando a 79º colocação no ranking estadual e a 4.281º no ranking nacional66. 

 

 
 

                                                 
61 www.datasus.gov.br 
62 Censo de 2000, IBGE, Op. Cit. 
63 Idem. 
64 Idem. 
65 PNUD, 2003. Relatório do Desenvolvimento Humano. ODM: um pacto entre as nações para eliminar a 
pobreza humana. 
66 Censo de 2000, IBGE, Op. Cit. 
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3.3 – Organização da administração municipal 
 

Observando as norams legais e regularmentares superiores, a organização da Prefeitura 

Municipal dos Bezerros  obedece ao disposto na Lei Municipal nº 665 de 27 de dezembro de 2002. 

A ação do Governo Municipal é orientada no sentido do desenvolvimento do Município e do 

aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento de suas atividades. 

O Planejamento das atividades da Administração Municipal obedece as direlrizes 

estabelecidas e será feita através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes 

instrumentos: Lei de Diretrizes Orçamentarias, Orçamento Plurianual de investimentos,  Orçamento 

Programa e o Plano Diretor. 

A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardará inteira 

consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos órgãos da administração 

federal. 

A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal dos Bezerros, Estado de Pernambuco, 

passa a ser formada pela composição dos seguintes órgãos:67.  

 

Subordinado ao prefeito: 

 

a) Gabinete do Prefeito; 

b) Procuradoria Municipal; 

c) Secretaria de Administração; 

d) Secretaria de Finanças; 

e) Secretaria de Educação e Cultura; 

f)  Secretaria de Serviços de Infra-estrutrua urbanos 

g) Secretaria de Desenvolvimento turismo e Desportos;   

h) Secretaria de Saúde; 
                                                 
67 As referências subsequentes constam na lei municipal nº 665 de 27 de dezembro de 2002. 
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i) Secretaria de Ação Social e da Cidadania. 

 

3.4 A Secretaria de Ação Social e da Cidadania 
 

 A Secretaria de Ação Social e da Cidadania, órgão executor das políticas sociais do 

Município dos Bezerros tem por base a Lei Orgânica da Assitência Social – LOAS. 

 

3.4.1  Sua missão 
 

 A missão da SASC consiste em:  

 

Promover atendimento integral à população de baixa renda, buscando a inclusão social dos 

estratos ora excluídos com ênfase ao atendimento à criança e ao adolescente, à população idosa, 

portadores de deficiências e desempregados, através de políticas compensatórias e com programas 

específicos para a redução das situações de riscos e de alta vulnerabilidade; reduzir o déficit 

habitacional através de ações que visem investimentos em programas de habitação popular 

proporcionando moradia as pessoas de baixa renda, proporcionar; promover a retirada da população 

de área de riscos, o reassentamento de famílias e a regularização de áreas clandestinas, buscando 

melhorar a qualidade de vida da população68. 

 

3.4.2 Sua estrutura organizacional 
 

A SASC possui a segunte estrutura organizacional: 

 

a) gabinete do Secretário; 

                                                 
68 Idem 
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b) Departamento de Ação Social e da cidadania; 

c) Departamento de Ação cumunitária. 

 

3.4.3 Sua atuação 
 

 Atualmente a atuação da SASC é priorizar e desenvolver ações de atendimento nas áreas da 

criança, adolescente, idoso, portador de deficiência e a família, promovendo ações de enfrentamento 

a pobreza, melhoria na qualidade  de vida e inclusão social, através dos seguintes programas: 

 

Municipais - Programa Noite de Princesa e o Programa Projeto Nascer Feliz.   

 

Federais -, Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – AJDSH, Programa de 

Apoio a Pessoa Idosa – API, Programa de Apoio a Criança de 0 a 6 anos - PAC, Programa de Apoio 

a Pessoa Portadora de Deficiência – PPD e o programa que será objeto de nossa avaliação o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 

 

3.4.4 Os Programas 
 
3.4.4.1 Programas Municipais 
 
3.4.4.1.1 Programa Noite de Princesa 
 

Este projeto tem como metas adolescentes carentes, na faixa etária de 15 anos, da zona 

rural e urbana do município. Este Projeto é executado por um período de 5 meses, tem seu inicio 

com os Cadastros, feito isto a adolescente tem acompanhamento psicossocial, onde é trabalhado a 

auto-estima. Participam de palestras sobre drogas, violência e DST. São acompanhadas por dentista 
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onde se submetem a tratamento dentário. Conclui-se o Projeto sempre no mês de Maio, no dia do 

aniversario da cidade com um baile de debutantes onde todas participam, para isto o Município conta 

com o apoio do comércio e de toda sociedade69. 

 
3.4.4.1.2 Programa Projeto Nascer Feliz 
 

Este programa tem como meta atende a gestantes carentes do Município, com 

acompanhamento do cartão do pré-natal mês a mês, promovendo palestras, no intuito de sensibilizá-

las sobre a importância do acompanhamento médico na gravidez, uso de preservativos, cuidados 

higiénicos e no oitavo mês é feita à entrega de um enxoval. A este Projeto é aplicado o total apoio da 

Secretaria de Saúde e da Pastoral da criança que participa ensinando como fazer as multi - 

misturas70. 

 

3.4.4.2 Programas Federais 
 

3.4.4.2.1 Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – AJDSH 
 

Este programa prevê capacitação teórica e prática, por meio de atividades que não 

configuram trabalho, mas que possibilitam a permanência do jovem no sistema de ensino, 

preparando-o para futuras inserções no mercado. 

Oferece concessão de uma bolsa durante os 12 meses em que ele estiver inserido no 

programa e atuando em sua comunidade, no valor de R$ 65. Os programas são executados pelas 

prefeituras e a bolsa é repassada pelo governo federal diretamente ao jovem 

No município dos Bezerros é Programa de Ação Continuada, atendendo a 25 adolescentes 

de ambos os sexos, na faixa etária de 15 a 17 anos, da área urbana em situação de carência. 
                                                 
69 Idem 
70 Idem 
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Pensando-se na necessidade cada vez maior de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho, 

os agentes Jovens participaram de vários cursos como: Informática básica e avançada, turismo, 

inglês e espanhol etc. Foram estimulados a participar de serviços comunitários como o Natal sem 

Fome, Mutirão nos Bairros e outros. Recebem apoio psicológico e social que auxiliam no seu 

desenvolvimento social e humano tornando-os agentes transformadores de sua história71. 

 

3.4.4.2.2 Programas de Atenção à Pessoas Idosa (PAI) 
 

O governo federal repassa recursos e oferece apoio técnico aos estados, Distrito federal, 

municípios e entidades sociais que fazem o atendimento da pessoa idosa por meio dos centros e 

grupos de convivência, casas de repouso e clínicas, entre outros.  

No município são executadas 200 metas/mês com idosos de ambos os sexos, a partir de 60 

anos, oferecendo atividades de lazer, cultura, educação, apoio nutricional e cursos voltados para 

geração de renda e a valorização da pessoa idosa. 

O Programa é executado na zona Urbana (CCI Bairro de Santo Amaro) e na zona Rural (CCI 

de Serra Negra). 

O Município tem um conjunto habitacional com 35 (trinta e cinco) casas as quais são 

ocupadas por idosos que não têem onde morar. Além da moradia os idosos são acompanhados 

sistematicamente no local por uma assistente social72. 

 

3.4.4.2.3 Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos (PAC) 
 

O governo federal repassa recursos que financiam programas e projetos executados por 

estados, municípios, Distrito Federal e entidades sociais, como creches, pré-escolas, oficinas 

                                                 
71 Idem 
72 Idem 
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pedagógicas, destinados ao atendimento de crianças de O a 6 anos em situação de risco pessoal ou 

social.  

O Município executou mensalmente até o mês de junho 200 metas integrais e 660 parcial. 

Com a devolução de 200 metas que eram executadas pelo Instituto Alcides D'Andrade Lima 

terminando o ano com um total de 400 (quatrocentas metas) integral com isto o Município somou 

1.060 metas: 400 (Quatrocentas Integral) e 660 (Seiscentos e sessenta) metas parcial. O município 

ainda repassa 93 metas parciais para o Clube de Assistência Social Nossa Senhora das Dores. Ten-

se ainda 31 (trinta e uma) metas do PAC/ASEF mensalmente executadas. 

As atividades desenvolvidas pelas creches são psicopedagógicas, cuidados higiénicos, apoio 

nutricional e recreação. Todas as atividades desenvolvidas têm por objetivo principal dar uma melhor 

qualidade de vida as crianças para que cresçam como cidadãos onde o direito à infância é 

prioridade. 

O município sede os espaços físicos onde funcionam as creches e todo os funcionários da 

Secretaria Municipal da Educação e Cultura73. 

 

3.4.4.2.4 Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência 
 

O governo federal repassa recursos para projetos e programas de proteção social e inclusão 

das pessoas com deficiência e de suas famílias. O atendimento é oferecido nos municípios por meio 

de entidades públicas ou organizações da sociedade civil, como as Apaes. Compete ao gestor 

municipal a organização e a administração dos programas. 

O município conta hoje com uma escola para Portador de Deficiência que atende 

aproximadamente 140 alunos corn faixa etária, e patologias diferenciadas. 

Recebe-se através do Governo Federal 69 metas do PPD, as quais são executadas pela 

Associação dos Portadores de Deficiência de Bezerros - APORDES, mediante convênio celebrado 

com o Município. O programa conta com a integração das famílias em todas as ações desenvolvidas 
                                                 
73 Idem 
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na entidade. Todo o trabalho desenvolvido está sempre voltado para a reintegração do PPD na 

sociedade. 

O município, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sede o prédio e os 

funcionários necessários ao bom funcionamento da EMPORDEB / APORDEB74. 

 

3.4.4.2.5 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil75 – PETI 
 

É um programa do Governo Federal que tem como objetivo retirar crianças e adolescentes 

de sete a 15 anos de idade do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, ou 

seja, daquele trabalho que coloca em risco sua saúde e sua segurança. 

 

- Objetivos do programa 
 

• Retirar crianças e adolescentes do trabalho perigoso,  penoso,  insalubre e degradante; 

• Possibilitar o acesso,  a permanência e o bom desempenho de crianças e adolescentes na 

escola; 

• Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da criança e do 

adolescente, por meio de atividades culturais,  esportivas,  artísticas e de lazer no período 

complementar ao da escola,  ou seja,  na jornada ampliada; 

• Proporcionar apoio e orientação às famílias por meio da oferta de ações socioeducativas; 

• Promover e implementar programas e projetos de geração de trabalho e renda para as 

famílias. 

 

 

                                                 
74 Idem 
75 Este programa foi transcrito neste trabalho, conforme apresentado no Manual de Orientações do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, versão atualizada 2002. 
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- Serão inseridos no PETI 
 

Famílias que tenham filhos de sete a 15 anos trabalhando em atividades perigosas,  

penosas,  insalubres e degradantes. Devem ser priorizadas as famílias com renda per capita de até 

meio salário mínimo, ou seja,  aquelas que vivem em situação de extrema pobreza. 

 

- As atividades consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes  
 
na área urbana 

• comércio em feiras e ambulantes; 

• lixões; 

• engraxates, flanelinhas; 

• distribuição e venda de jornais e revistas; 

• comércio de drogas. 

na área rual 

• culturas de sisal, algodão e fumo; 

• horticultura;                          

• cultura de laranja e de outras frutas; 

• cultura de coco e outros vegetais; 

• pedreiras e garimpes; 

• salinas, cerâmicas, olarias; 

• madeireiras, marcenarias; 

• tecelagem; 

• fabricação de farinha e outros cereais; 

• pesca; 

• cultura da cana-de-açúcar; 
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• carvoaria; 

• cultura do fumo. 

 

- Consistência do PETI 
 

A família que for inserida no PETI recebe uma bolsa mensal para os filhos com idades de 

sete a 15 anos que forem retirados do trabalho. Para isso, as crianças e os adolescentes devem 

estar freqüentando a escola e a jornada ampliada, ou seja,  em um período eles devem ir para a 

escola em no outro participar das ações realizadas na jornada ampliada,  onde terão  reforço escolar 

e atividades esportivas,  culturais,  artísticas e de lazer. 

 

- A centralidade na família 
 

Apesar de o programa visar a retirada das crianças e dos adolescentes do trabalho perigoso,  

penoso,  insalubre e degradante, o alvo de atenção é a família,  que deve ser trabalhada por meio de 

ações socioeducativas e de geração de trabalho e renda que contribuam para o seu processo de 

emancipação,  para sua promoção e inclusão social,  tornando-as protagonistas de seu próprio 

desenvolvimento social. 

 

- Tempo de permanência da família no PETI 
 

A família pode permanecer no programa pelo prazo máximo de quatro anos,  contados a 

partir de sua inserção em programas e projetos de geração de trabalho e renda. 

 

- Critérios para a permanência da família no programa 
 

• Retirada de todos os filhos menores de 16 anos de atividades laborais; 
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• Manutenção de todos os filhos na faixa etária de sete a 15  anos na escola; 

• Apoio à manutenção dos filhos nas atividades da jornada ampliada;  

• Participação nas atividades socioeducativas; 

• Participação em programas e projetos de qualificação profissional e de geração de trabalho e 

renda oferecidos. 

 

- Recursos que financiam o PETI 
 

O programa é financiado com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, com co-

financiamento de estados e municípios, podendo contar, ainda, com a participação financeira da 

iniciativa privada e da sociedade civil. 

 

- Os valores da bolsa 
 

Na área rural, o valor da bolsa é de R$ 25,00 por criança e adolescente de sete a 15 anos 

que for efetivamente retirado do trabalho perigoso,  penoso,  insalubre ou degradante. 

Na área urbana, o valor da bolsa é de R$ 40,00 por criança e adolescente de sete a 15 anos 

que efetivamente for retirado do trabalho. Esse valor pode ser adotado apenas nas capitais,  regiões 

metropolitanas e municípios com mais de 250.000 habitantes. Nos demais municípios,  o valor da 

bolsa é de R$ 25,00 per  capita. 

 

- Forma de pagamento das bolsas às famílias e o responsável pelo pagamento 
 

Com a implantação do Cadastramento Único,  o pagamento das bolsas passa a ser realizado 

diretamente para as famílias,  por meio do Cartão do Cidadão. 

Dessa forma, os custos pelo pagemento das bolsas às famïias é de responsabilidade da 

SEAS/MPAS,  por intermédio do agente operador,  que é a Caixa Economia Federal. 
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- Total de bolsas que uma família pode receber 
 

A família pode receber a quantidade de bolsas correspondente ao número de filhos de sete a 

15 anos que forem efetivamente retirados do trabalho. 

 

Não há limite fixo de bolsas por família. 

 

Exemplo: se uma família tem cinco filhos com idades de sete a 15 anos, e todos realmente 

trabalham,  ela deve receber cinco bolsas. Se dos cinco filhos apenas quatro trabalham,  ela deve 

receber quatro bolsas;  se três trabalham,  ela deve receber três.bolsas;  e assim sucessivamente. 

Independente do número de bolsas que a família receba, ela tem de assumir o compromisso 

de retirar do trabalho todos os filhos menores de 16 anos. 

 

- Período de pagamento das bolsas às famílias 
 

O pagamento é mensal e para o recebimento da bolsa,  as famílias devem observar o 

calendário de pagamentos, cujas datas são estabelecidas conforme o último número do Cartão. 

O saque correspondente ao valor da bolsa poderá ser realizado em qualquer agência ou 

posto de atendimento da Caixa Económica Federal,  em Casas Lotéricas,  em Caixas Eletrônicos,  

no Caixa Aqui ou Postos Autorizados. 

 

- Exigências para o pagamento das bolsas às famílias 
 

A família pode receber a(s) bolsa(s) somente se os filhos inseridos no Programa tiverem a 

frequência mensal mínima de 75% na escola e na jornada ampliada, podendo ser adotado um 

percentual maior,  a critério da área de educação. 
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- Situações em que pode haver a suspensão temporária do pagamento da bolsa à família 
 

No mês em que um ou mais filhos não obtiverem a frequência mínima exigida e não houver 

nenhuma justificativa para isto,  nesse mês será suspenso o pagamento da(s) bolsa(s) à família. No 

mês seguinte, caso a frequência dos filhos seja regularizada,  a família volta a recebê-la(s). 

Quando a família não cumprir seus compromissos junto ao programa em um determinado 

mês, o pagamento da bolsa também pode ser suspenso. 

No caso de suspensão temporária do pagamento da bolsa, o trabalho com a família deve ser 

reforçado, no sentido de sensibilizá-la para a necessidade da permanência e da frequência mínima 

das crianças e dos adolescentes na escola e na jornada ampliada, bem como para melhor 

acompanhamento socioeducativo da mesma. 

 

- No caso de desligamento permanente de uma família 
 

O município pode incluir outra em seu lugar,  mas de forma organizada e controlada, desde 

que a família tenha sido inserida no sistema do cadastramento único e preencha os requisitos 

exigidos pelo Programa. 

A substituição de crianças e famílias no PETI seguirá normas e orientações estabelecidas 

pela SEAS/MPAS. 

 

- Desligamento da família do programa 
 

• Quando o filho completar 16 anos; 

• Quando não participar de atividades socioeducativas e de geração de emprego e renda 

oferecidas; 

• Quandoa família atingir o limite máximo de quatro anos no Programa, contados a partir da 

sua inserção em programas e projetos de geração de renda; 
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• Quando mudar de município; 

• Quando não cumprir suas obrigações com o programa. 

 
- O Cartão de Rede de Proteção Social 
 

É uma iniciativa do Governo Federal que tem por objetivo realizar o pagamento das bolsas 

do PETI e de outros programas diretamente às famílias por meio de cartão bancário, tornando mais 

ágil  o procedimento de repasse de recursos.  Isso permitirá à família o recebimento de vários 

benefícios com um único cartão. 

 

- Jornada ampliada 
 

É a ação educativa complementar à escola que se divide em dois núcleos: 

 

núcleo básico: 

• enriquecer o universo de informações, cultural e lúdico de crianças e adolescentes, por meio 

de atividades complementares e articuladas entre si, destacando aquelas voltada para o 

desenvolvimento da comunicação, da sociabilidade, de habilidades para a vida, de trocas 

culturais e as atividades lúdicas; 

• apoiar a criança e o adolescente em seu processo de desenvolvimento, fortalecendo sua 

auto-estima, em estreita relação com a família, a escola e a comunidade. 

 

núcleo específico: 

• desenvolver uma ou mais atividades artísticas, desportivas e/ou de aprendizagem, tais como: 

• atividades artísticas em suas diferentes linguagens que favoreçam a sociabilidade e 

preencham necessidades de expressão e trocas culturais; 
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• práticas desportivas que favoreçam o auto-conhecimento corporal, a convivência grupal e o 

acesso ao lúdico; 

• atividades de apoio ao processo de aprendizagem, por meio de reforço escolar, aulas de 

informática, línguas estrangeiras, educação para a cidadania e direitos humanos, educação 

ambiental e outros, de acordo com interesses e demandas, especificidades locais e 

capacidade técnico-profissional do órgão ou organização proponente; ações de educação 

para a saúde, priorizando o acesso a informações sobre os riscos do trabalho precoce, a 

sexualidade, gravidez na adolescência, malefícios do uso de drogas, DST/ AIDS, entre 

outros temas. 

 

A jornada ampliada deve manter perfeita sintonia com a escola. Nesse sentido,  será 

elaborada uma proposta pedagógica,  sob a responsabilidade do setor educacional. 

Em nenhuma hipótese podem ser desenvolvidas atividades profissionalizantes ou ditas 

"semi-profissionalizantes" com as crianças e adolescentes do PETI. 

 

- Os eixos norteadores para elaboração da proposta pedagógica 
 

Para a execução da Jornada Ampliada, é imprescindível a existência de uma proposta 

pedagógica, já que deve ser composta por atividades eminentemente complementares ao 

desenvolvimento socioeducativo e cultural dacriança e do adolescente assistidos - um instrumento 

de consolidação da inclusão social. 

Nesse aspecto, as famílias e comunidades alcançadas pelas ações do PETI devem 

necessariamente ser inseridas no processo de construção das propostas de trabalho, tanto no que 

diz respeito a sua participação ativa na indicação de seu conteúdo, quanto no que se refere ao 

respeito as suas vocações e costumes. 

Assim, a elaboração da Proposta Pedagógica deve obedecer aos seguintes eixos: 
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• princípios estabelecidos no ECA e na LOAS; 

• interdiscçlinariedade das atividades; 

• multiprofesionalidade do atendimento; 

• integração das Políticas e Programas (Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte,etc.); 

• fortalecimento da Cultura Local e intercâmbio com outras realidades; 

• protagonsmo dos usuários; 

• participação das Famílias Assistidas; 

• nível de desenvolvimento físico, psíquico e social dos usuários; 

• alteração da realidade dos usuários, buscando-se a promoção de melhorias; 

• avaliaçãoe monitoramento. 

 

De acordo com essas orientações, fica evidente a necessidade dessa ação constituir-se em 

uma proposta com planejamento prévio, cujas bases para sua construção estejam pautadas em 

dados concretos sobre a realidade de seus destinatários, inclusive com a dimensão adequada das 

necessidades e interesses do público-alvo. Isso deve eliminar a possibilidade de execução de ações 

não planejadas. 

 

- Responsável peal realização da jornada ampliada 
 

A realização da jornada ampliada é de responsabilidade do governo municipal. Assim, os 

recursos destinados à sua manutenção são repassados diretamente para o Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

A jornada ampliada fica em gestão estadual somente quando o município não estiver 

habilitado para a gestão municipal. 
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- O valor do repasse para a manutenção da jornada ampliada 
 

Na área rural, o valor a ser repassado pela SEAS é de R$ 20,00 por criança ou adolescente 

inserido no Programa. 

Na área urbana, o valor é de R$ 10,00 por criança ou adolescente em capitais, regiões 

metropolitanas e municípios com mais de 250.000 habitantes. Nos demais municípios, o valor é de 

R$ 20,00 per capita. 

O repasse de recursos pela SEAS para a manutenção da jornada ampliada será efetuado 

conforme cronograma estabelecido, observadas as exigências legais. 

 

- Desenvolvimento da jornada ampliada 
 

As atividades da jornada ampliada devem acontecer de segunda a sexta-feira, durante todo o 

mês, com carga de quatro horas em cada período, conforme os períodos em que as crianças e os 

adolescentes estiverem na escola. No oaso de dificuldade de acesso aos locais de realização da 

jornada ampliada, especialmente na área rural, a carga horária poderá ser reduzida, não podendo 

ser inferior a duas horas diárias. 

Devem ser observados os padrões mínimos de qualidade da jornada ampliada. 

 

- Gastos dos recursos da jornada ampliada 
 

Os recursosda jornada ampliada são repassados na rubrica de custeio, o que significa que só 

podem ser utilizados para material de consumo. 

Os recursos devem ser utilizados para compra de géneros alimentícios para o reforço 

alimentar, materiais escolares, esportivos, artísticos, pedagógicos e de lazer. Tambén podem ser 

adquiridos uniformes para a jornada ampliada, sendo permitido ainda que até 30% desses recursos 
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sejam utilizados para pagamento dos monitores, desde que não prejudique as ações essenciais da 

jornada ampliada - como, por exemplo, o reforço alimentar. 

 

- Seleção e pagamento dos monitores 
 

Cabe ao município, em articulação com a Secretaria Estadual de Educação e Secretaria 

Municipal de Educação, selecionar e capacitar os monitores da jornada ampliada. Cabe também ao 

município arcar com as despesas para pagamento dos monitores, podendo ser utilizado até 30% dos 

recursos destinados à jornada ampliada para pagamento dos mesmos, desde que não seja 

estabelecido nenhum vínculo empregatício com a União. Os monitores devem ser contratados em 

conformidade com a legislação pertinente em vigor. 

 

- O período de férias e a jornada ampliada 
 

Nos períodos de férias escolares, a jornada ampliada deve ser desenvolvida por meio de 

atividades normais ou de colónias de férias, passeios cultuais, lazer etc., pois mesmo nesses 

períodos são repassados recursos paa sua manutenção e para pagamento das bolsas às famílias. 

 

- A importância do trabalho com as famílias 
 

Sob a ótica da Assistência Social, a família, como núcleo natural e fundamental da 

sociedade, é o lugar por excelência de proteção e inclusão social. Nessa perspectiva, os serviços e 

ações assistenciais devem favorecer o fortalecimento dos laços familiares, oportunizar a criação de 

espaços de socialização e construção de identidades e permitir ainda que o grupo familiar se 

perceba como ente participativo e sujeito de direito aos bens e serviços produzidos pela 

comunidade. 
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- Trabalhando com as famílias 
 

O trabalho direcionado ao grupo familiar deve se desenvolver em interface com os serviços 

das demais políticas públicas, estabelecendo-se um sistema de rede que possa desenvolver 

algumas das seguintes ações/serviços/programas: 

 

• apoio sócio educativo; 

• complementação de renda familiar; 

• programas de geração de trabalho e renda; 

• programas de socialização e lazer voltados à ampliação e ao fortalecimento de vínculos 

relacionais e à convivência comunitária; 

• programas que objetivem a ampliação do universo informacional e cultural, facilitando a 

participação nas decisões e no destino dos serviços e da comunidade onde se inserem; 

• serviços especializados de apoio psicossocial às famílias em situações de extrema 

vulnerabilidade, como desemprego, alcoolismo, maus tratos etc., assim como serviços 

advocatícios, psicoterapêuticos, entre outros; 

• programas culturais que visem oferecer acesso efetivo â cultura e suas diversas 

manifestações, desenvolvimento dos talentos artísticos e possibilidades de troca. 

 

- O apoio sócio educativo 
 

O trabalho socioeducativo com famílias baseia-se no tripé sujeito, família e rede e se constitui 

de ações que oferecem oportunidade de desenvolvimento social, humano e económico, visando à 

socialização, à ampliação do campo de conhecimentos, dos vínculos relacionais e da convivência 

comunitária. 
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- Programa de Geração de Renda para as famílias do PETI 
 

O Programa objetiva criar mecanismos estruturados e sustentáveis para facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho da população inserida no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 

por meio de qualificação, requalificação e acesso a microcréditos para que possam iniciar e ou fo-

mentar seu negócio e também incentivar o cooperativismo e o associativismo, tendo em vista as 

transformações do mercado de trabalho. 

Em âmbito federal, o PETI firmou, ainda, parceria com o Programa Nacional de Geração de 

Emprego e Renda - PRONAGER, cuja metodologia utilizada possibilita a capacitação de centenas 

de pessoas em um só evento (o Laboratório Organizacional de Terreno). Permite ainda, a 

participação de pessoas com baixo nível de escolaridade e baixa qualificação profissional. O 

PRONAGER é um Programa que visa a gerar ocupação produtiva e renda para os chamados 

"excluídos” sociais, potencializando todos os recursos e vocações económicas da comunidade. O 

Programa parte da capacitação de pessoas desempregadas e/ou subempregadas, para sua 

organização em empresas, associações e cooperativas de produção de bens e/ou serviços, com 

competitividade no mercado. A parceria com o PETI permite o acesso prioritário das famílias das 

crianças e adolescentes ao PRONAGER, de modo a possibilitar a inserção económica e social das 

mesmas, contribuindo para a superação de sua situação de pobreza. 

Estruturou-se, também, parcerias com os governos estaduais e municipais para o 

desenvolvimento de projetos que permitam o aproveitamento da criatividade na geração de produtos 

e serviços. 

Com isso, espera-se a inserção social das famílias do PETI, que estão excluídas dos 

mecanismos comuns de formação profissional, do acesso ao crédito e do processo de produção e 

consumo de bens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.  
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- A mobilização, a participação do controle social do PETI  
 

A mobilização da sociedade, comprometendo-a com o desenvolvimento integral da criança e 

do adolescente, por meio da remoção dos fatores indutores do engajamento no trabalho precoce, é 

fator relevante para o êxito do Programa. A participação da sociedade será concretizada por meio 

dos Conselhos de Assistência Social, dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, dos 

Conselhos Tutelares e das Comissões de Erradicação do Trabalho Infantil, das quais farão parte 

membros dos demais Conselhos Setoriais, viabilizando o controle social e a participação 

comunitária. 

 

- Participação da união, dos estados e dos municípios nesse processo 
 

Dar-se-á por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, principalmente 

estabelecendo as diretrizes e normas do Programa, co-financiando as atividades e participando do 

processo de monitoramento e avaliação das ações e dos resultados, em parceria com as demais 

esferas de governo. 

Os estados, o Distrito Federal e os municípios participam atuando como gestores do 

Programa, no âmbito de suas competências, providenciando a estrutura necessária para a sua 

execução, viabilizando recursos humanos e financeiros indispensáveis ao êxito do Programa. 

 

- Comissão de erradicação do trabalho infantil 
 

Trata-se de uma exigência para implantação do Programa. Deve ser constituída, tanto nos 

estados quanto nos municípios, por membros do. governo e da sociedade, tem caráter consultivo e 

propositivo e objetiva contribuir para a implantação e implementação do PETI. 
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- Formalização da comissão de erradicação do trabalho infantil 
 

Poderá ser formalizada por meio de decreto do governador do estado ou do prefeito ou por 

portaria do gestor estadual/municipal de Assistência Social, após aprovação do Conselho 

Estadual/Municipal de Assistência Social. 

 

- Composição da comissão de erradicação do trabalho infantil 
 

Devem  ser constituídas  Comissões  Estaduais e  Municipais  de Erradicação do Trabalho 

Infantil. Recomenda-se a participação das seguintes representações nas Comissões: órgãos 

gestores das áreas de assistência social, trabalho, educação e saúde, Conselhos de Assistência 

Social, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público, 

Delegacia Regional do Trabalho ou Postos, sindicatos patronais e de trabalhadores, instituições 

formadoras e de pesquisa, organizações não-governamentais, fóruns ou outros organismos de 

prevenção e erradicação do trabalho infantil, operadores do Programa e as famílias beneficiárias. 

 

É fundamental a participação dos Conselhos nas Comissões. 

 

A Secretaria de Estado da Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência 

Social se faz representar na Comissão Estadual por meio da Delegacia Regional do Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, a participação da Delegacia Regional do Trabalho na 

Comissão Estadual é compulsória para o estado. 
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- Funcionamento das comissões 
 

As Comissões Estaduais e Municipais devem ter uma frequência mínima de uma reunião por 

mês, mantendo em arquivos as atas com o registro dos resultados, de forma que as mesmas 

estejam disponíveis sempre que solicitadas. 

As Comissões Estaduais e Municipais devem elaborar o planejamento das ações a serem 

desenvolvidas, estabelecendo cronograma de execução das atividades e as responsabilidades dos 

diversos membros, parcerias etc. 

É fundamental que as Comissões busquem viabilizar meios para o seu efetivo 

funcionamento, articulando com o poder local e os diversos parceiros a estrutura necessária para 

sua atuação. 

 

- Coordenação do PETI 
 

No âmbito nacional, o PETI é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio da Gerência do PETI. 

No âmbito estadual, o PETI é coordenado pela Secretaria Estadual de Ação Social ou órgão 

equivalente. 

No âmbito municipal, o PETI é coordenado pela Secretaria Municipal de Ação Social ou 

órgão equivalente. 

 

- O pacto pela prevenção e erradicação do trabalho infantil 
 

É um instrumento de ação política, envolvendo governos, empregadores, sindicatos, 

associações e outras organizações da sociedade civil, pelo qual seus signatários assumem 

publicamente o compromisso de intervir na prevenção e na erradicação do trabalho infantil de forma 

articulada. 
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- As principais competências da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil 
 

• Contribuir para a sensibilização e a mobilização de setores do governo e da sociedade em 

torno da problemática do trabalho infantil; 

• Participar, juntamente com o órgão gestor estadual da Assistência Social, na definição das 

atividades laborais priorizadas e do número de crianças e adolescentes a serem atendidos 

por município; 

• Acompanhar o cadastramento das famílias, sugerindo, em conjunto com o órgão gestor da 

Assistência Social, critérios complementares para a sua seleção; 

• Validar, em conjunto com o órgão gestor estadual da Assistência Social, os cadastros das 

famílias a serem beneficiadas pelo PETI nos municípios; 

• Interagir com os diversos programas setoriais de órgãos ou entidades executoras de políticas 

públicas que tratem das questões das famílias, das crianças e dos adolescentes, visando 

otimizar os resultados do PETI; 

• Recomendar a adoção de meios e instrumentos que assegurem o acompanhamento e a 

sustentabilidade das ações desenvolvidas no âmbito do Programa; 

• Denunciar aos órgãos competentes a ocorrência do trabalho infantil; 

• Contribuir para o levantamento e a consolidação das informações, subsidiando o órgão 

gestor estadual da Assistência Social na operacionalização e na avaliação das ações 

implantadas. 

 

- Participação da sociedade no PETI 
 

A participação da sociedade se concretiza por meio dos Conselhos de Assistência Social, 

dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, do Fórum 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e das Comissões Estaduais/Distrital e 
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Municipais de Erradicação do Trabalho Infantil, das quais fazem parte membros dos demais 

Conselhos Setoriais. 

 

- A prestação de contas 
 

Prestação de contas parcial: 
Será feita por meio do Acompanhamento Físico - A F, que deve ser encaminhado pelos 

gestores municipais ao gestor estadual até a data fixada para tanto. A transferência de recursos é 

condicionada ao recebimento dos instrumentais de Acompanhamento Físico nos seguintes prazos: 

 

• para o trimestre janeiro/fevereiro/março - recebimento pela Secretaria do Estado até o dia 10 

de abril; 

• para o trimestre abril/maio/junho - recebimento pela Secretaria do Estado até o dia 10 de 

julho; 

• para o trimestre julho/agosto/setembro - recebimento pela Secretaria do Estado até o dia 10 

de outubro; 

• para o trimestre outubro/novembro/dezembro - recebimento pela Secretaria do Estado até o 

dia 10 de janeiro do exercício financeiro subsequente. 

 

O gestor estadual deve utilizar os dados contidos no instrumental de Acompanhamento Físico 

dos municípios para fins de coordenação da Política Estadual de Assistência Social e também enviá-

los à SEAS. 

 

prestação de contas final: 
Aprestação de contas final do total de recursos recebidos deve ser apresentada obedecendo 

às Instruções Normativas/STN/MF/Ns 01/97 e 03/93 e às Guias para Prestação de Contas - GPC, 

que estão disponíveis no site www.previdenciasocial.gov.br. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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- Passagem do PETI para o serviço de ação continuada – SAC/PETI 
 

Isso se deu em cumprimento ao Decreto ns 3.409, publicado no Diário oficial da União em 

10/04/2000, que define o PETI como Serviço de Ação Continuada - SAC, com a finalidade de agilizar 

o pagamento das bolsas às famílias, bem como o repasse dos recursos destinados à execução da 

jornada ampliada nos municípios. 

Nessa modalidade de atendimento, a instrução de processos será feita de modo simplificado, 

por meio do Plano de Ação, não sendo necessário a apresentação de outros documentos. Os 

municípios devem encaminhar o Plano de Ação devidamente assinado à Secretaria Estadual de 

Assistência Social ou órgão equivalente para compatibílização no SIAFAS e posterior remessa à 

SEAS, juntamente com o Plano de Ação do Governo do Estado. 

 

- Diagnóstico socioeconômico 
 

A implantação do PETI requer a realização de um levantamento prévio referente aos 

aspectos socioeconômicos das regiões priorizadas para atendimento. O objetivo desse ciagnóstico é 

subsidiar a elaboração do Plano de Ações Integradas. 

 

O diagnóstico socioeconômico deve conter informações mínimas sobre: 

 

• a caracterização da região no que se refere aos aspectos demográficos e económicos; 

• a  educação; 

• a saúde; 

• a habitação; 

• o saneamento básico; 

• o transporte; 
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• a renda familiar (trabalho, população etc.); 

• atividades económicas; 

• perspectivas futuras de desenvolvimento local sustentável; 

• programas e/ou projetos desenvolvidos na região. 

 

As informações devem ser levantadas junto ao IBGE, Secretaria de Planejamento, Delegacia 

Regional do Trabalho e Emprego, universidades, institutos de pesquisa ou outras instituições que 

detenham base de dados sobre os quesitos acima. 

 

- Cadastro de informações municipais: 
 

Os Cadastros de Informações Municipais contêm dados inerentes ao município no que 

concerne aos aspectos socioeconômicos, de educação, de saúde, de trabalho da infância, entre 

outros. O objetivo de obter tais informações é o de subsidiar as discussões no âmbito das Comis-

sões Estaduais de Erradicação do Trabalho Infantil, bem como a elaboração dos Planos Municipais 

de Ações Integradas. 

Os municípios antigos no PETI devem manter os cadastros sempre atualizados, pois eles 

vão compor a base de dados da Coordenação Nacional do Programa. 

 

- A capacitação: 
 

O Programa requer que alguns atores envolvidos na sua execução sejam capacitados. 

Nesse sentido, as capacitações devem ser realizadas em âmbito estadual e municipal. 

Devem ser alvo de capacitação no âmbito estadual a equipe técnica responsável pela 

Coordenação do PETI, os Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil - GECTIPA's - e as 

Comissões Estaduais de Erradicação do Trabalho Infantil. Para tanto, conta-se com a colaboração 
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dos demais parceiros, no sentido de viabilizar meios para a efetiva participação dos seus 

representantes nas capacitações oferecidas. 

No âmbito dos municípios, devem ser promovidas capacitações pelo estado, destinadas às 

equipes técnicas responsáveis pela Coordenação do PETI, gestores municipais da Assistência 

Social, Comissões Municipais de Erradicação do Trabalho Infantil e monitores da jornada ampliada. 

Os monitores da jornada ampliada devem ser capacitados, se possível, em parceria com os 

municípios. 

 

- O trabalho com as famílias: 
 

O PETI deve favorecer o fortalecimento dos laços familiares, oportunizando a criação de 

espaços de socialização e construção de identidades, permitindo ao grupo familiar se perceber como 

ente participativo e sujeito de direito aos bens e serviços produzidos pelo programa. 

O trabalho de apoio socioeducativo realizado com as famílias contribui para o seu processo 

emancipatório, tornando-as protagonistas de seu próprio desenvolvimento social. 

O estabelecimento de parcerias com agentes públicos ou privados deve garantir ações de 

caráter intersetorial - concretizadas durante o período de execução do PETI -, principalmente no que 

diz respeito à oferta de, programas e projetos de geração de trabalho e renda. Essas atividades 

adquirem a mesma importância dás ações destinadas às crianças e aos adolescentes e serão 

desenvolvidas já nas etapas iniciais de implantação do programa. 

Para tanto, é necessário que a equipe técnica esteja capacitada para trabalhar afamília e que 

seja estabelecida a intersetorialidade. Às famílias devem ser dirigidas ações de caráter 

socioeducativo, cultural, de lazer, de assistência à saúde, de acesso à documentação básica e 

encaminhamento a serviços especializados. 
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- O desenvolvimento das ações 
 

Ao ser regulamentada, a Lei Orgânica da Assistência Social incorporou a Assistência Social 

ao sistema de proteção social para os grupos menos favorecidos e mais vulneráveis da população, 

por meio de benefícios, serviços programas e projetos. 

O PETI, que é direcionado para esses grupos, é norteado por três eixos básicos: educação 

(escola), jornada ampliada e trabalho com as famílias. 

 
- A escola 
 

O Programa deve intervir, junto às famílias, particularmente no sentido de propiciar o 

ingresso, o regresso, a permanência e o sucesso das crianças e dos adolescentes na escola, 

retirando as mesmas do mundo do trabalho. A educação para a cidadania deve ser o eixo central de 

todo o trabalho desenvolvido. 

Respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, as escolas devem: 

• elaborar e executar uma proposta pedagógica que contemple as peculiaridades das crianças 

e dos adolescentes do PETI; 

• assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

• prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

• articular-se com a família e com a comunidade, promovendo a integração da sociedade com 

a escola; 

• informar os pais sobre a frequência e o rendimento dos alunos; 

 

A escola, como espaço de formação e informação que é, deve favorecer a permanência e o 

sucesso das crianças e dos adolescentes em seu ambiente, inserindo-os, no dia-a-dia, nas questões 

sociais e em um universo cultural maior. 
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No caso das áreas onde o PETI está implantado, a frequência mínima deve ser negociada no 

âmbito das Secretarias Estaduais de Educação, obedecida a frequência mínima exigida pelo MEC. 

A escola deve, no entanto, incentivar a frequência máxima. Para operacionalização e 

acompanhamento do pagamento das bolsas às famílias, devem ser utilizados instrumentos 

específicos de controle de frequência mensal das crianças e adolescentes à escola e à jornada 

ampliada; da relação de pagamentos efetuados pelo banco ou agências dos Correios; e dos 

comprovantes de pagamento das bolsas às famílias. 

As escolas devem criar mecanismos que possibilitem avaliar o desenvolvimento das crianças e 

dos adolescentes - especificamente no que se refere a sua capacidade de ler, escrever e interpretar -

, antes, durante e depois do ingresso no PETI. 

 

- A jornada ampliada 
 

A ampliação do universo cultural das crianças e dos adolescentes e o desenvolvimento de 

suas potencialidades, com o objetivo de melhorar seu desempenho escolar e inseri-los no circuito de 

bens, serviços e riquezas sociais, devem ser trabalhados nas atividades da jornada ampliada, tendo 

sempre o núcleo familiar, a escola e a comunidade como referências. 

As ações desenvolvidas na jornada ampliada devem estar em consonância com o 

estabelecido na Proposta Pedagógica. 

Em nenhuma hipótese podem ser desenvolvidas atividades profissionalizantes ou ditas 

"semi-profissionalizantes" com as crianças e adolescentes do PETI. 

A jornada ampliada deve funcionar em perfeita sintonia com a escola, devendo ser elaborada 

uma proposta pedagógica sob a responsabilidade do setor educacional. 

O monitor da jornada deve procurar estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes, de 

forma a instigar o seu auto-conhecimento como sujeito social, além de estimular sua auto-estima. 

Para tanto, faz-se necessário garantir a formação continuada dos monitores. Deve ser 

previsto um treinamento mínimo, além de momentos mensais formativos, para favorecer o 
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planejamento e a reflexão sobre temáticas do cotidiano. Essa formação fundamenta-se no pressu-

posto de que a educação implica a necessidade de conhecimentos sempre atualizados. Além das 

atividades ligadas ao cotidiano comum, os monitores devem ver as crianças e os adolescentes do 

PETI como seres em particular, com uma história própria, carências e problemas peculiares, pois as 

mais vulneráveis podem precisar de atendimento específico (assistência à saúde, terapias etc). 

O contato entre os professores e monitores deve ser regular para que haja harmonia nas 

ações desenvolvidas e para que se possa realizar um acompanhamento mais eficiente dos avanços 

e dificuldades no processo de aprendizagem das crianças e dos adolescentes. 

A frequência da jornada ampliada será semelhante ao percentual estabelecido para o ensino 

regular. A carga horária semanal deverá ser de 20 horas. Em situações específicas, quando houver 

dificuldade de acesso aos locais da jornada ampliada, sua carga horária poderá ser reduzida, não 

podendo ser menor que 10 horas, sendo um mínimo de duas horas por dia. A carga horária da 

jornada ampliada deverá ser distribuída, sendo que de 20% a 30% desse tempo deverá ser 

destinado ao reforço escolar e de 70% a 80% às demais atividades. 

Casos específicos referentes à área rural deverão ser encaminhados à Gerência do PETI 

com parecer da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. O relato deverá detalhar a 

situação e apresentar proposta alternativa de realização da jornada ampliada. Caberá à Gerência do 

PETI análise e aprovação da proposta. 

No período de recesso escolar, serão programadas colónias de férias ou similares, bem 

como passeios e outras atividades diversificadas, um vez que os recursos para a manutenção da 

Jornada são repassados também nesse período. 

 

- Aspectos a serem considerados quanto às instalações físicas: 
 

• As instalações físicas devem ser compatíveis com o número de crianças e adolescentes a 

serem atendidos pelo PETI, dispondo de espaços apropriados para refeições, estudos, 

recreação ao ar livre, dinâmicas de grupo, atividades artísticas, culturais e desportivas; 
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• Podem ser aproveitadas estruturas físicas já existentes, desde que obedeçam aos padrões 

acima definidos; 

• As instalações não podem oferecer risco à segurança e à saúde das crianças e 

adolescentes, devendo apresentar boa iluminação, ventilação e condições higiénicas e 

sanitárias adequadas; 

• As instalações devem estar sempre limpas e organizadas, principalmente as cozinhas, caso 

funcionem no mesmo local onde se dá a jornada ampliada; 

• Elaboração de cardápio alimentar semanal, fixado em local visível. 

 

Espaços áternativos podem ser utilizados, desde que respeitados' os padrões nfnimos de 

qualidade aqui estabelecidos. As instalações já existentespodem ser melhoradas, buscando-se 

atingir tais padrões. 

 
- Aspectos a serem considerados quanto aos equipamentos e materiais: 
 

• Os locais de realização da jornada ampliada devem estar equipados cbti cadeiras e mesas 

que atendam a todas as crianças e adóleicentes, permitindo um espaço razoável para que 

eles possam si mover tranquilamente. As mesas e cadeiras devem estar sernps limpas, 

principalmente se também forem utilizadas para as refiições; 

• Devertser disponibilizados armários adequados, com espaço sufi-cientepara o 

armazenamento dos materiais utilizados na jornada, assimiomo para os mantimentos a 

serem utilizados nas refeições; 

• Os materiais pedagógicos ou lúdicos e os jogos de uso comum devem se guardados em 

local próprio, discutindo-se com as crianças e adolescentes critérios para seu uso e 

recolhimento; 
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• O matírial utilizado para as refeições deve ser individual, estar sempn limpo, em bom estado 

de conservação e em quantidade suficiate para todas as crianças e adolescentes. 

 

- Aspectos a serem considerados quanto aos profissionais que atuam direta ou indiretamente 
na jornada amplias: 
 

• A peculiaridade do trabalho pressupõe processos de capacitação, reciclajem, supervisão 

técnica e produção teórica dos monitores como parte de um projeto de profissionalização da 

área. Nesse sentido, é necessária uma política de capacitação, incentivos e de valorização 

profissional; 

• O PETI deve contar com equipes técnicas multidisciplinares, compostas por assistentes 

sociais, psicólogos, pedagogos e outros profissionais, dependendo dos serviços que se 

fizerem necessários. Essas equipes não precisam, necessariamente, estar sediadas nas 

instalações da jornada ampliada, nem ter atuação exclusiva no PETI. No entanto, devem 

estar disponíveis sempre que solicitadas; 

• As equipes técnicas devem apoiar e orientar o trabalho para assegurar a melhoria do 

atendimento às crianças e aos adolescentes; 

• As equipes técnicas devem executar, em conjunto com os monitores, programas de 

atendimento (individual ou grupai) destinados às crianças, aos adolescentes e às famílias 

que necessitem de atenção específica; 

• Os monitores devem fornecer informações e subsídios técnicos sobre os dados e as 

atividades desenvolvidas no âmbito da jornada ampliada, enviando relatórios regulares aos 

gestores do PETI em âmbito municipal; 

 

Os monitores devem colaborar em todos os procedimentos necessários para permanência, 

frequência e sucesso das crianças e dos adolescentes na jornada ampliada, podendo, para tanto, 

recorrer à família, sensibilizando-a e mobilizando-a quando for necessário. 
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Havendo necessidade de deslocamento das crianças e dos adolescentes para os locais de 

realização da jornada ampliada, devem ser utilizados meios de transporte regulares e seguros, de 

acordo com as peculiaridades locais. 

Todas essas condições devem ser perseguidas, a fim de garantir os padrões mínimos de 

qualidade desejados. 

 

- A família 
 

Sob a ótica da Assistência Social, a família - núcleo natural e fundamental da sociedade - é o 

lugar, por excelência, de proteção social. Nesse sentido, as ações do PETI devem buscar fortalecer 

os laços familiares e comunitários. 

O trabalho realizado deve ser direcionedo ao grupo familiar, desenvolvido em interface com 

outras áreas, além de buscar articulação com a rede espontânea de solidariedade existente nas 

comunidades - vizinhanças, igrejas, associações de bairro etc -, que no cotidiano já prestam apoio às 

famílias em situação de  vulnerabilidade. 

 

Devem ser desenvolvidos serviços/programas que visem: 

 

• a socalização e o lazer, voltados à ampliação e ao fortalecimento de vínculos relacionais e à 

convivência comunitária; 

• a ampliação do universo cultural e de informações, facilitando a particfação nas decisões e 

no destino dos serviços; 

• os seraiços especializados de apoio psicossocial às famílias em situaçies de extrema 

vulnerabilidade, como desemprego, alcoolismo, mius tratos etc; 

• oferecir acesso efetivo à cultura e a suas diversas manifestações, deseniolvimento dos 

talentos artísticos e possibilidades de trocas; 

• a qualicação e requalificação profissional;  
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• a gerapo de trabalho e renda. 

 

A família é considerada núcleo privilegiado de desenvolvimento, socialização e anstrução de 

identidade. Dessa forma, o grupo familiar é incluído no amplo processo para assegurar a proteção e 

o desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como sua permanência fora do mercado de 

trabalho. 

As famíliasdevem ser envolvidas em atividades socioeducativas ao menos umavez por mês. 

 

- Monitoramento e à avaliação dos resultados 
 

O monitoramento do PETI deve sinalizai; um novo modo de acompanhar e socializar 

informações processuais e resultados alcançados nas ações voltadas às crianças e aos 

adolescentes inseridos nas atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes. 

Na realidade, trata-se de um processo de aprendizagem social, devendo ser partilhado pêlos vários 

atores e agentes que-compõem sua rede, objetivando garantir padrão mínimo de qualidade e 

resultados previstos, reaiimentação contínua das ações, a transparência/delas e de seus resultados. 

Um dos aspectos que deve ser medido diz respeito à qualidade das atividades desenvolvidas 

e às mudanças desejadas, por meio de uma avaliação por amostragem. 

A avaliação realizada por amostragem volta-se para a pesquisa em alguns municípios ou 

comunidades selecionados dentro da área de abrangência do PETI. Com relação a crianças e 

adolescentes e suas famílias, pretende-se acompanhar algumas mudanças por meio dos in-

dicadores de impacto. 

No âmbito do Governo Federal, o sistema deve operar na concentração das informações por 

meio de procedimentos que permitam detectar desvios durante o processo para corrigi-los 

imediatamente. 
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Na esfera estadual, o sistema de monitoramento e avaliação se desenvolverá, 

especialmente, por meio de indicadores que garantam atingir metas mensais e fortalecer as 

atividades nos espaços de execução (municípios). 
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4. Uma Proposta de Avaliação: Avaliação com base no MCDAR 
________________________________________________________________________________ 

 

Pela a importância social do programa acima apresentado, foi utilizado como eixo para 

verificar a possibilidade ou a impossibilidade de avaliação do MCDAR.  

 

4.1 Planejamento Estratégico 
 

4.1.1 Estudo das demandas sociais de competência do Município 
 

Entre tantas outras demandas sociais, os tecnicos da Prefeitura Municipal dos Bezerros 

constataram que na área Urbana o trabalho era executado exclusivamente por crianças na faixa 

etária de 07 a 16 anos, de ambos os sexo, que viviam na catação do lixo e lavouras, mas 

especificamente um total de 230 crianças, todas motivada pela baixa remuneração obtida na renda 

familiar, os pais/responsáveis são obrigados a usar toda a força disiponível dentro de casa para 

aumentar o faturamento.  

Dessa forma, desde os primeiros anos de idade crianças e adolescentes vivem dentro de 

lixões, lavouras,  carregando frete nas feiras livres, para ajudar no orçamento domestico. 

Segundo dados da Secretaria de Ação Social e da Cidadania no ano de 2003, o número de 

crinaças e adolesente na faixa etária do 07 a 16 anos, exercendo as atividades citadas é de 390 

(trezentos e noventa), esse número aumenta a cada anos, devido a migração da popução da zona 

rual pra zona urbana. 

O alto grau de periculosidade e desgaste físico justifica a retirada das crianças e 

adolescentes dessas ativdades, pois após uma jornada de trabalho as mesma não tem disposição 

de estudar, são dispersos e faltam muitas aulas e até mesmo evadindo. Segundo dados de evasão, 

repetência, distorção série-idade da Secretaria de Educação do município. 
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A família, mesmo reconhecendo todo este problema, não pode dispensar esta mão-de-obras, 

haja visto a contribuição para o sustendo familiar. 

De acordo com dados da Secretaria de Ação social e da Cidadania (dados do cadastro único 

IPAD) o número de famílais em situação de vulnerabilidade social é de 7.201 famílias, as quais são 

atendidas pelos serviços sócio-asistenciais disponiveis no município, mesmo assim não é suficente 

par retirada do público infantil juvenul do trabalho precoce. 

O município entende que a possibilidade de oferecer a essas crianças e adolescentes 

estimulo para o seu desenvolvimento pessoal e social, aliado e uma contrapartida financeria para a 

família é o meio mais concreto de efetivar a Erradicação do Trabalho Infantil, pois favorece aos 

mesmos desenvolver-se de maneira sadia e cidadã,  oportunizando uma melhor qualidade de vida. 

Mediante a este quadro, surge a necessidade de dar continuidade e ampliar o atendimento 

das crianças e adolescentes de 07 a 16 anos, residentes na Zona Urbana e Rural que integram o 

quadro de Trabalho Infanto-juvenil. 

É importante infantilizar a importância do Programa para o Município no que concerne ao 

Resgate da cidadania desse grupo, bem como a circulação de recursos financeiros no comercio 

local, contribuindo para o crescimento da economia. 

 

4.1.2 Estabelecimento das diretrizes de governo para o quadriénio 
 

Após o levantamento destas demandas sociais, ficou estabelecido pelo Prefeito que uma das 

diretrizes de seu governo seria a qualificação do jovem em situação de risco social. 
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4.1.3 Discussão e levantamento das ações de governo com os segmentos da 
sociedade (orçamento participativo) 

 

Não houve participação direta da sociedade no levantamento das ações de governo em 

busca de se obter um consenso na priorização das ações, objetivando suprir às demandas 

levantadas consonantes as diretrizes estabelecidas. 

 

4.1.4 Cadastramento das ações e dos programas nas respectiva classificação 
orçamentaria 
 

a) Ações sociais cadastradas:  
 

• Educar crianças de 0 a 6 anos; 

• Realizar cursos profissionalizantes; 

• Estimular geração de trabalho e renda; 

• Realizar assistência hospitilar; 

• Realizar convênio com entidades educacionais e filantrópicas; 

• Qualificar jovem em situação de risco social; 

• Orientar jovem sobre o efeito maléfico da droga; 

• Realizar atendimento social de emergênica; 

• Apoiar entidades de serviços sociais; 

• Realizar treinamento e capaciatação de jovem. 
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b) Levantamento dos programas: 
 

No Plano Plurianual elaborado para vigorar no período de 01/01/2002 a 31/12/2005, foram 

levantados, com a suas devidas classificações orçamentárias, os seguintes programas sociais: 

 

• Programa de Erradicação do Trabalho Intail – PETI; 

• Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – AJDSH; 

• Programa de Apoio a Pessoa Idosa – API; 

• Programa de Apoio a Criança de 0 a 6 anos – PAC; 

• Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficência – PPD; 

• Programa Noite de Princesa; 

• Projeto Nascer Feliz; 

 

4.2  Planejamento do Quadriénio 
 

Conforme já citado, utilizaremos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI para 

verificar a viablidade de avaliação do MCDAR. 

 

4.2.1 Levantamento das Alternativas de Execução do Programa 
 

 O Programa de Erradicação do Trabalho Intantil, que segue o modelo de gestão de acordo 

com LOAS, tem como responsável pela sua elaoração e implentalção no muncípio dos Bezerros a 

pedagoga Maria do Socorro Lira e Silva, que atravez do Departamente de Orçamento e Gestão 

elaborou a  planilha do custo mensal necessaria a sua execução, como se segue: 
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PLANILHA DE CUSTO MENSAL 

CONCEDENTE CONTRA 
PARTIDA 

BOLSA CUSTEIO DA JORNADA AMPLIADA 

DESCRIÇÃO R$ DESCRIÇÃO R$ 

Alimentação 1.200,00 

Material 

Pedagótico 

340,00 

 

GESTÃO 
ESTADUAL 

2.750,00

Pessoal  30% 660,00 

Subtotal 2.750,00 Subtotal 2.200,00 

ATÉ  1% 
 

22,00 
 

PROPONENTE 

CO-FINANCIAMENTO 

PESSOAL ESPAÇO JORNADA 

DESCRIÇÃO R$ DESCRIÇÃO R$ 

Merendeira 480,00 Aluguel 450,00 

Serviços Gerais 240,00 Água 25,00 

Moniator 1.050,00 Energia 31,00 

Subtotal 1.770,00 Subtotal 506,00 

Total 4.520,00 Total 2.706,00 

Total Geral 
Mensal 

7.226,00 

 
 
 
 
 
------------------------
- 

(Quadro 4.1: Planilha de custo mensal do programa PETI) 
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4.2.2 Compatibilização e Validação do Programa com a Previsão dos Recursos 
 

Fundamentado na planilha apresentada acima, o senhor prefeito entendeu que deveria 

validar o programa e contemplá-lo no PPA (2002/2005), por está compatível com a previsão de 

arrecadação dos recursos orçamentários para o quadriênio. 

 

4.2.3 Elaboração do Orçamento Físiço-Financeiro (ORFF) 
 

Foram estabelecidas as seguintes estimativas das metas físicas dos custos de execução do 

programa a serem efetivados por cada ano de realização do PPA, como seja: 

 

ANO DE COMPETÊNCIA DO PPA 
 

META PADRÃO (%) 
 

CEP PADRÃO ($) 
 

2002 
 

30 
 

104.054,40 

2003 
 

30 
 

104.054,40 

2004 
 

30 
 

104.054,40 

2005 
 

10 
 

34.684,80 

TOTAIS 
 

100 
 

346.848,00 

(Quadro 4.2: Estimativa das Metas Físicas e do Desembolso Financeiro por Ano) 

 

4.2.4 Aprovação no PPA (20X2-20X5) 
 

O programa foi aprovado no PPA com as seguintes especirficações: 
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PROGRAMA Nº. 124 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 19.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA 
UNIDADE:                            19.94 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA 

PROGRAMA 

021 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 

Atividades inerentes às ações da jornada ampliada do  PETI 

CLASSIFICAÇÃO 

Função: 08 – Assistência Social                              Subfunções:   243 – assistência a criança e ao 

adolescente 

OBEJETIVO 

Manutenção dos programas de assistência social a comunidade 

METAS CORRESPONDENTES A BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATINGIR O 
OBJETIVO 

Educar crianças de 07 a 12 anos; Realizar cursos profissionalizantes; Realizar assistência 

hospitilar; Realizar convênio com entidades educacionais e filantrópicas; Qualificar jovem em 

situação de risco social; Orientar jovem sobre o efeito maléfico da droga e Apoiar entidades de 

serviços sociais.   

VALOR A SER GASTO EM CADA EXERCÍCIO 
 (2002 / R$  104.054,40)         (2003 / R$  104.054,40)          (2004 / R$  104.054,40)       (2005 / R$   34.684,80) 

 

4.2.5 Execução das LOAs (2002/2005) 
 

 Aprovado o PPA (2002/2005), atravez da Lei nº 747 de 15 de junho de 2001, a Secretaria de 

Ação Social e da Cidadania, por intermédio da  pedagoga Maria do Socorro Lira e Silva, 
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Coordenadora do programa, iniciou sua implementação conforme o planejado para cada ano de 

execução de programa. Quadro. 4.2.  

 

4.3 Aplicação dos conceitos do MCDAR na avaliação do programa  em  tela  
 
4.3.1 Primeira Etapa 

 
a) Planejamento estratégico 

 
O processo de gestão é iniciado com o planejamento estratégico, que dita as diretrizes para 

o planejamento operacional, e este disciplina o modelo de execução das ações do gestores. 

Ademais, paralelamente, as etapas respectivas, haverá um controle de acompanhamento do 

resultado e correção de rumos. 

O processo de gestão para execução do programa de governo deve passar por todas as 

fases. Deverão ser consideradas todas as variáveis do ambiente externo (identificação das 

oportunidades e ameaças) e do ambiente interno (identificação de seus pontos fortes e fracos). O 

sucesso do resultado será pleno na proporção em que o planejamento seja elaborado e 

operacionalizado com eficiência e com eficácia, possibilitando assim o resultado econômico 

otimizado. 

 

b) Tomada de Decisão 

 

A tomada de decisão é uma atividade inerente ao processo de planejamento como um 
todo. Significa fazer uma escolha entre duas ou mais alternativas visando atingir os objetivos 
propostos pela organização. A alternativa escolhida é a decisão. 
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Para tomar a decisão o gestor deve: 

 

•   identificar o problema; 

•    levantar as alternativas possíveis para melhor solucionar o problema; 

•   analisar as alternativas; 

•   selecionar a melhor alternativa. 

 

Em conformidade com os objetivos a que se propõe o MCDAR, o gestor público toma 
decisões sobre os programas de governo sob sua responsabilidade, que são sistematizadas por 
um processo de tomada de decisão que emerge pela demanda de se escolher caminhos 
alternativos, tanto para a necessidade de solucionar determinado problema quanto para a 
necessidade de aproveitar determinada oportunidade. 

De acordo com Parisi e Nobre76, "Para a ocorrência de uma decisão (...) é necessário que 
existam pelo menos duas alternativas de ação; por exemplo, a possibilidade de tomar ou não tomar 
uma decisão: qualquer uma das decisões irá provocar determinadas consequências".  

Segundo Guerreiro77, o processo de tomada de decisões tem uma perfeita correspondência 

com o ciclo gerencial de planejamento, execução e controle. Nesse sentido, o referido autor dispõe 

que as diversas etapas analíticas do processo de tomada de decisões podem ser identificadas em 

cada uma das fases do processo de gestão.  

Em cada programa de governo executado por uma entidade pública, observar-se-ão três 

variáveis interdependentes, quais sejam: qualidade, quantidade e prazo de execução. Essas 

varáveis estão associadas à operacionaliade dos procedimentos de ececução do programa. 

                                                 
76 PARISI, Cláudio; NOBRE, Waldir  de  Jesus.  Eventos,  gestão  e  modelos de  decisão.  In: CATELLI, 
   Armando. (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica (GECON). São Paulo: Atlas, 
   1999. p. 103-124. 
77 GUERREIRO. Reinaldo. Modelo conceitual de sistema de informação de gestão econômica: uma 
    Contribuição   à   teoria   da   comunicação  da  contabilidade.  Tese  (Doutorado  em  Controladoria  e  
    Contabilidade) –  Faculdade  de  Economia,  Administração  e  Contabilidade  da Universidade de São  
    Paulo, São Paulo. 1989, p. 56-57. 



 108

Esses programas, para serem executados, consomem recursos e devem gerar sempre um 

benefício, seja na forma de serviços, produtos ou investimentos. Aos recursos consumidos e aos 

beneficios gerados podem ser associados valores econômicos (custos dos recursos e receita dos 

benefícios gerados). A diferença ente a receita dos benefícios gerados e os custos dos recursos é 

chamada de resultado econômico. 

O Resultdo Econômico Social (RES) é mensurado, deduzindo-se a Receita Social do 

Programa (RSP) gerada à sociedade, do Custo de Execução do Programa ,(CEP), conforme a 

equação a seguir: 

 
(1)RES = RSP-CEP 

A RSP, denominada também por grau de efetividade ou Receita Econômica, (Slomski (2001, 
p. 310)), é o valor medido, economicamente, a partir dos benefícios futuros gerados à sociedade 
receptora do programa de governo respectivo. Trata-se, portanto, do "termómetro", que, se 
corretamente aferido, evidenciará o quanto, de fato, a sociedade agregou de serviços sociais em 
prol de suas necessidades. Por outro lado, o Custo Executado (CEP), constitui-se no valor 
financeiro despendido pelo Estado com o objetivo de obter a RSP demandada pela sociedade. 
Cotejando a RSP com o CEP, tem-se o RES, cujo valor deverá estar associado à otimização das 
metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento governamentais. 

Em termos práticos, a grande dificuldade para o cálculo do RES está na mensuração da 
RSP, pois esta envolve variáveis com graus de subjetividade e complexidade, que ainda demandam 
desenvolvimento de modelos que possibilitem a conversão de benefícios sociais em valores 
económicos. Por exemplo: na realização de um programa de governo, cujo objetivo consistia na 
erradicação do analfabetismo na zona rural, em determinado município, despenderam-se recursos 
orçamentários na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Qual seria, portanto, a RSP gerada por 
conta da execução do referido programa? 

Na literatura, até então consultada, não foram encontrados estudos que permitissem 
responder a esta pergunta. Na realidade, imagina-se que seria necessário o desenvolvimento de 
modelos de mensuração da RSP para cada programa de governo, especificamente, implementado 
pelo governo. Apesar desta dificuldade, com base no Sistema GECON é possível identificar uma 
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das variáveis que compõem a RSP, que é o Custo de Oportunidade do Programa (COP), definido 
como sendo o fluxo dos valores que seriam desembolsados na alternativa desprezada de menor 
valor, dentre aquelas consideradas para execução do programa, desta forma tem-se que: 

(2) RSP = COP + VNI 

Onde, VNI são as variáveis não identificadas. 

 

Então, substituindo a equação (2) na equação (1), tem-se: 

(3) RES = COP - CEP + VNI 

•    Resultado Económico do Programa (REP)  

 

Denominar-se-á de Resultado Econômico do Programa (REP), a diferença entre (COP - 

CEP). Ressalte-se que este é o resultado operacional da execução do programa. Assim: 

 

(4) REP = COP - CEP , substituindo (4) em (3) tem-se (5) RÉS = REP + VNI 

 

Considerando as motivações abordadas anteriormente, o MCDAR adotará o REP como o 

medidor da eficiência e eficácia para tomada de decisão, por parte dos gestores públicos, e da 

avaliação de desempenho, por parte dos órgãos fiscalizadores e da sociedade. 

 Consubstanciada a base teórica que deu suporte ao MCDAR, resta-nos avaliar o programa 

em tela e em seguida materializar a conclusão. 
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c) Estudo das demandas sociais de competência do Município 
 

Conforme cidatdo no subitem 2.11.2.1 do MCDAR, o planejamento estratégico é fundamental 

para assegurar o cumprimento da missão do Estado, para estabelecer o conjunto de diretrizes 

estratégicas que nortearão as ações e gestão de governo, pois é nessa etapa que devem ser 

identificadas as demandas sociais existentes, as portunidades e ameaças ques estão direta ou 

indireamente associadas ao desenvolvimento econômico e social da região. Contudo não nos foi 

fornecido nenhum registro que comprovasse a análise sócio-economica do município. 

Segundo informações do secretariado que na área Urbana o trabalho era executado 

exclusivamente por crianças na faixa etária de 07 a 16 anos, de ambos os sexo, que viviam em 

extrema situação de pobreza.  

 

d) Estabelecimento das diretrizes de governo para o quadriênio 
 

Sendo as diretrizes estratégicas, conforme item 2.11.2.1-2º do MCDAR, referência básica 

para a construção do PPA, que conterá as diretrizes qua nortearão as ações governamaentais nos 

próximos quatro anos, o senhor prefeito, tendo como fundamento a análise sócio econômica 

apresentada, estabelceu, entre outras, a seguinte diretriz: qualificação do jovem em situação de risco 

social. 

 

e) Discussão e levantametno das ações de governo com os segmentos da sociedade 
(orçamento participativo) 

 

Na tentativa de priorizar ações que busquem suprir as demandas levantadas na análise 

sócio-econômica do município o MCDAR solicita a realização de uma audiência pública para receber 

sugestões dos diversos segmentos da sociedade que contribuam no levantamento e priorização das 

ações consonantes as diretrizes estabelecidas.  



 111

Procedimento não realizado pelo município, por conseguinte, as ações priorizadas é fruto, 

unicamente, de uma decisão discricionário do senhor prefeito. 

 

f) Cadastramento das ações e dos programas nas respectivas classificações orçamentarias 
 

Sem nenhum estudos técnicos, nem a participação popular, já citado acima, que resultasse 

num projeto básico, constando todas as especificações técnicas em busca da alternativa mais 

eficiente e eficaz para solução do problema, o que possibilitaria o cadastramento das ações em 

projetos, atividades e operações especiais e dos programas na classificação orçamentaria 

correspondente, bem como os objetivos e metas a serem alcançadas, foram cadastradas as ações 

sociais apresenado no subitem 4.1.4.a) e  os progrmas sociais elecando no subitem 4.1.4.b) 

 

4.3.2 Segunda Etapa 
 

a) Escolha do Programa a ser analisado 
 

 A partir do inventário dos programas, levantos na etapa anteior,  procederse-á à análise 

individualizada dos mesmos.  Posto que é nesse momento que serão estudadas todas as variávaeis 

que os envolvem, de modo que se posa obter informações suficeitnes para lastrear o getor na 

decisão que difinirá a sua exeução ou não.     

 
b) Levantamento das Alternativas de Execução do Programa 
 

Com base nas informações de suporte ao MCDAR, para que o modelo seja viabilizado e se 

concretize de fato, é necessária a existência de um banco de dados, permanentemente atualizado, 

que disponibilize corretamente as seguintes informações: 
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• especificação das ações que deverão ser alcançadas com o objetivo de cumprir os 

programas de governo demandados pela sociedade; 

• identificação dos gestores responsáveis pelos programas, desde o planejamento até a 

execução; 

• custo de oportunidade das possíveis alternativas de execução das ações do programa, seja 

pelo Estado, seja pela iniciativa privada e/ou por meio de parcerias; 

• previsão de arrecadação de recursos orçamentários do Estado no quadriénio e em cada ano; 

• metas físicas alcançadas em cada ano de execução do programa, sejam parciais ou totais;  

• custos reais despendidos por conta da execução do programa (despesa orçamentaria), 

especificados por cada ação (projeto, atividade ou operações especiais). 

 

A Secretaria de Ação Social e da Cidadania não dispõe de respectivo banco de dados que 

possa servir como suporte para viabilizar e concretizar a aplicação do modelo na valiação de seus 

programas sociais, posto que para ser despendidos os recursos na obtenção de gênero alimentícios 

para o reforço alimentar, matérias escolares, esportivos, artísticos, pedagógicos, lazer, uniformes etc. 

(conforme exigência do PETI para o atendimento da jornada ampliada) deveria ser atendidos todos 

os pré-requisitos e especificações técnicas constantes em um Projeto Básico, para que fosse 

possível levantar os custos de oportunidade das possíveis alternativas de execução das ações do 

programa em análise. 

Conforme o que estabelece o MCDAR no subitem 2.11.2.2-2º, há três possibilidade para a 

execução de um programa, são elas: 

 

• terceirização - esta possibilidade implica dizer que todas as ações, inerentes ao programa, 

serão executadas por meio da contratação de serviços/fornecedores terceirizados. Para isso, 

o governo deverá dispor de um sistema de informações que disponibilize o menor preço de 

mercado. Esta informação constitui o chamado Custo de Oportunidade de Mercado (COM). 
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• estado - neste caso, trata-se da possibilidade de o Estado (União, Estado ou Municípios) 

executar o programa analisado com sua própria estrutura,  cujo montante chamar-se-á de 

Custo de Oportunidade de Estado (COE). 

• parceria - diz respeito às possibilidades que o Estado dispõe, para fazer parcerias com outras 

entidades públicas ou privadas,  o qual chamar-se-á de Custo de Oportunidade de Parceria 

(COPr).  

 

Alguns valores fictícios foram utilizados para demonstrar a possibilidades de execução do 

programa, dos quais o  que se apresenta como o de menor preço foi o valor utilizado pela prefeitura 

na implementação do programa. 

 

ALTERNATIVA DE 
EXECUÇÃO 

PERCENTUAL DO PROGRAMA 
(%) 

CUSTO DE 
OPORTUNIDADES ($) 

1. Terceirização (COM) * 100 % $ 450.000,00 

2. Estado (COE) ** 100 % $ 346.848,00 

3. Parceira (COPr) *** (terceirizado)40% e (Pelo Estado) 

60% 

$ 400.000,00 

(Quadro 4.4: Custos de Oportunidades das Possíveis alternativas de Execução do Programa) 

*COM    – Custo de Oportunidade de Mercado 
**COE   – Custo de Oportunidade do Estado 
***COPr – Custo de Oportunidade de Parceria 

 

Com o objetivo de obter maior Resusltado Econômico do Programa (REP), a alternativa 

escolhida para a execução do programa deveria ser a que represntasse o menor custo de 

oportunidade. 

 Lembramos que a a única alternativa utilizada para fundamentar a execução do programa, 

ora analisado, foi uma planilha de custo mensal, que os valores que estamos utilizando são 
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hipotéticos com exceção do menor valor em nosso exemplo posto que foi o valor realmente utilizado 

pela prefeitura.   

 

c) Avaliação do resultado  Econômico do Programa nesta Etapa (REP)  
 

 Como visto na Subseção 2.11.2.2-5º, o REP é calculado pela diferença entre o COP e o 

CEP, como seja REP = COP – CEP, aplicando os valores hipoteticos do quadro acima teriamos: 

REP = COP – CEP = $ 400.000,00 – 346.848,00 = 54.152,00 

Caso o Prefeito do município tivesse utilzado os valores proposto em nosso exemplo e 

quando incorporou o programa  no PPA, nas condições até o momento definidas, o REP de $ 

54.152,00 corresponderia ao valor do futuro benefício econômico que a sociedade obterria por ter 

optado pela execuão do programa via administração do Estado, ao desprezar outras possíveis 

alternativas. 

 

d) Compatiblização e Validação do Programa com a Previsão dos Recusos 
 

 Após a comprovação de que o programa que está considerado entre aqueles de prioridade e 

urgência para atender às demandas sociais do muicípio, para a nossa análise o PETI, e, 

financeiramente, a previsção de seu CEP $ 346.848,00 estando compatível coma previsão de 

arrecadação dos recursos orçamentários para o quadriênio é que o prefeito e sua equipe de 

planejamento deveria decidir por validar o programa e contemplá-lo no PPA (2002/2005). 

 

e) Elaboração do Orçamento Físico-financeiro ( ORFF) 
 

 O ORFF trata-se do estabelecimento da estimativa das metas físicas dos custos de exeução 

do programa a serem efetivados por cada ano de realização do PPA; essas informações serão a 

base referencial (padrões) para elaboração das LDOs e LOAs, de cada ano de competência do PPA, 
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e esta estimativa foi elaborada, conforme apresentada abaixo, temo com base a planilha de cálculo 

apresentada no item 4.2.1. 

 

ANO DE COMPETÊNICA DO 
PPA 

META PADRÃO (%) CEP PADRÃO (&) 

2002 30 104.054,40

2003 30 104.054,40

2004 30 104.054,40

2005 10 34.684,80

TOTAIS 100 346.848,00
(Quadro 4.5: Estimativa das Mestas Fiscicas e do Desembolso financeiro por Ano) 

 

f) Aprovação do PPA (2002/2005) 

 

Após as etapas e fases, invocadas anteriormente, o programa para atender ao propósito do 
MCDAR deveria constar no PPA com as seguintes especificações: 

 

Classificação Orçamentária 

Órgão: Secretaria de ação Social e da Cidadania 

Função: Assistência Social 

Subfunção: Assistência a criança e ao adolescente 

Programa: Erradicação do Trabalho Infantil 

Atividade: Atividades inerentes às ações da ornada ampliado do PETI 

Custo de Execução  $ 346.848,00 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito  
em moeda forte) 
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Objetivos e Metas 

Objetivo: Atender 230 crianças e adolescente de 07 a 15 nas áreas rural e urbana do 
município até 2005 

Meta: Os resultados devem ser alcançados nos Exercícios de 2002 a 2005, 
distribuídas em metas físicas de execução e desembolso financeiro, em 30%, 
para os três primeiros anos, e em 10% par ao último ano. 

Resultado 
Econômico Previsto 

 $ 54.152,00 (cinqüenta e quatro mil, cento e cinqüenta e dois em moeda 
forte) 

 

Orçamento Físico-financeiro Estimado por ano (ORFF) 

ANO DE COMPETÊNICA DO 
PPA 

META PADRÃO (%) CEP PADRÃO (&) 

2002 30 104.054,40

2003 30 104.054,40

2004 30 104.054,40

2005 10 34.684,80

TOTAIS 100 346.848,,00

 

Custo de Oportunidade e Resultado Econômico Estimado por Ano 

ANO DE COMPETÊNICA DO PPA MP% COP ($) REP ($) 

2002 30 120.000,00 15.945,60

2003 30 120.000,00 15.945,60

2004 30 120.000,00 15.945,60

2005 10 40.000,00 5.315,20

TOTAIS 100 400.000,00 53.152,00
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4.3.3 Terceira Etapa 
 

 Aprovado o PPA (2002/2005), trabalhar-se-á a partir de então, com o planejamento anual, 

que evidenciará as ações de curto prazo para execução do programa definido na peça. A seguir 

delineado: 

 

a) Plano Operacional do Programa para o ano 2022 
 

Para estabelecer o Plano Operacional de execução do programa no exercício, é necessário 

monitorar as variáveis tempo-conjunturais78 que podem repercutir na meta e no custo padrão (MP e 

CEP) estabelecidos, originalmente, no ORFF do PPA. Essas variáveis podem decorrer nos períodos: 

• da aprovação do PPA à elaboração e aprovação da LDO; 

• da aprovação da LDO à elaboração e aprovação da LOA; e 

• da aprovação da LOA e início da execução efetiva do programa. 

Para se chegar à MP e CEP ajustados no ano de 2002, seria necessário efetuar alguns 

ajustes nos valores, para ilustrar como seria processado, utilizaremos percentuais hipotético. 

Vejamos exemplo a seguir: 

PLANO OPERACIONAL/20X2 

ANO MP (%) CEP ($) 
ORFF/PPA 30 104.054,40

AJUSTES REAIS  1.945,60
LDO 30 106.000,00

AJUSTES REAIS  
LOA (prev.) 30 106.000,00

AJUSTES REAIS  2.000,00
LOA (exec.) 30 108.000,00

 
                                                 
78 Aumento real do custo de oportunidade, mudanças de rumos que possam vir a alterar o planejamento 
inicial. Excluem-se destas variáveis as decorrentes da inflação, isto porque os valores estão sendo 
considerados em moeda forte. 



 118

b)  Execução Parcial do Programa no Exercício de 20X2 
 

Supondo que ao final do exercício de 2002 as informações de suporte ao MCDAR 

fornecesse os seguintes dados: 

 

Meta Física Real Alcançada (MR) 25 (%) 

Custo Real de Execução do Programa (CEP-re) $ 95.040,00 

Custo de Oportunidade Atual do Programa (COP-at) $  410.000,00 

(Quadro 4.3: Informações de Suporte ao Modelo) 

 

Com os dados da MR e CEP-re do exercício de 2002, procede-se-ia o cálculo do CEP 

ajustado à MR, obtendo-se assim o CEP-aj.: 

 

CEP-aj = (MR/MP)XCEP = (25% ÷ 30%) x $ 108.000,00  = $ 90.000,00,  assim  

RFA = CEP-aj - CEP-re = $ 90.000,00  - $ 95.040,00  = ($ 5.040,00) 

 

Interpretação: caso em que o gestor público tenha aplicado os recursos com ineficiência, em 

desacordo com o planejado, provocaria um prejuízo financeiro de $ 5.040,00 à sociedade. 

 

c) Redimensionamento do Orçamento Físico-Financeiro 
 

Os novos valores, trabalhados anteriormente, deveriam servir de lastro para o 

redimensionamento do ORFF que seria tomado como base para a elaboração do Plano Operacional 

do ano de 2003, e assim se processaria até o último ano de execução do programa (2005). Nesse 

sentido, tendo em vista que a MR alcançada no exercício de 2002 fosse menor em 5 % (cinco por 

cento) da MP, fazia-se necessário redimensionar as metas futuras para compensar a redução, 
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possibilitando que o programa seja executado no quadriénio, conforme estabelecido no PPA. Assim, 

optaria-se por alterar a MP do ano de 2005 de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), 

como seja: 

 

EXERCÍCIO: 2002 
REDIMENSIONAMENTO DO ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 

ORFF ORÇADO/PPA ORFF AJUSTADO/PPA REALIZADO ATE 0 ANOPPA/VIGÊNCIA 
 MP CEP($) MP CEP-aj ($) MR (%) CEP-re ($) 

2002 30 104.054,40 25 90.000,00 25 95.040,00
2003 30 104.054,40 30 108.000,00  
2004 30 104.054,40 30 108.000,00  

2002 / 

2005 

 2005 10 34.684,80 15 54.000,00  
TOTAL 100 346.848,00 100 360.000,00 25 95.040,00
 

 

d) Resultado Económico do Programa - 2002 
 

O REP realizado no ano (visto na Subseção 2.11.2.4-4º. fase), deveria medir o grau de 

eficácia ou ineficácia do gestor na execução do programa no ano respectivo. Considerando, 

portanto, a MR de 25% (vinte e cinco por cento), o CEP-re de $ 95.040,00 (noventa e cinco e 

quarenta em moeda forte) e o COP-at de $ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil em moeda forte), 

tem-se: 

 

CEP-aj = $ 90.000,00 (já calculado anteriormente)  

COP-aj = 25% x $ 410.000,00 = $ 102.500,00 

 

Com esses dados seria possível calcular o REP ajustado (REP-aj) e o REP realizado (REP-

re) no exercício de 2002, em comparação com aquele orçado no PPA, como seja: 
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RESULTADO ECONÓMICO DO PROGRAMA - 2002 

 ORÇADO/PPA AJUSTADO/LOA REALIZADO/LOA 
COP 120.000,00 102.500,00 102.500,00 
CEP (104.054,40) (90.000,00) (95.040,00) 
REP 15.945,60 12.500,00 7.460,00 

 

Interpretação: 
 

•   REP-aj (calculado pela diferença entre o COP-at ajustado à MR e do CEP-aj), no valor de $ 

12.500,00, corresponde ao parâmetro de otimização do resultado económico que deverá ser 

comparado com o REP-re; 

•   REP-re (calculado pela diferença entre o COP-at ajustado à MR e o CEP-re), no valor de $ 

7.460,00, corresponde ao resultado económico de realização do programa no exercício de 2002. 

Comparando-se esse resultado com o REP-aj constata-se uma diferença de $ 5.040,00; isto significa 

dizer que, apesar do REP-re ter sido positivo em comparação com o objetivado, a sociedade deixou 

de ganhar pelo menos $ 5.040,00, que corresponde ao resultado da ineficiência (RFA) do gestor 

público, calculado na fase anterior. 

 

O mesmo procedimento de análise, anterioremtne detalhados, deverá ser adotado aos 

demais exercício para se obter o controle e avaliação da execução geral do programa, observando-

se as variáveis tempo-conjunturais fornecidas, ao longo do quadriénio, pelas informações de suporte 

ao MCDAR. 
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5. Análise do resultado da pesquisa 
________________________________________________________________________________ 
 

Analisando o resultado da pesquisa, inerente à possibilidade ou a possiblildade da aplicação 

do MCDAR na avalição do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, implementado pela 

Secretaria de Ação Social e da Cidadania no Município dos ezerros/PE, foi elencado os pontos que 

se segue: 

 

• O MCDAR não pôde identificar o resultado econômico do programa (REP), considerando as 

possíveis alternativas de execução, isto desde a elaboração do PPA à execução dos 

programas em cada ano (LOA), por razão de não ter sido dada ao gestor público esta 

possibilidade para escolher a alternativa que oferece maior resultado econômico para a 

sociedade, permitindo que fosse avaliadas todas as alternativas viáveis e conhecidas para a 

solução do problema, de maneira estruturada e consistente, em dimensões físico-operacional 

e econômica, apoiando os gestores públicos na escolha da melhor alternativa visando à ação 

otimizadora do resultado de um programa de governo.  

• Não houve a apresentação da identificação de variáveis ambientais tais como: inflação, 

variação real dos preços dos serviços e insumos e possíveis mudanças de rumos do plano 

de governo por conta de situações contingenciais, que deveriam ser monitoradas 

permanentemente no período que vai da aprovação do PPA ao término da execução de 

cada programa de governo, contemplando, dessa forma, todas as variáveis (internas e 

externas) que se relacionam com a execução do programa de governo a ser executado. 

• Não houve alternativa de execução do programa que representasse o melhor resultado 

econômico para a sociedade, posto que o modelo prevê que antes de sua validação para 

constar no PPA, seja procedida a compatibilização do programa com a previsão de 

arrecadação dos recursos orçamentários para o quadriénio.  
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• Não foi encontrado a possibilidade de avaliar o gestor, à luz da eficiência e eficácia, 

previamente (no planejamento), concomitantemente e após execução do programa. O 

indicador é o resultado econômico do programa, que tem como parâmetro o resultado 

econômico otimizado (padrão). O objetivo é que o gestor tenha informações suficientes para 

tomar a melhor decisão que repercuta em maior benefício e economia para a sociedade, 

permitindo, paralelamente, que este gestor seja avaliado pelo o resultado econômico de suas 

ações. 

• O programa deveria ter como parâmetro o custo de oportunidade do programa (COP), que 

deverá ser levantado a partir do banco de preços (informações de suporte ao modelo), 

preenchendo a lacuna existente de que os sistemas de contabilidade orçamentaria e 

financeira adotados pelas entidades públicas brasileiras não permitem a identificação do 

custo preciso de cada atividade e/ou projeto vinculados aos programas de governo 

estabelecidos nos orçamentos públicos. 

• Além da usual classificação orçamentaria (institucional, funcional e programática), o 

programa deveria constar no PPA e na LOA, acrescidos do objetivo para o qual se propõe; 

as metas físicas e financeiras e o resultado econômico previsto (otimizado) a ser alcançado 

pelo gestor público responsável pela execução do programa. 

• Não foi apresentado a possibilidade de haver a necessidade da abertura de um crédito 

adicional para reforçar dotação de um programa contemplado na LOA, já que deveria ser 

procedidos os devidos redimensionamentos das metas física e financeira planejados para 

execução daquele programa naquele ano. 

 

5.1 Dificuldades 
 

 Por conta das afirmações acima,  é possível relacionar alguns pontos que dificulta a 

execução do orçamento no Brasil, que merecem atenção especial na aplicação do MCDAR: 
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• Os sistemas de contabilidade orçamentaria e financeira adotados pelas entidades públicas 
brasileiras não permitem a identificação do custo preciso de cada atividade e/ou projeto 
vinculados aos programas de governo estabelecidos nos orçamentos públicos. Na verdade, 
os custos, na maioria dos casos, são definidos com base em valores praticados nos 
orçamentos dos anos anteriores, ou a partir de estimativas sem critérios fiéis à realidade 
físico-operacional da entidade, e muitas vezes fora dos parâmetros praticados no mercado. 
Observação seja feita que mesmo na União, que dispõe de uma metodologia mais 
sofisticada para elaboração dos orçamento, é pertinente a crítica acima, haja vista as 
diretrizes estabelecidas no Manual Técnico de Orçamento (MTO-02), onde se verifica a falta 
de mecanismos para apuração de custos e resultados preditivos; 

 

• O arcabouço legal da operacionalidade orçamentaria aplicada no Brasil, não contempla, 

objetiva e adequadamente, as informações referentes a finalidade, objetivos, metas e 

ações dos programas. Essas variáveis são colocadas de forma evasiva e generalizada, 

tornando inexequível o planejamento, a execução, o controle e a avaliação do orçamento; 

• São raros os orçamentos públicos que identificam a situação existente e a situação 

orçamentaria pretendida, estabelecendo os programas em função de prazo, valor, 

qualidade e quantidade dos bens e serviços a serem produzidos à sociedade; 

• Não obstante o exigido pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

constata-se, ainda, a incompatibilidade entre os créditos adicionais abertos durante o 

exercício com a quantificação das metas físicas agrupadas por ações, dos programas de 

governo previstos na LOA, e quando tais créditos são do tipo especial, os novos programas 

aprovados, quase sempre, não estão previstos no PPA; 

• Não há evidências do necessário estabelecimento, nas entidades públicas, de indicadores 
adequados que possibilitem a avaliação do desempenho do planejamento e da execução 
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orçamentaria, visando aferir a eficiência, eficácia e efetividade das ações dos gestores 
públicos; 

• As licitações públicas, normatizadas pela Lei Federal n.° 8.666/93, não têm sido eficazes no 
procedimento de melhor escolha das melhores condições de valor e qualidade para 
realização da despesa orçamentaria pelo Estado, fato este que, rotineiramente, tem sido 
divulgado pêlos órgãos de impressa brasileira, como também constado nas fiscalizações dos 
Tribunais de Contas; 

• a Lei Federal n.° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), apesar de destacar o 
planejamento como instrumento de gerência, transparência, democratização das 
informações e responsabilização por descumprimento das metas e limites fiscais, deixou de 
tecer parâmetros para elaboração do PPA, que, em realidade, se constitui na ferramenta 
"mestra" do planejamento na administração pública brasileira. 

 
• Com efeito, as críticas, anteriormente transcritas, serão objeto de reflexão para a concepção 

do MCDAR. 

 
5.2 Interpretação 
  

 Contudo, interpleta-se que as ações dos gestores públicos serão avaliadas, quanto à 

eficiência e eficácia por meio do resultado econômico do programa (REP), contribuindo para o 

estabelecimento, nas entidades públicas, de indicadores adequados e justos que possibilitem a 

avaliação do desempenho do planejamento e da execução orçamentaria, visando a aferir a eficiência 

e a eficácia das ações dos gestores públicos.  

Os custos dos programas terão como referência o custo de oportunidade levantado a partir 

das alternativas possíveis de execução do programa, que deverão estar disponíveis no banco de 

preços. Esse procedimento evitará perdas económicas por licitações fraudulentas. 
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As etapas do MCDAR devem ser seguidas para elaboração do PPA, e estabelece as 

informações mínimas que devem constar no permissivo legal, para que este realmente seja 

condizente com a sua função como ferramenta de planejamento de longo prazo na administração 

pública, possibilitando o cumprimento da Lei Federal n.° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

que apesar de destacar o planejamento como instrumento de gerência, transparência, 

democratização das informações e responsabilização por descumprimento das metas e limites 

fiscais, deixou de tecer parâmetros para elaboração do PPA, que, em realidade, se constitui na 

ferramenta "mestra" do planejamento na administração pública. 

Ademais, o modelo apresentado abre a perspectiva para futuras pesquisas na área da 

controladoria e contabilidade pública, pois o Resultado Econômico do Programa (REP), indicador 

basilar do estudo realizado, é integrante de um resultado maior, o chamado Resultado Econômico 

Social (RES), que poderá ser levantado a partir da mensuração da Receita Social do Programa 

(RSP), e esta envolve variáveis com graus de subjetividade e complexidade, que ainda demandam 

desenvolvimento de modelos que possibilitem a conversão de benefícios sociais em valores 

económicos. Fica, então, aberta a proposta para futuros estudos que possam viabilizar este último 

resultado, ressaltando-se que, para tal, é necessário o desenvolvimento de modelos específicos para 

cada programa de governo. 
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6. Considerações Finais 
________________________________________________________________________________ 

 

Toda sistemática de realização do presente trabalho foi orientada com base no problema 

objeto da pesquisa, como seja: Qual o grau de viabilidade para aplicação do Modelo Conceitual de 

Decisão e Apuração de Resultado na avaliação do Progrma de Erradicação do Trabalho Intanitl, 

implementado pela Secretaria de Ação Social e de Cidadania da Preitura Municipal dos 

Bezerros/PE? 

A partir do problema proposto, concebeu-se o objetivo geral, que teve como propósito 

verificar a aplicação do Modelo Coneitural de Decisão de Apuração de Resultado (MCDAR). 

O Modelo é, portanto, uma ferramenta conceituai, operacional e tecnológica que monitora as 

ações do gestor público desde a concepção do PPA até a sua execução por meio das LOAs, o que 

possibilita a avaliação de desempenho desse gestor pelas autoridades competentes e pela própria 

sociedade. 

Nesse contexto, foram identificados as premissas e os requisitos, que definiram as diretrizes 

que nortearam o desenvolvimento do modelo, como também se dirimiu sobre a limitação do trabalho 

e a necessidade de informações se suporte ao modelo. 

Em seguida, foram levantados os programas executados pela Prefeitura Municipal dos 

Bezerros e a forma de implementação do PETI, alvo de nossa pesquisa. 

Considera-se, optando pela constatação do resultado da pesquisa, de que há possibilidade 

de se produzir uma avaliação do programa estudado, a partir da aplicação do MCDAR, porém uma 

possibilidade limitada em razão, especialmente, da necessidade de que a avaliação ocorra 

organicamente em todas as etapas de concepção e implementação das ações problemáticas. 
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