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SOF - Secretaria de Orçamento Federal

SEAGE – Secretária-Adjunta de Gestão Coorporativa

CGOFI - Coordenação-Geral de Inovação e Assuntos Orçamentários e Federativos

INSTRUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 
PARA APURAÇÃO DE CUSTOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Acompanhamento Físico - como era feito

No Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento do Governo Federal (SIGPlan).

Com o advento do PPA 2012-2015, o sistema foi
desativado para inserção de informações que tinham
como base o ano de 2012.
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Nova estrutura do PPA 2012-2015 / LOA

Dimensão Tática

Dimensão Operacional
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Atualmente

Com a desativação do SiGPlan, permanecia a necessidade do
acompanhamento físico-financeiro das ações orçamentárias.

Foi desenvolvido um novo módulo no Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento (SIOP).

O SIOP é um sistema informatizado que suporta processos de
planejamento e orçamento do Governo Federal, sendo
composto por vários subsistemas: PPA, LDO, LOA, de receitas e
de alterações orçamentárias.
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Objetivos:

Gerar informações que possibilitem melhor avaliação
das ações orçamentárias e, por consequência, aprimorar
os orçamentos dos respectivos órgãos setoriais;

Subsidiar a apuração de custos do Governo Federal, no
que se refere a realização física do orçamento da União;
e

Permitir a prestação de contas e a transparência exigidas
pela sociedade.
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Relatório solicitado pelo TCU
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Plano Orçamentário – PO

PO é uma identificação orçamentária, de caráter

gerencial (não constante na LOA), vinculada à ação

orçamentária, que tem por finalidade permitir que

tanto a elaboração do orçamento quanto o

acompanhamento físico e financeiro da execução

ocorram em um nível mais detalhado do que o

subtítulo (localizador de gasto) da ação.
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Atributos do PO
Código Identificação alfanumérica de quatro posições, criada automaticamente pelo 

sistema SIOP e modificável pelo usuário.

Título Texto que identifica o PO, de forma resumida.

Caracterização Descrição detalhada do que será feito no âmbito do PO.

Produto 
intermediário

Bem ou serviço gerado pelo PO.

Unidade de 
medida

Padrão utilizado para mensurar o produto do PO.

Unidade 
responsável

Unidade administrativa responsável pela execução do PO.

PO de origem Tabela que identifica a correlação entre um PO existente na 
programação e o PO que está sendo criado no exercício de 2015 (“De/Para”). É 
possível que um PO esteja correlacionado a vários POs simultaneamente.

Indicador do PO Codificação formada por seis partes cuja finalidade é permitir o acompanhamento 
físico-financeiro consolidado de POs diferentes de maneira transversal. 
Indicadores iguais poderão ser utilizadas em POs de códigos diferentes, em 
ações diferentes, em órgãos diferentes. Exemplo: Rede Cegonha.
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Funcionamento dos POs

POs

P1

P2

P3

Nível
Gerencial

(SIOP 
& SIAFI)

Nível
Legal

(LOA) Ação 1.1 (com POs)

Subtítulo 
A.1.1.1

Programa 1

Subtítulo 
A.1.1.2

Programa 2

Ação 2.1 (sem POs)

Subtítulo 
B.2.1.1

Unidade Orçamentária A Unidade Orçamentária B

A.1.1.1 + P1 

= PTRES 1

A.1.1.2 + P1 

= PTRES 4

A.1.1.1 + P2 

= PTRES 2

A.1.1.2 + P2 

= PTRES 5

A.1.1.1 + P3 

= PTRES 3

Não se 

aplica

B.2.1.1 + 00 
= PTRES 6
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Aplicabilidade
Usar POs para retratar:

a) Produção pública intermediária.
b) Etapas de projetos.
c) Acompanhamento intensivo (agendas transversais, por ex: 
Programa Brasil Sem Miséria).
d) Identificação de unidades descentralizadas.

Contribuição potencial para a apuração de custos: 
a)Criação da relação produto intermediário/produto final.
b)Custo unitário do produto mais real no nível dos POs.
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Plano Orçamentário – PO - exemplo

Ação: 20UD - Prevenção à Violência e à Criminalidade

0001 – Brasil Mais Seguro – Campanha contra o desarmamento
Indenização paga

0002 – Apoio à Implementação de Políticas Sociais
Pessoa beneficiada

0004 - Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã
Pessoa beneficiada

0007 - Ações de Prevenção à Violência contra a Mulher
Projeto apoiado
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Plano Orçamentário – PO e 
Acompanhamento Físico

 Produto obrigatório para os POs, dispensável apenas
quando se referir a despesas com administração.

 Há a obrigação de preenchimento do físico do Plano
Orçamentário – PO no SIOP, caso este possua meta.

 Há uma campo texto de análise do PO de
preenchimento optativo.
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Informação de custos e integração com 
processo orçamentário

ORÇAMENTOSIC
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Informação de custos e integração com 
processo orçamentário qualitativo

 Aperfeiçoamento da programação orçamentária, pela identificação

de objetos de custos relevantes que melhor traduzam a linha de

produção do órgão.

 Podem servir de referencial para ajustes nas ações orçamentárias e

melhoria na programação, de forma a melhor refletir as entregas à

sociedade.

 Base para revisão da estrutura programática do orçamento mais

aprofundada, dado o início das discussões do PPA 2016-2019.
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Informação de custos e integração com 
processo orçamentário quantitativo
Ferramental de análise orçamentária, para diversas situações e 
processos internos da SOF:

 Microplanejamento orçamentário: referência para estimativa de impacto dos 

projetos nos orçamentos futuros.

 Análise e determinação de referenciais financeiros (limites) na elaboração da 

proposta orçamentária.

 Análise e determinação de referenciais financeiros (limites) no momento da 

edição do decreto de programação no início do exercício.

 Análise e parecer sobre propostas de normativos para criação de programas 

ou políticas públicas que importem em aumento de despesas.
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Ciclo Sistêmico
Input

Conversão

Output

Feedback

Input

Conversão

Output

Feedback

Execução Financeira
Resultado dos Indicadores

Relatórios Internos
e para Sociedade 

Órgãos de Controle
Analistas da SOF
Próprio Setorial

AUTORREGULAÇÃO

Dados Físicos e 
Comentários

Fonte: Demo (1995, pg. 208)

Resultado
Melhores 

Orçamentos



17

Fim


