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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a construção de uma metodologia que possibilite a participação, de 

forma integrada, do Controle Interno do município de Mogi das Cruzes com o planejamento 

estratégico da Secretaria de Educação. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

escassez de recursos públicos, o controle interno do município, visando a maior economicidade 

no gasto público, busca reforçar a atuação consultiva, preventiva e orientadora, em vez de 

meramente reativa.  

A metodologia utilizada na construção deste trabalho foi qualitativa, adotando como 

procedimento a revisão da literatura, entrevistas e estudos de caso, o que nos possibilitou propor 

um modelo em que o Controle Geral do Município passe a figurar, simultaneamente, como 

órgão consultivo orientador e guardião do método. O conhecimento acerca da estruturação do 

Orçamento e do Controle Interno são primordiais para entender que é preciso inovar, adaptando 

ferramentas de planejamento estratégico do setor privado à gestão pública. Na área da educação, 

o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação de Mogi das Cruzes ajudam a 

nortear o planejamento. O controle social e a participação social são outros desafios para a 

Controladoria. Para assegurar a transparência dos atos, num primeiro momento, a 

recomendação é fortalecer os Conselhos de participação social obrigatórios, tais como o do 

FUNDEB, Alimentação Escolar e de Educação, e incluí-los, efetivamente, como atores no ciclo 

orçamentário. Por fim, a metodologia proposta, utiliza-se do Balanced Scorecard, com as 

pertinentes adaptações, e sistema de informação para gestão, monitoramento e controle, 

fortalecendo, desta forma, as ações voltadas para a efetividade, eficácia, economicidade e 

eficiência do Planejamento Orçamentário integrado ao Controle Interno. 

 

Palavras-chave: 1. Controle administrativo. 2. Administração municipal - Mogi das Cruzes 

(SP). 3. Despesa pública. 4. Orçamento municipal - Mogi das Cruzes (SP). 5. Educação - Mogi 

das Cruzes (SP). Planejamento estratégico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work discusses the construction of a methodology that enables the participation, 

in an integrated way, of the internal control of the municipality of Mogi das Cruzes with the 

strategic planning of the Secretariat of Education. With the advent of the tax liability law and 

the scarcity of public resources, the internal control of the municipality, aiming at greater 

economy in public spending, seeks to reinforce the consultative, preventive and guiding actions, 

rather than merely reactive ones. 

The methodology used in the construction of this work was the literature review, interviews and 

case studies, which enabled us to propose a model in which the general control of the 

municipality is to appear simultaneously as a guiding advisory body and guardian of the 

method. The knowledge about the structuring of the budget and the internal control are 

paramount to understand that it is necessary to innovate, adapting strategic planning tools 

from the private sector to public management. In the area of education, the National Education 

Plan and the Municipal Education Plan of Mogi das Cruzes Help Guide planning. Social 

control and social participation are other challenges for controllership. To ensure the 

transparency of acts, at first, the recommendation is to strengthen the mandatory social 

participation councils, such as FUNDEB, school meals and education, and include them, 

effectively, as actors in the budget cycle. Finally, the proposed methodology is used by the 

Balanced Scorecard, with the pertinent adaptations, and information system for management, 

monitoring and control, thereby strengthening the actions aimed at the effectiveness, 

efficaciousness, economicity and efficiency of budget planning integrated with internal control. 

 

Keywords: Internal control; municipality of Mogi das Cruzes; Budget; National Plan of 

Education; Municipal Plan of Education; Balanced budget planning Scorecard 
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INTRODUÇÃO 

 

A Controladoria Geral do Município de Mogi das Cruzes rompeu com a tradição de 

replicar o modelo institucional observado na Controladoria Geral da União, propôs um arranjo 

inovador, muito mais influenciado na iniciativa privada do que nos demais órgãos de controle 

da administração. 

A CGM, com objetivo de ampliar sua capilaridade e ter uma atuação mais eficiente, 

implementou um sistema de controle no qual atua na coordenação de controles internos 

setoriais, que são servidores controlando o próprio processo, assim, dissemina o ambiente de 

controle e implementa um sistema que se assemelha com o modelo de três linhas de defesa. 

Desse contexto, surgiu o projeto denominado integrita que consolida o Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Municipal de forma descentralizada e integrada, por meio 

de empoderamento dos servidores, da cultura do planejamento e da gestão do conhecimento 

para melhoria contínua dos serviços públicos.  

A atuação das CGM concentra esforços na normatização dos fluxos de processos; 

criação de rotinas administrativas; orientações e treinamentos; assessoria e consultoria; apoio 

institucional ao controle externo e auditoria para avaliar o cumprimento das metas propostas no 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Com base neste contexto e considerando que o controle interno tornar-se-ia mais 

eficiente se presente antes mesmo da realização do gasto público e diante da percepção que a 

peça orçamentária pouco inteligível ao cidadão dificulta o controle social, a Controladoria Geral 

do Município de Mogi das Cruzes lançou-nos o seguinte desafio: elaboração de uma 

metodologia capaz de integrar o Controle Interno ao processo orçamentário, na fase do 

planejamento, e que esse fluxo, além de corroborar para eficiência e a efetividade do controle, 

potencialize o princípio da transparência e controle social.  

Portanto, a primeira questão pressupõe que a atuação da Controladoria no planejamento 

e a integração do orçamento acarretará mais eficácia e melhores resultados no uso dos recursos 

e a segunda sugere que o conhecimento do orçamento pela população poderá gerar melhoria na 

utilização dos recursos, em decorrência dos efeitos da transparência.  

Se o controle e a transparência são as questões centrais, o orçamento e a sua integração 

devem decorrer de planejamento estratégico com essas premissas, ou seja, de que o cidadão 

consiga mensurar a qualidade do gasto do município e não apenas ser informado dos gastos. Se 
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é esse o ponto, a integração e constituição do orçamento devem considerar o modo como ele 

será acompanhado pela população, o que implica o desenvolvimento de uma linguagem que 

favoreça a relação entre gasto e qualidade do gasto, tendo uma escala de prioridades do 

município. 

A partir dessa ótica, o trabalho a seguir se propõe a investigar e sugerir 

encaminhamentos, considerando que o ponto focal é estabelecer quais são as prioridades, 

observando os gastos obrigatórios por meio dos recursos disponíveis. O papel do controle 

interno no planejamento orçamentário, em tempos de crise e escassez de recurso, é primordial 

para fazer mais com menos e com qualidade, ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe 

que a utilização dos recursos públicos deve ser feita com austeridade e responsabilidade.  

 

  



18 

 

 

 

1. CONTROLE INTERNO 

 

A Constituição de 1988 manteve a atribuição de fiscalização do orçamento pelo 

Controle Interno e, ainda, previu a instituição de controle interno nos municípios. 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei. 

 

Em complemento às regras definhadas no texto constitucional de 1988, em 04 de maio 

de 2000 foi promulgada a Lei Complementar nº 101, que ficou conhecida como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LFR) que traz um papel importante para o controle interno. 

 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e 

órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

I - Chefe do Poder Executivo; 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 

equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração 

ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos  internos dos órgãos do Poder 

Judiciário; 

IV       -Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis 

pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras 

definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 

e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão 

o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere 

a: 
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I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 

Restos a Pagar; 

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respectivo limite, 12 nos termos dos arts. 22 e 23; 

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 

restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 

houver. 

 

Durante a execução do orçamento público, os órgãos de controle e a sociedade, por meio 

da instrumentalização do controle social, devem acompanhar, entre outras missões, a legalidade 

dos atos que resultem na arrecadação da receita, já que é com essa arrecadação que o Governo 

consegue ter recursos financeiros para custear praticamente todas as necessidades da população. 

A promoção da transparência e do acesso à informação pelos órgãos de controle interno 

são fundamentais para fortalecer a democracia e combater a corrupção. Essas ações ainda 

permitem que a população possa acompanhar e avaliar a qualidade da gestão local. 

No tocante ao controle interno, o País passou por um conjunto de transformações até 

chegar ao modelo atual, como podemos verificar no quadro que segue: 

 

 

1680 Criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, 

jurisdicionadas a Portugal. 

1808 Criado o Conselho de Fazenda, que tinha como atribuição acompanhar a execução da despesa 

pública.  

1890 Criado o Tribunal de Contas da União. 

1891 Primeira Constituição da República, que institucionalizou o Tribunal de Contas da União. 

1922 Início da organização do Código de Contabilidade da União e a criação do CCR (Central de 

Contabilidade da República). 

1967 Criação da IGF (Inspetoria Geral de Finanças), que era vinculada ao Ministério da Fazenda. 

1979 A Secretaria Central de Controle Interno, vinculada ao Ministério do Planejamento, passa a 

controlar as funções de controle interno da Administração Pública Federal ficaram ao encargo 

da SECIN (Secretaria Central de Controle Interno). 
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1986 Criada a STN (Secretaria do Tesouro Nacional), e que tinha como foco principal o controle das 

finanças federais, e auxiliar o Ministério da Fazenda na execução de um orçamento unificado a 

partir do exercício seguinte ao da sua criação. 

1994 Foi criada a SFC (Secretaria Federal de Controle) consolidando na área da Administração 

Pública Federal o papel de controle interno na avaliação da execução dos programas e de diálogo 

com os gestores públicos federais. 

2000/2001 Duas mudanças fundamentais ocorreram, respectivamente, a extinção das CISETS (Controles 

Internos Setoriais), e a criação da Corregedoria Geral da União. 

2003 Criada a Lei no 10.683 de 2003, foi criada a CGU - Controladoria Geral da União, na forma de 

uma unidade ministerial, distinta dos outros ministérios por se vincular diretamente à 

Presidência da República. 

2006 Por meio do Decreto no 5.683, as atividades de transparência e fomento ao controle social foram 

estruturadas em uma unidade própria, a Secretaria de Transparência e Prevenção de Corrupção. 

2016 O órgão foi renomeado como Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral 

da União, e foi criada a Secretaria Federal de Controle Interno, tendo como atribuição a auditoria 

e fiscalização de empresas estatais. 

Quadro 1 – Evolução do Controle Interno. Fonte: LIMA (2012)  

 

1.1. Controladoria Geral da União 

 

A Controladoria Geral da União (CGU) é um órgão institucionalmente novo1 no país, onde 

são realizadas auditorias periódicas por amostragem a respeito da aplicação das verbas federais 

tanto por ministérios, autarquias, empresas públicas ou convênios para estados, municípios e 

ongs. 

A CGU irá atuar onde existirem recursos federais, isto é, em programas nas áreas da 

educação, saúde, transporte, agricultura, entre outras. O resultado das fiscalizações são 

relatórios que são encaminhados para as áreas fins, como os Ministérios para executar medidas 

corretivas ou para tomada de contas especiais para a devolução de recursos mal-empregados. 

Os relatórios devem ser enviados para o Tribunal de Contas da União (TCU) para, dessa 

forma, criar um processo com ampla defesa e contraditório que poderá resultar na absolvição, 

pena de multa ou ilegibilidade. Pode ser enviado ao Ministério Público que poderá ingressar 

com ações civis ou criminais por improbidade administrativa, multa ou os relatórios podem ser 

 
1 Em 2003, a lei de criação da CGU incorporou à estrutura do novo órgão as funções da então Corregedoria-

Geral da União – instituída em 2001 pela Medida Provisória n° 2.143-31, que tinha o propósito de combater, no 

âmbito do Poder Executivo Federal, a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público.   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2143-31.htm
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enviados para a Advocacia Geral da União para ingressar com ações judiciais para o 

ressarcimento aos cofres públicos. Por fim, os relatórios podem ser enviados para a Polícia 

Federal para instaurar inquéritos com o objeto de aprofundar investigação sobre desvios de 

recursos. 

A CGU, além de ser um órgão anticorrupção, atua fortemente para garantir a transparência 

e a aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação  

 

1.2. Evolução do Controle Interno nos Municípios Brasileiros 

 

Nos municípios ainda são poucas as Controladorias Municipais considerando que já se 

passaram mais de 25 anos desde a edição do texto e não obstante tais previsões legais, não 

foram muitos os municípios que criaram sistemas de controle interno. (CRUZ; SPINELLI; 

SILVA; TEIXEIRA, 2014, p. 299)  

Existem as controladorias gerais, que englobam toda a atividade de controle num único 

órgão, como a auditoria e ouvidoria, que escuta o cidadão e o informa sobre qualquer assunto 

municipal que queira saber. Não é obrigação ter o controle interno nos municípios. A maioria 

dos pequenos municípios tem o controle apenas no papel, com foco exclusivamente contábil.  

Cruz et al, da Fundação Getulio Vargas, identificam vários estudos sobre controle interno 

municipal, principalmente em Contabilidade Pública (SOARES, 2012; OLIVEIRA, 2012; 

TAVARES, 2005). Porém, entre os 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2013), os estudos 

comparados são poucos e estão focados nos Sistemas de Controle Internos e não nas 

Controladorias Gerais dos Municípios. Entre os principais estudos estão as dissertações de 

mestrado de Lima (2012) e de Balbe (2010).  

Segundo a pesquisa, há diferenças significativas nas capacidades institucionais e nas 

funcionalidades encontradas nas controladorias. Apesar da tendência na utilização da 

Controladoria para as unidades de controle interno municipal na última década, ainda são 

poucas as prefeituras que a instituíram. Também foi observado que o termo Controladoria Geral 

pode ter sido disseminado para alguns municípios de forma vertical (da União para municípios), 

mas também pode ter sido influenciado por Tribunais das Contas, a exemplo do que aconteceu 

no Paraná. Nesse caso, especificamente, corroborou como um dos fatores de disseminação o 

acesso à informação sobre a inovação ou campanhas de informação promovidas por níveis mais 

abrangentes de governo ou por outros tipos de entidades e atores (FARAH, 2007). 
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Também foi constatado que nos municípios em que as CGMs atuam, a simples utilização 

dessa denominação não implica necessariamente na adoção do modelo federal e também não 

garante o adequado funcionamento dessas instituições. O modelo da CGU pode responder aos 

problemas de controle interno enfrentados pela administração local, mas ainda há diversidade 

na sua implementação em âmbito municipal. Um exemplo disso é que, mesmo devendo garantir 

o acesso à informação, descumprem o que é determinado pela LAI. Na época, apenas 41% (14 

de um total de 34) das controladorias municipais identificadas responderam, no prazo 

estabelecido na LAI, pedidos de informações sobre sua atuação, o que indica problemas no 

funcionamento dessas unidades e sinaliza falhas em seu funcionamento, que podem 

comprometer o seu papel em prevenir e combater a corrupção.  

Mesmo assim, é um avanço a divulgação de informações à sociedade por iniciativa própria, 

realizando um processo de transparência ativa, mas é necessário que termos técnicos, dados 

orçamentários e financeiros estejam disponíveis de forma que o cidadão entenda. Mas essa 

preocupação não é uma constante. Dois municípios não responderam diretamente ao pedido de 

acesso à informação, respondendo que as questões solicitadas estavam disponíveis no site 

oficial. As informações que circularam na mídia, publicações e materiais disponibilizados 

eletronicamente da CGU podem ter proporcionado uma disseminação dos trabalhos 

desenvolvidos pela União e a CGU aparece como um novo modelo de gestão do controle 

interno. No entanto, as controladorias municipais não atuam conforme o modelo federal, pois 

ainda são poucas as localidades com a mesma abrangência. A existência de uma 

institucionalização anterior pode ter condicionado o novo modelo de CGM que começa a 

emergir nos municípios.  

Muito há para se avançar para que as administrações municipais passem do viés contábil-

financeiro no controle interno para exercer outras funções, como a prevenção e o combate à 

corrupção, o monitoramento das políticas públicas, a promoção da transparência e mobilização 

da sociedade civil. Para os pesquisadores, essas iniciativas mostram possibilidades aos 

municípios para responder a problemas e desafios do controle interno enfrentados por diversos 

governos locais. Seria importante que se fizessem mais estudos de casos para verificar se esse 

modelo está sendo disseminado como uma resposta útil às localidades bem como se está sendo 

reconhecido pela sociedade (FARAH, 2006). Aprofundar a análise das motivações que levaram 

à criação desses órgãos, do papel das lideranças políticas e de suas ideologias, dos partidos dos 

gestores são questões que poderiam contribuir com essa discussão.  
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1.3. Controladoria Geral de Mogi das Cruzes  

 

A Lei 7.105 de 28/12/2015 instituiu a Controladoria Geral do Município de Mogi das 

Cruzes como órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo municipal, 

vinculada diretamente ao gabinete do prefeito e com dotação orçamentária própria.  

Tem como atribuição a coordenação dos controles internos setoriais e suas principais 

funções são: normatização dos fluxos de processos; criação de rotinas administrativas; 

orientações e treinamentos; assessoria e consultoria, apoio institucional ao controle externo e 

auditoria para avaliar o cumprimento das metas propostas no Plano Plurianual, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Controladoria Geral do Município é composta por Controladores do Município, em 

número de dois a seis e por um Serviço de Expediente e Apoio da Controladoria- Geral do 

Município. 

A função do Controlador-Geral do Município será exercida por servidor municipal efetivo, 

nomeado pelo Prefeito dentre os servidores com curso superior em direito, economia, 

contabilidade, administração, gestão de políticas públicas ou quaisquer outras ciências exatas, 

tendo mandato de um ano, sendo permitida a recondução. 

A lei criou um instrumento de proteção para o Controlador Geral garantindo estabilidade 

no último ano de mandato, podendo apenas ser destituído de sua função por decisão 

fundamentada do Prefeito, fundada na prática de falta funcional apurada em processo 

administrativo disciplinar de que não caiba recurso. 

Por fim, a lei estabelece responsabilidade solidária do Controlador-Geral do Município se 

tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade e não dar ciência imediata ao 

prefeito e não adoção de providências corretivas no prazo de 90 dias, ao Tribunal de Contas. 
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1.4 Modelo de atuação da Controladoria de Mogi das Cruzes 

 

O estudo acerca da Controladoria demonstra que a prática do trabalho não replica 

exatamente o arranjo legal. Existe a Divisão de Controles Internos que é responsável por 

assegurar que os padrões estipulados e as metas do planejamento sejam cumpridos, notificando 

antes do fato consumado ou em tempo de efetuar ajustes necessários. O foco é a eficiência do 

recurso arrecadado dos cidadãos, a atuação se dá de forma preventiva.  

A Divisão de Auditoria Interna é um controle gerencial que atua por meio de medição e 

avaliação de eficiência e eficácia dos controles. É, portanto, atividade de assessoria 

administrativa na definição das atribuições por cada área do órgão. A auditoria interna atuará 

de forma subsequente ou corretiva.  

Sendo assim, a Controladoria Geral de Mogi das Cruzes efetua o controle com ferramentas 

e processos de gestão. Mas, diferentemente da maioria dos municípios que possuem 

controladoria geral, a Controladoria Geral do Município de Mogi das Cruzes não procurou 

replicar o modelo institucional da CGU, seguiu linha diversa, engendrando esforços para 

atuação constante e efetiva para melhoria da gestão.  

A Controladoria Geral do Município de Mogi das Cruzes, atuando de forma protagonista 

na gestão, poderá contribuir, dentre outros, para: 

I) Pulverização do controle para todos os setores da administração; 

II) Definição e mapeamento de processos de forma integrada; 

III) Consultoria para os controles setoriais; 

IV) Estabelecimento de indicadores de meta e qualidade, com base no Plano de Governo, 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano 

Operacional; 

V) Monitoramento para melhoria contínua; 

VI) Auditoria; 

VII) Ombudsman.  

Além disso, existe um importante arranjo institucional chamado integrita que, em linhas 

gerais, tem por objetivo implementar e consolidar o Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Municipal de forma descentralizada e integrada, por meio de empoderamento dos 

servidores, da cultura do planejamento e da gestão do conhecimento para melhoria contínua dos 

serviços públicos. Segundo Antônio Cleber Castanho, que está à frente da Controladoria do 
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Município de Mogi das Cruzes, “a principal motivação para a criação do órgão e do projeto 

Integrita foi a recomendação do Tribunal de Contas do Estado”.  

O modelo desenvolvido pela Controladoria Interna está ancorado no perfil pessoal do 

Controlador. Servidor de carreira desde 2011, foi convidado para implantar a Controladoria 

Geral do Município de Mogi das Cruzes em 2015. Notou algumas deficiências no modelo, 

tais como: falta de clareza na missão, ausência de processos mapeados e desalinhamento das 

atividades mencionadas pelos servidores. Partindo dessa análise, buscou melhores práticas, 

realizando benchmarking e pesquisas de métodos e controles.  

O controlador, Cleber Castanho, mesmo com a resistência de servidores públicos, tem se 

inspirado em algumas experiências para aperfeiçoar o seu trabalho, tais como COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), “entidade norte-

americana sem fins lucrativos, criada em 1985 no intuito de assessoramento à Comissão 

Nacional sobre relatórios financeiros fraudulentos, visando a melhoria através da ética, 

efetividade dos controles internos e governança corporativa'' (WIKIPEDIA, 2018) e a MEG 

(Modelo de Excelência em Gestão) da FNQ (Fundação Nacional de Qualidade)..  

A municipalidade, em especial o Controle Interno, acredita que experiências do setor 

privado contribuem para o desenvolvimento do órgão, mesmo que exija um esforço de 

convencimento individual. Este é um elemento que será levado em consideração para a 

implementação dos desafios propostos no termo de referência. 

 

2. ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

2.1. Conceito e função 

 

O Orçamento Público é um dos mais importantes instrumentos de gestão da administração 

pública. O instituto foi concebido como ferramenta de controle e aos poucos foi ganhando 

funções de planejamento estratégico, sem, contudo, abandonar seu objetivo originário. 

A lógica e a razão de ser do orçamento público difere do orçamento privado. Nas empresas, 

por exemplo, os orçamentos são peças estratégicas em busca da maximização do lucro. No 

campo público, por sua vez, o orçamento procura refletir as necessidades da sociedade, 

portanto, o objetivo é a maximização da satisfação do interesse coletivo. 

De acordo com Bouvier (1998, p.184), o orçamento público ocupa-se de responder a três 

indagações: I) quais os serviços e bens que o Estado vai oferecer gratuitamente à população; II) 
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quem suportará e de que meios se darão o custo do financiamento desses serviços; e III) quais 

serão as consequências para a economia global das relações financeiras exteriores da Nação. 

Aliomar Baleeiro define o Orçamento Público como 

 

ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza o Poder Executivo, por certo 

período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços 

públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do País, assim como 

a arrecadação das receitas já criadas em lei. (BALEEIRO, 2006, p.401) 

 

Para Antônio Luciano de Souza Franco, Orçamento Público é 

uma previsão, em regra anual, das despesas a realizar pelo Estado e dos processos de 

as cobrir, incorporando a autorização concedida à administração para realizar as 

despesas e cobrar receitas e limitando os poderes financeiros da administração em 

cada ano. (FRANCO: 1974, p.626) 

 

De acordo com Richard A. Musgrave (1976, p.25), são três os objetivos do orçamento: I) 

assegurar ajustamento na alocação de recursos, II) conseguir ajustamento na distribuição de 

renda e da riqueza; e III) garantir a estabilidade econômica. 

Conforme complementa Furtado (2012, p.60-61), para que os objetivos acima descritos 

sejam alcançados, o orçamento cumpre três funções precípuas: I) política, II) econômica e III) 

regulatória. 

 

2.2. Evolução do orçamento público 

 

Conforme propõe Giacomoni, o conceito de Orçamento Público é mais bem compreendido 

quando analisado de acordo com a evolução que o conceito sofreu, para tanto, o autor propõe 

divisão em duas fases: Orçamento Tradicional e Orçamento Moderno. 

 

O orçamento público é caracterizado por possuir uma multiplicidade de aspectos: 

político, jurídico, contábil, econômico, financeiro, administrativo etc. Seu conceito 

tem sofrido significativas mudanças ao longo do tempo, em decorrência da evolução 

de suas funções, hoje marcadamente diversas daquelas que o distinguiam no passado. 

Assim, o entendimento de sua conceituação atual fica facilitado a partir da análise que 

caracterizou a transformação de seus papéis principais, que por sua vez, determinaram 

alterações na importância relativa de cada um dos aspectos citados. 

Uma classificação bastante simples, mas útil para o objetivo dessa análise, é a que 

divide a história da evolução conceitual do orçamento público em duas fases: o 

orçamento tradicional e o orçamento moderno. (GIACOMONI: 2001, p.54) 
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O autor destaca que o orçamento tradicional e o moderno são caracterizações ideais, são 

pontos extremos de uma escala evolutiva e dentro desta gradação são observados todos os tipos 

de orçamentos públicos, uns mais próximos do tradicional e outros do moderno. 

 

2.3. Orçamento clássico ou tradicional 

 

O Orçamento Tradicional, cuja função principal é o controle político, segundo Giacomoni, 

era nada mais que um inventário dos recursos necessários para o Estado desempenhar suas 

atividades, nessa lógica, o autor rotula o orçamento tradicional como “Lei de Meios” 

(GIACOMONI: 2001, p.56). 

Trata-se de técnica que elabora instrumento limitado à previsão da receita e à autorização 

de despesas. O objetivo é o controle contábil do gasto, não há foco no atingimento dos objetivos 

que ensejaram os dispêndios. 

O orçamento tradicional, portanto, era uma peça que previa as receitas e autorizava as 

despesas, classificadas por objeto, sem, contudo, preocupar-se com as reais necessidades da 

administração e dos administrados, tampouco com os objetivos econômicos e sociais. 

Sobre o orçamento tradicional esclareceu José Afonso da Silva: 

 

Informado pelos princípios do liberalismo, o orçamento tradicional refletia a ideia de 

que a atividade financeira do Estado deveria restringir-se ao indispensável à satisfação 

das necessidades primárias do Estado (Segurança interna e externa, justiça etc.), 

vedada qualquer ingerência na ordem econômica e social. Todo o processo 

orçamentário, dentro dessa concepção clássica, tinha e tem um objetivo: é o alcance 

do equilíbrio financeiro; é conduzir a economia pública, pelo manejo dos recursos 

com que conta o Estado, tanto no campo da receita, como no da despesa, a uma 

situação de equilíbrio entre ingressos e gastos públicos ordinários. 

A função fundamental do orçamento clássico, historicamente foi sempre o de 

assegurar o controle político das atividades governamentais; controle que se fazia 

através dos órgãos legislativos sobre as atividades financeiras dos órgãos executivos. 

Era um orçamento político, contábil e financeiro apenas. Não tinha outra pretensão, 

não visava outra finalidade. Mais tarde, considerou-se também o aspecto jurídico, mas 

nunca se havia concebido o orçamento como instrumento de ação direta sobre a 

economia. (SILVA: 2005, p.720) 

 

Assim, o orçamento clássico é caracterizado pelo viés liberal, fruto de um período em 

que se pugnava por uma restrição da atuação do Estado.  

Nesse sentido, destaca Ricardo Lobos Torres: 

 

A Constituição orçamentária, durante todo o séc. XIX e início do séc. XX, constituiu 

o Estado Fiscal Clássico, ou seja, o Estado Guarda Noturno, que se limita a fazer a 

guerra, prover a justiça e interferir minimamente sobre a vida econômica e social dos 
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diversos países. A teoria clássica do orçamento, que lhe corresponde, apoia-se na 

distinção entre lei formal e material. (TORRES: 2000, p.4) 

 

Dessa forma, a técnica orçamentária do Estado Liberal tinha por escopo o equilíbrio entre 

receitas e despesas. 

 

2.4. Orçamento moderno 

 

Por outro lado, o Orçamento Moderno, a partir do início do século XX, passa a ter como 

premissa a gestão da administração pública, despindo-se da roupagem de mero demonstrativo 

de autorização legislativa. 

Nesse sentido, trazemos a definição de Orçamento Público apresentada por W.F. 

Willoughby: 

O orçamento é algo mais que uma simples previsão da receita ou estimativa de 

despesa. É – ou deve ser -, ao mesmo tempo, um relatório, uma estimativa e uma 

proposta. É – ou deve ser – um documento por cujo intermédio o chefe executivo, 

como autoridade responsável pela conduta dos negócios do governo, apresenta-se à 

autoridade a quem compete criar fontes de renda e conceder créditos e faz perante ela 

uma exposição completa sobre a maneira por que ele e seus subordinados 

administraram os negócios públicos no último exercício; é – ou deve ser – o 

documento em que expõe a situação do tesouro público no momento. Na base dessas 

informações é que ele traça seu programa de trabalho para o exercício seguinte, então 

como acha ele que deve ser financiado esse programa. (WILLOUGHBY apud 

MOOJEN: 1959, p.24-25) 
 

Assim, a função do Orçamento Moderno desloca-se para instrumento de auxílio à gestão, 

em todos as fases do processo administrativo que compreende: a previsão, a execução e o 

controle. 

Ou seja, o foco não é mais no realizado, há um nítido deslocamento do olhar sobre o que 

“foi gasto” para o que “foi feito” e, sobretudo, se o objetivo do Governo foi alcançado. 

O processo de modernização do instrumento orçamentário foi em decorrência da tendência 

de aproximar o orçamento do planejamento, nesta linha de evolução destacaram-se o 

Orçamento base-zero e o Orçamento de desempenho.  
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2.5. Orçamento base-zero ou por estratégia  

 

O Orçamento Base-Zero teve inspiração na iniciativa privada e foi desenvolvido para 

empresas do setor de alta tecnologia. A adaptação para o setor governamental ocorreu por 

solicitação do então governador do Estado da Geórgia, Peter Pyhrr.2 

Nessa modalidade, a preocupação não é apenas o método de organizar ou apresentar o 

orçamento, o objeto central é a avaliação e a tomada de decisão sobre a despesa. 

Segundo Giacomoni (2001, p.61), “de acordo com o modelo, as ações, ou parte delas, de 

um programa governamental constituiriam unidades de decisão cujas necessidades de recursos 

seriam avaliadas em pacotes de decisão”.  

Dessa forma, a decisão levaria em conta custo-benefício e alternativas mais em conta, apara 

alcançar o resultado pretendido. 

Para Mendes, o Orçamento Base-Zero consiste em: 

 

Uma análise de todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. Nesse tipo 

de abordagem, na fase de elaboração da proposta orçamentária, haverá um 

questionamento acerca das reais necessidades de cada área, não havendo 

compromisso com qualquer montante inicial de dotação. 

O processo do orçamento de base zero concentra a atenção na análise de objetivos e 

necessidades, o que requer que cada administrador justifique seu orçamento proposto 

em detalhe e cada quantia a ser gasta, aumentando a participação dos gerentes de todos 

os níveis no planejamento das atividades e na elaboração dos orçamentos. (MENDES, 

2015, p.208) 
 

Assim, a decisão do gestor deve-se basear num processo que elenca todas as atividades e 

operações, detalhadamente identificadas e classificadas por ordem de importância. 

Portanto, no sistema orçamentário passa a ser relevante conhecer todos os custos do 

programa de forma que seja possível correlacioná-lo aos produtos, para assim aferir o benefício. 

 

2.6. Orçamento de desempenho ou por realizações 

 

O Orçamento de Desempenho, por sua vez, foi implementado em 1993, pelo Congresso 

Americano, com a aprovação da Lei de Desempenho e Resultado do Governo, Government 

Performance and Results Act (GPRA) e se preocupa com os resultados e não com os gastos, 

propriamente ditos.  

 
2 GIACOMONI, J. Op. cit. (p. 60) 
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Para Giacomoni,  

 

no novo orçamento de desempenho idealizado pelo GPRA destaca-se uma nova 

categoria de objetivos de desempenho: os resultados (outcomes). No performance 

budget e no orçamento-programa, a medida do desempenho estava apresentada 

principalmente, nos produtos (outputs) levados a cabo pela administração pública 

(GIACOMONI, 2001, p.61) 

 

Para J. Diamond duas características destacam-se no orçamento de desempenho: I) a 

concepção de programa e o desenho da estrutura programática e II) os sistemas de determinação 

de custos. 

Mendes afirma que a ênfase reside no desempenho, que se apresenta sobre dois quesitos: 

o objeto de gasto, que é secundário, e um programa de trabalho, com as ações desenvolvidas. 

Ensina ainda o autor que: 

 

Nessa espécie de orçamento, o gestor começa a se preocupar com os benefícios dos 

diversos gastos e não apenas com o seu objeto. Apesar da evolução em relação ao 

orçamento clássico (tradicional), o orçamento de desempenho ainda se encontra 

desvinculado de um planejamento central das ações do Governo, ou seja, nesse 

modelo orçamentário inexiste um instrumento central de planejamento das ações do 

Governo vinculado à peça orçamentária. Apresenta, assim, uma deficiência, que é a 

desvinculação entre planejamento e orçamento.3 

 

Para suprir essa deficiência, desvinculação com planejamento, que surgiu o Orçamento-

Programa. 

 

2.7. Orçamento-programa 

 

O Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, estabeleceu no Brasil o Orçamento-

Programa, é o que se depreende no Título III, nos artigos 15 ao 18: 

 

Art. 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, 

setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de 

planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores do Presidente da 

República. 

§ 1º Cabe a cada Ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa 

setorial e regional correspondente a seu Ministério e ao Ministro de Estado, Chefe da 

Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente o Presidente da República na 

coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais e na 

elaboração da programação geral do Governo. 

 
3  MENDES, ibis idem 
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§ 2º Com relação à Administração Militar, observar-se-á a finalidade precípua que 

deve regê-la, tendo em vista a destinação constitucional das Fôrças Armadas, sob a 

responsabilidade dos respectivos Ministros, que são os seus Comandantes Superiores. 

§ 3º A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência 

do Presidente da República.  

Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a 

etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de 

roteiro à execução coordenada do programa anual.  

Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos 

recursos consignados no Orçamento da União, os recursos extra-orçamentários 

vinculados à execução do programa do Govêrno.  

Art. 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável 

de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da 

Fazenda elaborarão, em conjunto, a programação financeira de desembôlso, de modo 

a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos 

programas anuais de trabalho.  

Art. 18. Tôda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao 

orçamento-programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em 

consonância com a programação financeira de desembôlso.  

 

Conforme leciona Core: 

Em um processo de planejamento e orçamento integrados, ressalta a imperiosa 

necessidade de que os fins e os meios orçamentários sejam tratados de uma forma 

equilibrada. Considerando que, desde o decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

a Administração Pública Federal estabeleceu o orçamento-programa anual como um 

instrumento de planejamento, a ideia de discriminar a despesa pública por objetivo, 

ou seja, de acordo com os seus fins, já é bastante familiar a todos quantos atuam nessa 

área. (CORE: 2001) 

 

Ainda de acordo com Core, a Constituição Federal de 1988 optou por um modelo fortemente 

centralizado, em correção a um diagnóstico de que havia uma excessiva pulverização 

orçamentária, inclusive com importantes programas e despesas fora da lei, em dissonância ao 

princípio da universalidade. 

Mendes, por sua vez, esclarece que o 

orçamento-programa tornou-se realidade apenas com o Decreto 2.829/1998, o qual 

estabeleceu normas para elaboração e execução do plano plurianual e dos orçamentos 

da União. Ainda, a Portaria 117/1998, substituída, posteriormente, pela Portaria 42, 

de 14 de abril de 1999, com a preservação dos seus fundamentos, atualizou a 

discriminação d  despesa por funções da Lei 4.320/1964 e revogou a Portaria 9, de 28 

de janeiro de 1974 (Classificação Funcional- Programática); e a Portaria 51/1998 

instituiu o recadastramento dos projetos e das atividades constantes do orçamento da 

União. (MENDES: 2015, p.208) 

 

Silva (2005, p.39) observa que “em verdade, a característica essencial dos orçamentos 

públicos, hoje em dia, é a que o define como um programa, como um instrumento de 

planejamento, de direção, e de controle da administração pública”. 

O Orçamento-Programa é uma idealização de técnicas e conceitos sistematizados 

originalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU). 



32 

 

 

 

Giacomoni trouxe o conceito de Orçamento Programa que constava em documento da ONU 

de 1959: 

Um sistema em que se presta particular atenção às coisas que um governo realiza mais 

do que às coisas que adquire. As coisas que o governo adquire, tais como serviços 

pessoais, provisões, equipamentos, meios de transporte etc., não são naturalmente, 

senão meios que emprega para o cumprimento de suas funções. As coisas que um 

governo realiza em cumprimento de suas funções podem ser estradas, escolas, terras 

distribuídas, casos tramitados e resolvidos, permissões expedidas, estudos elaborados 

ou qualquer das inúmeras coisas que podem ser apontadas. O que não fica claro nos 

sistemas orçamentários é esta relação entre coisas que o governo adquire e coisas que 

realiza. (GIACOMONI, 2001, p.153) 

 

Ainda citando o texto da ONU Giacomoni descreveu o inter-relacionamento dos 

componentes do Orçamento Programa: 

Em primeiro lugar, estabelecem-se programas e atividades significativos para cada 

função confiada a uma organização ou entidade, a fim de indicar exatamente os 

objetivos perseguidos pelos diversos órgãos. Segundo o sistema de contas e de gestão 

financeira passa a ser correlacionado com essa classificação. Terceiro, em relação a 

cada programa e suas subdivisões operacionais, estabelecem-se medidas de 

programas e de trabalho que permitam avaliar o rendimento 

 

O diagrama abaixo permite verificar o fluxo de relacionamento dos principais componentes 

do Orçamento-Programa: 

 

Figura 1 – Principais componentes do Orçamento Programa. Fonte: adaptado de GIACOMONI (2001) 

 

Portanto, o Orçamento-Programa vincula-se ao planejamento, considerando os objetivos 

que o Governo pretende alcançar. 
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2.8. Processo e Planejamento e Orçamento Público 

 

O atual sistema de planejamento e orçamento público está embasado nas diretrizes previstas 

na Constituição Federal de 1988 (CF/88), em leis esparsas, decretos e portarias ministeriais. 

A Lei 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece normas gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do 

Distrito Federal.  

O Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, definiu a estrutura da organização da 

Administração Pública Federal, posteriormente estendida aos Estados, municípios e Distrito 

Federal, e criou o Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral, atribuindo-lhe como 

competência a programação orçamentária e a proposta orçamentária anual da União. 

Completa o arcabouço legal do sistema de planejamento e orçamento público a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), incorporou conteúdos às leis orçamentárias, reiterou a necessidade da compatibilização, 

definiu novos procedimentos de transparência, gestão e controle. 

Na CF/88 está prevista competência para a União, Estados, Distrito Federal e para os 

munícipios legislarem, de forma concorrente, sobre orçamento. 

Nos termos do artigo 165/CF88, o sistema de planejamento e orçamento público 

desenvolve-se em três instrumentos legais: Plano Plurianual; Diretrizes Orçamentárias e 

Orçamentos Anuais.  

Nos três casos, o Executivo encaminha proposta ao Legislativo, que tem a prerrogativa de 

mudar a peça original, podendo, inclusive, divergir do projeto inicial. 

O quadro abaixo reproduz a dinâmica do sistema de planejamento e orçamento:  
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Figura 2 – Principais componentes do Sistema de Planejamento. Fonte: adaptado de GIACOMONI (2007) 

 

Portanto, os orçamentos dos entes públicos são regulados, concomitantemente, por três 

leis distintas: I) o Plano Plurianual (PPA); II) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e III) a 

Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Como veremos adiante, os três instrumentos legislativos são complementares e percorrem 

os âmbitos estratégico, tático e operacional. 

 

2.9. Plano Plurianual (PPA) 

 

O Plano Plurianual (PPA), nos termos do § 1º do artigo 165 da CF/88, é estabelecido por 

lei e tem por escopo estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública, para I) as despesas de capital e outras delas decorrentes e II) programas 

de duração continuada. 

Trata-se de instrumento de planejamento de médio prazo, contemplando um ciclo de 

quatro anos, que não coincide com o período de legislatura. 

Para melhor compreensão da abrangência do PPA nos valemos da definição que Furtado 

desenvolveu, na qual detalha todos os conceitos relacionados: 

 

a) diretrizes são o conjunto de princípios e critérios os quais devem orientar a 

execução dos programas de Governo. Exemplo: descentralizar o fornecimento de 

merenda escolar; 

b) objetivos são os resultados que se pretende alcançar com a realização dos 

programas. Exemplo: erradicar a poliomielite do País; 
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c) meta é a especificação e a quantificação física do produto resultante da ação 

governamental. Exemplo: matricular 50 milhões de estudantes no ensino 

fundamental; 

d) despesa de capital, que se contrapõem às despesas correntes, são aquelas 

relacionadas com a implantação e expansão de serviços públicos; caracterizam-

se por provocar aumento no patrimônio público. Exemplos: investimentos, tais 

como: construção de estradas, hospitais, escolas; 

e) despesas decorrentes das despesas de capital são as de manutenção, conservação 

e funcionamento que, durante a vigência do plano, passarão a ser necessárias 

como consequência dos investimentos e não estão incluídas dentre as 

classificadas como programas de duração continuada. Exemplo: despesa com 

pessoal necessária para o funcionamento do hospital que será construído; 

f) programas de duração continuada são aqueles que, com execução prevista para o 

período superior a um exercício financeiro, resultam em prestação de serviços 

diretamente à comunidade, excluída as ações de manutenção administrativa 

(despesas com pessoal, etc.), o pagamento de benefícios previdenciários e os 

encargos financeiros. Exemplo: Programa Bolsa Família do Governo Federal. 

(FURTADO: 2012, p.114-115) 

 

A primeira questão apresentada pela Constituição é que o PPA deve ser elaborado de 

forma regionalizada. No caso da União, o entendimento que se observa é que deve considerar 

as cinco macrorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou 

seja: Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 

Outra questão importante de ser compreendida é a Despesa de Capital, que são aquelas 

despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. O 

artigo 12 da Lei 4.320 acrescenta que as despesas de capital incluem os investimentos, as 

inversões financeiras e as transferências de capital, incluem também nesta despesa as 

amortizações da dívida pública. 

Por outro lado, as despesas decorrentes são aquelas necessárias ao funcionamento e à 

manutenção dos novos equipamentos públicos, como o próprio nome sugere, são aquelas que 

decorrem dos investimentos realizados. Nesse ponto a Constituição de 1988 reiterou a 

importância de considerar os gastos necessários à manutenção e funcionamento dos bens 

públicos, a exemplo das escolas, hospitais etc.  

Deve constar no PPA, além das despesas de capital e decorrentes, as despesas 

relacionadas aos programas de duração continuada, ou seja, os gastos com serviços públicos 

permanentes, que ultrapassam o período de legislatura, gastos com pessoal, como o programa 

Bolsa Família etc. 

Giambiagi aponta que “o PPA compreende o planejamento da continuidade da prestação 

de serviços (de duração continuada) e o aperfeiçoamento e/ou expansão do patrimônio público, 

bem como da oferta de novos serviços, resultantes de investimentos e inversões. A atuação do 
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Governo é apresentada, de forma ordenada, em programas.” (GIAMBIAGI & ALEM: 2016, 

p.488) 

Nos termos do artigo 165 da Constituição, o PPA deverá estabelecer as diretrizes, 

objetivos e metas, conforme ressalta Giambiagi: 

 

As diretrizes dizem respeito à dimensão estratégica do plano, ganhando denominação 

variada: “macro-objetivos”, “eixos e diretrizes estratégicas” ou “perspectivas”, entre 

outras. Os objetivos são definidos para cada programa e sua concretização deve ser 

avaliada por indicadores. As metas dizem respeitos a quantidades: quanto oferecer de 

bens ou serviços; quanto fazer de cada atividade; quanto avançar em cada projeto que 

se escolhe desenvolver; etc. A leitura pouco cuidadosa do texto constitucional tem 

levado alguns estados e a grande maioria dos municípios a tratar PPA apenas como 

um orçamento plurianual, sem explicitar sua base estratégica (quando existente) 

(GIAMBIAGI & ALEM: 2016, p.488)  

 

O ciclo PPA não coincide com o da legislatura do Executivo, uma vez que é elaborado 

no primeiro ano do Governo para vigorar a partir do segundo, findando, por consequência, após 

o primeiro ano do mandato seguinte. 

A Portaria 42 de 14 de abril de 1999, editada pelo Ministro de Estado do Orçamento e 

Gestão, apresentou conceitos importantes para classificação do gasto público. Na norma 

verificamos definições de função; subfunção; programa; projeto; atividade e operações 

especiais, conforme se depreende abaixo:  

 

Art. 1º As funções a que se refere o art. 2º, inciso I, da Lei no 4.320, de 17 de março 

de 1964, discriminadas no Anexo 5 da mesma Lei, e alterações posteriores, passam a 

ser as constantes do Anexo que acompanha esta Portaria. 

§ 1º Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de 

despesa que competem ao setor público. 

§ 2º A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se 

possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais 

como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, 

uma agregação neutra. 

§ 3º A subfunção representa uma partição da função, visando a agregar determinado 

subconjunto de despesa do setor público. 

§ 4º As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que 

estejam vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria. 

Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: 

a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual;  

b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 

produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 

c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo 

e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 

governo; 
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d) Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações 

de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob 

a forma de bens ou serviços. 

 

Conforme já mencionado, atualmente a técnica aplicada é de Orçamento Programa. Desta 

feita, o PPA traz para cada programa as despesas previstas para os próximos quatro anos. 

A Lei 12.593/2012, que instituiu o PPA da União para o ciclo de 2012/2015 estabeleceu 

que o plano refletiria políticas públicas, organizadas por meio de programas: I) temáticos e  II) 

gestão, manutenção e serviços. 

Nos termos da citada lei, programa temático é aquele que expressa e orienta a ação 

governamental para entregar bens e serviços à sociedade. Programa de gestão e manutenção, 

por sua vez, é aquele que apresenta as ações que viabilizam a gestão e a manutenção dos bens 

e serviços. 

O programa temático é composto por objetivos, indicadores, valor global e valor de 

referência. O objetivo expressa o que deve ser feito, com indicação do órgão responsável e das 

metas, controladas com indicadores de referência.  

No PPA da União, referente ao ciclo 2016/2019, verificamos nova mudança na 

metodologia. Conforme Giambiagi, “o objetivo passou a ser o elemento de ligação do programa 

temático com o orçamento: ele se corresponderá diretamente com as ações orçamentárias. No 

PPA 2012/2015, essa ligação ocorria por meio das iniciativas”4. 

 

2.10. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

A LDO foi uma inovação introduzida pela Constituição Federal de 1988 e tem por 

objetivo fazer a ligação entre o planejamento estratégico (contido no PPA) e o plano operacional 

(LOA), conforme o artigo 165, §2º: 

 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 

 

 
4 GIAMBIAGI, Fábio e ALEM, Ana Claudia. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. Rio de Janeiro: 

Campus, 5ª ed., 2016 (p. 492) 
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Portanto, na LDO encontraremos os direcionamentos para elaboração da LOA, uma vez 

que trará as metas e as prioridades, relacionadas ao PPA, para cada ano. 

A LRF, Lei Complementar 101 de 2000, dispensou especial atenção a esta peça 

orçamentária, incluindo os seguintes temas: I) equilíbrio entre receitas e despesas; II) critérios 

e forma de limitação de empenho; III)  normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e IV) demais condições e 

exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 

A LFR também introduziu mecanismos na LDO com objetivo de propiciar o equilíbrio 

Fiscal, estabelecendo a necessidade de documento anexo ao projeto de lei no qual serão 

estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem 

e para os dois seguintes. 

Além disso, a LDO também se ocupa de mecanismos para facilitar o controle. Sobre essa 

temática deverão constar no anexo da Lei: I) avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

ano anterior; II) demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e  metodologia de 

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 

exercícios anteriores; III) evidência da consistência das metas com as premissas e os objetivos 

da política econômica nacional; IV) evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três 

exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

V) avaliação da situação financeira e atuarial. 

O anexo da LDO deverá, ainda, demonstrar os Riscos Fiscais, onde serão avaliados os 

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. 

 

2.11. Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

A LOA é o orçamento anual, portanto, é o instrumento onde constam previstas as receitas 

e autorizadas as despesas. 

Consoante previsto na obra de Mendes: 

 

A LOA deve conter apenas matérias atinentes à previsão das receitas e à fixação das 

despesas, sendo liberadas, em caráter de exceção, as autorizações para créditos 

suplementares e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita 

orçamentária. Trata-se de princípio orçamentário constitucional da exclusividade. 

A finalidade da LOA é a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no PPA. 

É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA, em consonância com o que foi 

estabelecido na LDO. Portanto, orienta pelas diretrizes, objetivos e metas do PPA, 
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compreende as ações a serem executadas, seguindo as metas e prioridades 

estabelecidas na LDO. (MENDES: 2015, p.230) 

 

No sistema orçamentário o PPA é o plano estratégico, a LDO traz os mecanismos para 

implementar o que está previsto no âmbito estratégico e a LOA materializa o plano. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 165, §5º, estabelece que a LOA será composta 

por três orçamentos; I) o fiscal, referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público; II) o de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto e III) da seguridade social, abrangendo todas as 

entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

O orçamento fiscal tem caráter residual, isto é, abrange todos os gastos não relacionados 

a investimentos das empresas estatais e de seguridade social. Neste sentido, compreende o 

orçamento fiscal os gastos com segurança, educação etc. 

O quadro abaixo sintetiza o processo orçamentário 

 

Figura 3 - Síntese do Processo Orçamentário. Fonte: adaptado de GIACOMONI (2007) 
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3. DIAGNÓSTICO  

 

3.1.O problema apresentado 

A Controladoria Geral do Município de Mogi das Cruzes (CGM) apontou que no fluxo atual 

de construção do orçamento municipal não existe uma metodologia para uniformizar e integrar 

as pretensões das diversas pastas. 

Além da inexistência de uniformização e integração acrescentou a CGM que há 

desnivelamento técnico entre as ações realizadas pelas diversas secretarias e suas previsões na 

peça orçamentária, o que pode impactar no nível de otimização dos recursos públicos. 

Ressaltou o órgão de controle que a efetiva implementação da Lei de Acesso à Informação 

(LAI) 12.257/2001, e consequente controle social, exige uma peça orçamentária facilmente 

interpretada e compreendida pela população, na qual seria possível o cidadão confrontar o 

orçado com o gasto efetivo. 

Por fim, concluiu a CGM que o controle do município seria mais eficiente se o órgão 

estivesse presente desde o início do processo orçamentário, sobretudo na fase de planejamento. 

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo propor uma metodologia para elaboração 

integrada do Planejamento e do Orçamento, na qual a CGM figure simultaneamente como órgão 

consultivo orientador e guardião do método. 

Para tanto, imprescindível, além da discrição do problema apresentado pela CGM, 

identificar: I) as características da Controladoria, sobretudo constatar se demonstra aptidão para 

figurar como órgão consultivo e orientador; II) o estágio de maturidade em que a CGM se 

encontra no processo de “controle pela gestão”; III) o processo de elaboração de orçamento de 

determinada secretaria, com significativa participação nas contas do município, evidenciando a 

possibilidade de sinergia com a metodologia a ser proposta 
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3.2.Características da Controladoria Geral de Mogi das Cruzes  

 

A Controladoria Geral do Município de Mogi das Cruzes não replica o modelo apresentado 

pela Controladoria Geral da União (CGU), ao propor um arranjo inovador, muito mais 

influenciado na iniciativa privada do que nos demais órgãos de controle da administração. 

A CGM de Mogi, buscando efetividade no controle, lança mão de ferramentas de gestão, 

comumente verificados na iniciativa privada. 

Verificamos que implementou um sistema de controle no qual atua na coordenação de 

controles internos setoriais, que são servidores controlando o próprio processo, assim, 

dissemina o ambiente de controle e implementa um sistema que se assemelha com o modelo de 

três linhas de defesa. 

Constatamos que desse contexto surgiu o projeto denominado integrita que consolida o 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de forma descentralizada e 

integrada, por meio de empoderamento dos servidores, da cultura do planejamento e da gestão 

do conhecimento para melhoria contínua dos serviços públicos.  

Ou seja, a CGM já atua como órgão central e consultivo no controle, o que possibilita a 

implementação de metodologia que utilizará da estrutura e do arranjo já existentes 

 

3.3.Maturidade da CGM para implementar controle preventivo com base em 

ferramentas de gestão 

      Observamos que a atuação das CGMs concentra esforços para auxiliar as secretarias quanto 

à definição das missões e estratégias; normatização dos fluxos de processos; criação de rotinas 

administrativas; orientações e treinamentos; assessoria e consultoria. 

Além disso, a CGM presta apoio institucional ao controle externo e auditoria para avaliar o 

cumprimento das metas propostas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na 

Lei Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ou seja, constatamos que a significativa atuação da CGM se dedica a ações típicas de gestão 

estratégica. Logo, o ambiente mostra-se favorável para que a metodologia a ser construída 

considere ferramentas de gestão, sobretudos aquelas direcionadas à implementação de 

estratégia. 
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3.4.Atual processo de elaboração de proposta de orçamento pela Secretaria Municipal 

de Educação 

 

Com base em entrevistas realizadas com os servidores da Secretária de Educação do 

Município de Mogi das Cruzes, que atuam na Divisão Administrativa Financeira (DAF), 

Conceição Pereira, chefe da divisão há 16 anos, e Rodrigo Bus, coordenador da área 

orçamentária, em conjunto com o Controlador Geral do Município, Cleber Castanho, foi 

possível diagnosticar o atual processo de elaboração de orçamento. 

O DAF tem como atribuições, dentre outras, elaborar orçamento e acompanhar a receita da 

Secretaria da Educação.  

Os servidores que trabalham na DAF interagem com sistemas federais, como o SIMEC para 

inserir propostas da educação básica e o SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação) para transmitir dados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) onde os dados do orçamento do município são convertidos para o sistema. 

Este recurso é obrigatório para receber os recursos federais. Não existe sistema semelhante para 

as informações municipais.  

O DAF projeta a folha de pagamento dos professores e acompanha quase diariamente, para 

ver se a receita está adequada com a necessidade do Governo. Desse fundo 60% é 

obrigatoriamente destinado ao magistério e 40% é alocado conforme a demanda. 

Com relação a elaboração do orçamento no âmbito da Secretaria de Educação, houve 

considerável evolução, partindo-se de um modelo meramente incremental, que apenas 

atualizava os valores do ciclo anterior, para um modelo com inspirações na técnica de 

orçamento base-zero, engendrando esforços na lógica de priorização dos gastos. Todavia, na 

consolidação do orçamento municipal, invariavelmente ocorrem cortes em setores que a 

Secretaria não desejava. 

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes é composta por diversos departamentos 

(Planejamento, pedagógico, entre outros) que enviam suas necessidades orçamentárias ao DAF 

para priorização e consolidação, entretanto, os pleitos departamentais não se preocupam com a 

vinculação estratégica do órgão central, ou seja, partem da lógica da necessidade departamental.   
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Assim, constatamos que na Secretaria de Educação falta disseminação, aos servidores 

vinculados, da lógica orçamentária e da visão estratégica do Órgão. 

Por fim, verificamos que não há participação social ativa na elaboração do orçamento da 

Secretaria da Educação.  

Os Planos Nacional e Estadual de Educação (PNE e PEE) são importantes instrumentos que 

ajudam a nortear os programas de educação do município. Um dos desafios do Planejamento 

Orçamentário é o baixo conhecimento dos gestores e servidores, em especial dos cargos de 

comissionados, tanto do processo orçamentário quanto da estratégia da Secretaria. 

Portanto, a Secretaria de Educação mostra-se compatível para implementação de projeto 

piloto, pois: I) possui um setor central (DAF) que consolida as propostas orçamentárias dos 

diversos departamentos e II) a lógica para construção do orçamento encontra-se num estágio 

intermediário entre a técnica tradicional e por desempenho. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

       Recomendamos, nessa ordem de considerações, definição de estratégia para Secretaria 

Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, estratégia direcionada para a lógica de 

desempenho. 

 

4.1.Definição da Estratégia da Metodologia para elaboração de orçamento de 

desempenho 

 

Com base no Manual Técnico, objeto da Portaria 60, publicada em de 22 de maio de 2019, 

da Secretaria Especial de Fazenda, Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, 

propomos que o modelo orçamentário da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes seja 

embasado nos seguintes pilares: I) visão estratégica com foco no resultado e II) integração entre 

planejamento e avaliação. 

Recomendamos, para tanto, a elaboração de uma “cadeia causal” estruturada nas seguintes 

dimensões: I) insumos; II) ações; III) produtos IV) resultados e V) impacto. 
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Insumos: considerar os recursos disponíveis e necessários para a execução da política 

pública consubstanciada no Plano Estratégico da Secretaria da Educação. Nessa modalidade 

são compreendidos os ativos financeiros, a infraestrutura bem como o capital humano; 

Processos: conjunto de ações ordenadas que são necessárias para viabilizar a 

implementação da política pública. Importante fazer a correlação entre cada atividade do 

processo ao conjunto de insumos necessário à sua consecução (na lógica da cadeia causal). 

Importante focar nos processos considerados prioritários para alcançar os resultados 

pretendidos; 

Produtos: ainda considerando a cadeia causal, os produtos são as consequências diretas e 

quantificáveis decorrentes dos processos. Todos os serviços relacionados à educação municipal 

de Mogi das Cruzes entregues à população enquadram-se nessa modalidade; 

Resultados: é o que altera a realidade social e pode ser mensurado no curto prazo. Na cadeia 

causal é o efeito dos produtos entregues; 

Impactos: são os valores atribuídos pelo público beneficiário dos produtos. Evidências 

apuradas em longo prazo. Podem ser inseridas na lógica da cadeia causal como as 

consequências geradas a partir dos Resultados. Possuem natureza abrangente e 

multidimensional. 

Recomendamos também a implementação de indicadores de desempenho do gasto público 

quanto aos aspectos de: I) economicidade, II) eficiência, III) eficácia e IV) efetividade.  

Importante a compreensão que a lógica proposta para elaboração do orçamento da 

Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes compreende uma mescla das teorias observadas 

nos modelos teóricos “orçamento de desempenho” e “orçamento programa”. Assim, o ponto de 

partida deve ser a dimensão “resultados” e não a dimensão “produto”, antes, porém, necessários 

a elaboração dos planos estratégicos e programas.  

Conforme leciona Mendes, no orçamento desempenho, o gestor começa a se preocupar com 

os benefícios dos diversos gastos e não apenas com o seu objeto.  

Insumos
Processos 

(Atividades)
Produtos Resultados Impacto
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Entretanto, para que o orçamento não seja uma peça desvinculada do instrumento central 

de planejamento, fazemos a ressalva que essa análise do gestor deve estar subordinada ao 

programa, no caso da educação, são as previsões contidas nos planos nacional, estadual e 

municipal de educação, bem como ao PPA e à LDO, em última análise à estratégia. 

A viabilidade da implementação desse processo orçamentário baseado na lógica do 

desempenho requer adoção de algumas medidas, sobretudo relacionado à estratégia. 

 

4.2.A importância da estratégia no desempenho 

 

O sucesso do processo baseado no desempenho está diretamente ligado a implementação 

da estratégia, entretanto, conforme apontam Robert Kaplan e David Norton: 90% das estratégias 

de negócios falham devido à má execução. 

Kaplan e Norton elencam as seguintes barreira para implementação da estratégia: I) pessoas: 

apenas 25% dos gerentes têm incentivos diretamente ligados à implementação da estratégia; II) 

visão: apenas 5% da força de trabalho realmente entende a estratégia que a organização pretende 

executar; III) administração: 85% dos executivos gastam menos de uma hora por mês 

discutindo estratégia; IV) recursos: mais de 60% das organizações não conseguem vincular sua 

estratégia a um orçamento em tempo real. 

Em contrapartida, destacam os autores que as empresas que efetivamente executam sua 

estratégia evidenciam aumento de 50 a 150% em valor. Essa lógica pode ser aplicada à 

administração pública. 

Vale desde já destacar que a estratégia recomendada é composta por: I) propósitos, com 

estabelecimento da missão, da visão e dos valores; II) resultados, com estabelecimento de 

objetivos, indicadores e metas e III) iniciativas, desdobradas nos processos, projetos ou eventos. 

Para facilitar a implementação e gerenciamento da estratégia, e da consecução da lógica da 

cadeia causal, recomendamos a utilização da ferramenta Balanced Scorecard (BSC), com 

algumas adaptações, conforme detalharemos a seguir. 
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4.3.O Balanced Scorecard como ferramenta para viabilizar o Planejamento Estratégico  

 

O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de medição, gerenciamento estratégico e de 

comunicação. Pode ser descrito como um grupo de medidas, originadas da estratégia da 

empresa. Essas medidas selecionadas são informações que os líderes levarão aos funcionários 

e interessados, sobre os resultados e motivadores de desempenho, pelos quais a organização 

atingirá seus objetivos estratégicos.  

O Balanced Scored foi desenvolvido por Robert Kaplan, professor da Universidade de 

Harvard, e David Norton, consultor, ambos da região de Boston (EUA). Em 1990, Kaplan e 

Norton lideraram um estudo de pesquisa para 12 empresas, explorando novos métodos de 

medição de desempenho. A razão do estudo foi a percepção de que as medidas financeiras do 

desempenho não eram eficazes para a empresa financeira moderna. As empresas estudadas 

partilhavam do mesmo pensamento. O grupo discutiu uma série de alternativas possíveis, até 

chegar na ideia de medidas do desempenho que integrassem as atividades da empresa, questões 

da clientela, processos negociais internos, atividades funcionais e interesses dos acionistas. 

Kaplan e Norton chamaram esta nova ferramenta de Balanced Scorecard e resumiram o 

conceito numa série de três artigos na Harvard Business Review. 

Na atual sociedade, marcada por globalização e rapidez de informação, qualquer 

organização (empresa, serviço público ou organização com ou sem fins lucrativos) para ter 

sucesso, necessita de estratégias claras e precisas, saber comunicá-las e alinhar todos os seus 

setores e colaboradores com essas estratégias. O BSC é uma metodologia com grande 

capacidade de acelerar processos de comunicação e avaliação da execução estratégica. A 

aplicação eficiente do BSC e sua adaptação à gestão pública valorizam os atributos das 

organizações, testa seus procedimentos e dá orientações estratégicas, reformulando processos e 

medindo resultados, que possibilitam a tomada de decisões corretas e exitosas. 

Uma das características que possibilitaram a popularização e sucesso da ferramenta BSC é 

a sua flexibilidade, que permite adequação da metodologia às peculiaridades de cada empresa. 

E é justamente esta flexibilidade que possibilita a adoção do BSC na administração pública.  
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4.4. O BSC na Gestão Pública 

 

O serviço público é a ação do governo, que executa pelo Estado, com o objetivo de 

benefícios coletivos. O serviço público torna-se bastante diferente do serviço prestado por 

empresas e autônomos. Estes buscam aumentar riquezas, suprir necessidades e satisfação 

individual. O serviço público deve buscar o bem-estar de toda a população, sem competidores 

em relação aos objetivos que busca. 

No Brasil, a Gestão Pública passou por diversas mudanças, mas, ainda assim, continua 

sendo objeto de severas críticas, é comum no senso da coletividade a sensação de que a 

prestação de serviços públicos é sempre inferior aos dos setores privados. 

O setor público é bem diferente do privado, já que o primeiro administra para milhares 

ou milhões de “clientes”, com questões e diferentes necessidades, faixas etárias, referências, 

valores e que não podem mudar de “operadora” na primeira insatisfação ou frustração. 

Desse modo, algumas perspectivas são diferentes nas duas esferas, enquanto no setor 

privado a perspectiva “financeira” surge no topo, para o Estado a perspectiva da “sociedade” 

assume o topo, e a perspectiva financeira assume lugares abaixo. 

   

4.5.Benchmark – Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais  

A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais utiliza o Balanced Scorecard (BSC) como 

ferramenta de gestão e integração do planejamento com o orçamento, conforme trabalho 

apresentado no V Congresso CONSAD de Gestão Pública, ocorrido em Brasília em junho de 

2012: Balanced Scorecard com foco na gestão para cidadania: a revisão do planejamento 

estratégico da secretaria de estado de saúde de Minas Gerais (MARQUES; TAVARES & 

ALBIONTI: 2012). 

 

A estruturação de um planejamento estratégico para o desenvolvimento integrado das ações 

na área da saúde faz parte do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado que é uma lei e está 

correlacionada às estratégias do PPA. 

 

Abaixo verificamos o mapa estratégico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, onde 

podemos observar: Definição de visão de futuro; Definição da missão; Perspectiva objetivos 
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finais (serviços aos cidadãos); Perspectiva processos internos; Perspectiva aprendizagem e 

crescimento; Perspectiva financeira.  

 

Figura 4 - Mapa Estratégico da Secretaria da Saúde de MG. Fonte: adaptado de Marques; Tavares & Albionti 

(2012) 

 

Os processos estratégicos foram se alinhando com os programas previstos no PPA, 

conforme representação abaixo: 
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Figura 5 - Programas, Processos e Projetos da Secretaria de Saúde de MG. Fonte: adaptado de Marques; 

Tavares & Albionti (2012) 

 

Foi realizada uma correlação entre os objetivos estratégicos e os programas 

estruturadores: 
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Figura 6 - Relação entre os objetivos estratégicos e os programas estruturadores. Fonte: adaptado de Marques; 

Tavares & Albionti (2012) 

 

Por fim, apresentamos os indicadores que se relacionam com a visão de futuro, ou seja, 

indicadores de objetivos de longo prazo, assim como objetivos estratégicos: 

 

Figura 7 – Indicadores do Plano mineiro de Desenvolvimento Integrado e Visão de Futuro. Fonte: adaptado de 

Marques; Tavares & Albionti (2012) 

 

Figura 8 – Indicadores do Plano mineiro de Desenvolvimento Integrado e Visão de Futuro. Fonte: adaptado de 

Marques; Tavares & Albionti (2012) 
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Em consulta ao painel de indicadores do governo estadual de Minas Gerais foi possível 

contatar significativa evolução dos números relacionados à saúde. A título de exemplo 

destacamos os relacionados a queda na taxa de mortalidade infantil e o aumento da cobertura 

de pré-natal, conforme gráficos abaixo: 

 

 

Figura 9 – Gráfico demostrando a evolução da taxa de mortalidade infantil no estado de Minas Gerais 

 

 

Figura 10 – Gráfico demostrando a evolução da cobertura de pré-natal no estado de Minas Gerais 
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O desdobramento do planejamento em BSC na Secretaria de Estado da Saúde foi 

estruturado para integrar e gerar maior eficiência entre as áreas fins e áreas meios, permitindo 

uma visualização clara e objetiva da estratégia. Esse modelo coordenado pelas CGMs dará 

maior transparência às ações e resultados esperados. 

 

4.6.Adaptação do Balanced Scorecard (BSC) para o planejamento estratégico da 

Secretaria de Educação do Município de Mogi das Cruzes 

 

Conforme já ressaltamos, o BSC é uma ferramenta de apoio à gestão largamente utilizada 

na iniciativa privada. Uma das principais características deste instrumento é a flexibilidade de 

sua metodologia, o que permite adaptá-la à realidade do setor público. 

Consoante já destacado, o BSC tem por escopo a tradução da visão e objetivos estratégicos 

em iniciativas e indicadores. Essas iniciativas e indicadores são distribuídos num conjunto 

equilibrado de perspectivas, estruturando uma dinâmica de causa e efeito, o que permite 

harmonizar ações que visam a resultados de curto, médio e longo prazo. 

Tradicionalmente, o BSC utiliza as seguintes perspectivas: I) financeira; II) clientes; III) 

processos internos e IV) aprendizado e crescimento. 

O BSC permite implementar um sistema de avaliação e medição de desempenho, com a 

elaboração de indicadores capazes de indicar se o gasto público atendeu a critérios de eficácia, 

eficiência, economicidade e efetividade. Portanto, o BSC é uma ferramenta apta para orquestrar 

a integração da estratégia com orçamento, inclusive produzindo insumos para seleção dos 

processos que receberam os recursos do orçamento. 

Além disso, o BSC permitirá a integração do controle interno, inclusive de forma preventiva, 

o que detalharemos mais à frente. Recomenda-se que a implementação se dê por etapas, 

iniciando um projeto-piloto na Secretaria de Educação, atentando para etapas a seguir 

mencionadas: 
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Figura 11 –  Etapas do BSC. Fonte: adaptado de Kaplan (2006) 

 

4.7. Definição do propósito da Secretaria de Educação 

 

O propósito da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes será o resultado da 

soma de missão, visão e valores. 

Em consulta ao sítio da Secretaria, verificamos que foi estabelecida a seguinte missão:  

O principal desafio da Secretaria é erradicar o analfabetismo no município, garantindo 

o acesso do aluno à unidade escolar, oferecendo ensino de qualidade, com professores 

capacitados, estrutura física e operacional adequadas com a participação direta da 

comunidade. Para atingir as metas, será preciso tornar mais eficaz a aplicação dos 

recursos públicos municipais destinados à educação, articular junto aos governos 

federal e estadual a adequação física e operacional da rede escolar para atendimento 

integral à demanda por vagas em creches, EMEIs, EMEFs. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOGI DAS CRUZES, 2019) 

 

Não localizamos a definição da visão nem dos valores, e conforme veremos adiante, a 

missão definida pela Secretaria de Educação comporta adaptação. 

O objetivo do BSC é a tradução da estratégia da instituição, consubstanciado na missão 

e visão, em um conjunto de objetivos estratégicos, que serão desmembrados em medidas, com 
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aderência aos valores. Portanto, é imprescindível a adequada definição da missão, visão e 

valores. 

Na missão deve constar de forma clara qual é o foco de atuação; na visão, qual é o 

grande objetivo, a longo prazo; e dos valores, o que caracteriza a forma como a Secretaria 

pretende ser reconhecida na sociedade. 

Em outras palavras, temos na missão os objetivos estratégicos de curto prazo e na visão, 

os de longo e médio prazo. São esses objetivos que irão orientar as iniciativas distribuídas nas 

perspectivas do BSC. 

Poderíamos sugerir para missão: oferecer ensino de qualidade, com professores 

capacitados, estrutura física e operacional adequadas com a participação direta da 

comunidade. 

Uma sugestão factível para visão seria: erradicar o analfabetismo no município. 

Sugestão de alguns valores: inclusão; qualidade; equidade; ética; moralidade, 

responsabilidade pública; gestão democrática; transparência; sustentabilidade; e inovação. 

 

4.8.Definição dos resultados e das iniciativas  

 

Após a definição do propósito, a Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer os 

resultados que pretende alcançar compostos por: I) objetivos; II) indicadores; e III) metas. 

Além disso, faz-se imprescindível que se estabeleça quais serão as iniciativas necessárias 

para alcançar o resultado. As iniciativas são, dessa forma, os processos, projetos ou eventos que 

a Secretaria de Educação terá que percorrer para alcançar os objetivos. 

O quadro abaixo, elaborado pelo professor Humberto Martins Falcão e  apresentado em aula 

MPGPP, sintetiza bem a dinâmica entre objetivos, indicadores, metas e iniciativas: 
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Figura 12 – Quadro de consecução de um objetivo. Fonte: Humberto Martins Falcão 

Portanto, a estratégia deverá ser traduzida em objetivos, que deverão ser quantificáveis 

e guardar uma relação de causalidade entre seus elementos. 

É fundamental que se estabeleçam indicadores capazes de mensurar o grau de alcance 

dos objetivos. 

Por fim, deverão ser estabelecidas metas e processos que direcionem as ações para o 

alcance do objetivo. 

 

4.9.Perspectivas do BSC 

 

A sistemática do BSC propõe que as iniciativas estratégicas e seus respectivos indicadores 

sejam distribuídos em distintas perspectivas, interligados por um elo lógico de causa e efeito. 

Recomendamos uma adaptação das perspectivas tradicionais para: I) cliente-cidadão; II) 

processos internos; III) aprendizado e IV) crescimento e financeiro. 
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Quadro 2 – Tabela Mapa estratégico. Fonte: NIVEN, Paul R. (2005) 

 

4.10.Perspectiva cliente-cidadãos  

 

Para adaptação ao setor público a perspectiva “clientes” opera sob a ótica do cidadão. Neste 

quadrante, portanto, deverão ser concentradas as ações, metas e indicadores destinados à 

satisfação do cidadão. 

Oportuno lembrar que o cidadão é mais do que um cliente, e a administração pública deve 

estar voltada para o cliente-cidadão, numa forma mais abrangente que a uma empresa privada 

para com seu cliente. 

Nesse sentido, constou no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado por 

Bresser Pereira: 

A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como 

cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados bons não 

porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, como quer a 

administração pública burocrática, mas porque as necessidades do cidadão-cliente 

estão sendo atendidas. 

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e 

da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de 

estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. Contrapõe-se à 

ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação 

sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à capacitação permanente, que já eram 

características da boa administração burocrática, acrescentam-se os princípios da 

Perspectiva Questão Resultado 

Clientes 

(população) 

Que objetivos devo ter para atender as 

necessidades dos clientes (Cidadão, 

contribuinte)? 

Clientes 

satisfeitos 

Processos 

Que objetivos devo atingir para que os meus 

processos sejam mais eficientes de modo a 

conseguir otimizar os meus recursos e ainda 

satisfazer os clientes? 

Processos 

eficientes 

Aprendizagem 

Que objetivos devo atingir para motivar e 

preparar os colaboradores (servidor público)? 

Colaboradores 

motivados e 

preparados. 

Financeiro 

Que objetivos devo ter para otimizar os recursos 

financeiros ou contribuir para a satisfação dos 

clientes? 

Otimização de 

recursos 

financeiros 
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orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados, e da competição 

administrada5. 

 

Assim a perspectiva do cidadão assume o quadrante principal do BSC, que na iniciativa 

privada é ocupada pela perspectiva financeira. 

Na perspectiva cidadão, deverão ser alocados os objetivos relacionados aos impactos e 

resultados finais e indicadores que possam aferir a eficácia e a efetividade. 

 

4.11.Perspectiva dos processos internos  

A perspectiva dos processos internos não sofre qualquer alteração com relação aos modelos 

verificados na iniciativa privada. 

Desta feita, recomendamos que sejam identificados e mapeados os processos críticos, 

considerados como primordiais, para entrega dos serviços aos cidadãos. 

Nestes processos críticos deve-se perseguir a excelência, com foco na eficiência e inovação, 

estabelecendo-se, assim, o elo entre processos eficientes com entregas eficazes e efetivas ao 

cidadão. 

Na perspectiva processos internos deverão ser elaborados indicadores com objetivo de 

mensurar a eficácia, a eficiência e a efetividade. 

 

4.12.Perspectiva do aprendizado e crescimento 

 

Na perspectiva aprendizado e crescimento o objeto é o servidor e neste quadrante serão 

alocadas as ações que tenham por finalidade a qualificação dos profissionais vinculados à 

Secretaria da Educação. 

Na lógica da causa-consequência, o desenvolvimento do servidor é causa, que terá como 

consequência processos mais eficientes. 

 
5 Plano Diretor da Reforma do Estado, Brasília: 1995 (p 17). 
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A importância e a relevância do investimento na qualificação do servidor foi destaque do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que contou com tópico específico intitulado 

Valorização do Servidor para a Cidadania, do qual extraímos o excerto abaixo:  

Este projeto tem como objetivo resgatar os talentos individuais e promover sinergia 

dos grupos e organizações que constituem a Administração Pública Federal, visando 

oferecer ao cidadão brasileiro serviços de melhor qualidade e maior prontidão às suas 

demandas. 

Pretende-se: (1) criar condições psicossociais necessárias ao fortalecimento do 

espírito empreendedor do serviço público, conjugada ao comportamento ético e ao 

desempenho eficiente; (2) reforçar o sentido de missão e o comprometimento do 

servidor público para com a prestação de serviços de melhor qualidade para o cidadão, 

e (3) obter maior satisfação do servidor público com o seu trabalho e com sua 

qualidade de vida.6 

 

Dessa forma, recomendamos que neste quadrante sejam estabelecidas ações relacionadas a 

gestão do conhecimento, infraestrutura física e tecnológica e cultura organizacional. 

Além das medidas, deverão ser instituídos indicadores que possibilitam mensurar a eficácia, 

eficiência e efetividade das ações. 

A perspectiva financeira no BSC na iniciativa privada tem lugar de destaque, ocupando o 

primeiro dos quadrantes, uma vez que o objetivo maior das empresas e maximização dos lucros 

financeiros, o que não ocorre no ocorre no setor público, onde se persegue o lucro social. Dessa 

forma, propomos que a perspectiva financeira ocupe a base do BSC, a última perspectiva. 

 

4.13.Perspectiva financeira 

 

A perspectiva financeira representará o orçamento público, sobretudo no tocante ao aspecto 

da despesa, neste quadrante concentram-se as ações que tragam a melhor alocação do recurso 

público. Deverão ser privilegiados os gastos direcionados aos processos críticos e às ações da 

perspectiva aprendizado e crescimento, observando aqui também a lógica de causa e efeito. 

Neste quadrante, deverão ser elaborados indicadores com objetivo de controlar o gasto 

público com a ótica da eficácia e da economicidade. Essa perspectiva consagrará a integração 

do planejamento com o orçamento e com o controle interno. 

 
6 Plano Diretor da Reforma do Estado, Brasília: 1995 (p 64). 
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4.14.Sistema de avaliação dos indicadores do BSC  

A lógica do BSC é que haja indicadores balanceados, ou seja, distribuídos em todas as 

perspectivas, o que permitirá a aferição dos objetivos de curto e longo prazo. 

A implementação de indicadores em toda a cadeia permite a constante adaptação e correção 

de rotas, ao contrário de quando se mensura apenas os resultados finais. Além disso, os 

indicadores buscam alinhar os resultados propostos aos seus vetores de desempenho. 

O acompanhamento dos indicadores correlacionados, por parte da Controladoria Geral do 

Município, permitirá a realização do controle preventivo de toda a cadeia relacionada ao 

processo da Secretaria de Educação. 

 

4.15.Mapa estratégico 

 

Por fim, recomendamos a elaboração de mapa estratégico, a exemplo do documento similar 

elaborado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais com representação de todas as perspectivas 

e respectivas metas e iniciativas com entrelaçamento lógico da causa e efeito. 

O mapa estratégico é um importante instrumento de comunicação ao mesmo tempo que serve 

como feedback aos servidores, engajando todo o corpo funcional nas ações estratégicas, 

também atende aos princípios da transparência junto à sociedade, com informações facilmente 

inteligíveis. No âmbito da educação, com vistas ao monitoramento e planejamento da CGM de 

Mogi, este modelo será eficaz. 

 

5. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

A percepção da Controladoria Geral do Munícipio de Mogi das Cruzes é que as ações dos 

controles municipais seriam mais eficientes se presentes desde o processo de elaboração do 

orçamento, principalmente na fase do planejamento. 

Além disso, é uma evidência do controle interno a inexistência de uniformização e 

integração das pretensões das diversas pastas. 
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Assim, considerando a lógica do projeto integrita, no qual a CGM utiliza ferramentas de 

gestão consagradas na iniciativa privada, acreditamos que a metodologia proposta neste 

trabalho, Balanced Scorecard como ferramenta de integração entre o controle interno e o 

planejamento orçamentário, será facilmente incorporada pela Controladoria. 

Apesar do BSC ser comumente utilizado em empresas privadas, as adaptações aqui 

sugeridas possibilitarão a utilização pelos gestores públicos de Mogi das Cruzes, corroboramos 

essa possibilidade com o benchmark analisado, onde verificamos aplicação exitosa do BSC pela 

Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 

A metodologia recomendada possibilita o controle preventivo, tão perseguido pela 

Controladoria de Mogi, por meio da avaliação da estratégia, dos indicadores e metas 

estabelecidos pela Secretaria de Educação. 

Além do controle preventivo a metodologia propõe a avaliação do desempenho tanto na 

dimensão esforço quanto na dimensão resultado, com a possibilidade de mensuração da 

economicidade, da eficácia, da eficiência e da efetividade, inclusive por meio de indicadores.  

Por fim, o mapa estratégico será instrumento que além de comunicar a estratégia a todos os 

servidores, e como via de consequência engajá-los nesse propósito, permitirá à sociedade 

acessar as informações, num formato amigável, referentes ao orçamento, ao planejamento, ao 

controle e ao resultado. 

 

5.1.Sistema de Monitoramento Orçamentário e Gestão Integrado (SISMOGI) 

 

A inovação e a tecnologia são armas poderosas para auxiliar a gestão pública, o déficit de 

pessoal e de recursos financeiros acaba, por vezes, sucateando a máquina pública. Na era da 

robótica, automação e inteligência artificial, a última parece estar dando os primeiros passos 

para auxiliar o controle interno. 

O planejamento e monitoramento do Orçamento é feito por planilhas de Excel que não são 

padronizadas com as demais secretárias e órgãos da municipalidade. 

A CGM de Mogi está atenta aos novos desafios, conforme Relatório 005/2018-CGM, de 

Mogi das Cruzes, de 24 de janeiro de 2019. Estão em andamento os estudos conjuntos entre a 

SF, SE e CGM para a confecção de modelo padrão para a Prestação de Contas, para atendimento 

ao art. 28 e incisos, do Decreto no 17.105/2018. 



61 

 

 

 

O relatório descreve que: 

 

Em 08 de janeiro de 2019, a equipe da Divisão de Tecnologia da Informação, do 

Departamento de Planejamento Educacional da SE, apresentou a essa CGM a solução 

de informática, desenvolvida por eles para automatizar a Prestação de Contas. Nesta 

mesma oportunidade foi verificada a possibilidade da equipe também desenvolver 

rotina em solução de informática para o plano de trabalho que, em análise preliminar 

dos requisitos, se compara ao por eles denominado “Plano de Gestão”. 

 

A conclusão da Controladoria foi que mesmo na impossibilidade de desenvolver uma 

solução de informática pela equipe da Prefeitura, o detalhamento da necessidade apresenta os 

requisitos mínimos necessários para a confecção futura de Termo de Referência, objetivando 

aquisição de solução customizada no mercado. 

Assim, em sintonia com os anseios tecnológicos, apresentamos a criação do Sistema de 

Monitoramento Orçamentário e Gestão Integrado (SISMOGI), que utiliza software livre, nos 

moldes do desenvolvido pelo Ministério da Educação, e será o benchmarking para a criação do 

sistema. 

 

5.2.Sistema integrado de monitoramento, execução e controle (SIMEC) 

 

A Controladoria Geral da União criou Concurso de Boas Práticas de Controle e 

Transparência no Poder Executivo Federal nos termos do inciso IV do art. 3° da Lei n° 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, e da Seção I do Capítulo II da Instrução Normativa/SFC n° 1, de 

6 de abril de 2001, com a finalidade de estimular, reconhecer e premiar iniciativas que 

promovam a melhoria dos controles internos da gestão dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, bem como a transparência dos atos nela praticados. 

Nos anos de 2013 e 2014, o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle-

SIMEC, desenvolvido pelo Ministério da Educação, foi premiado na categoria Controles 

Internos Administrativos, que tem o seguinte regulamento: 

 

§1°  Para os fins deste regulamento considera-se: “controles internos 

administrativos”, “controles internos” ou, ainda, “controles primários”, como o 

conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, 

estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da 

administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando 

eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo 

Poder Público. (Regulamento do CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO) 
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O Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação 

(SIMEC) foi criado em 2005 para monitorar as ações do  Plano Plurianual (PPA), do Ministério 

da Educação que, com o passar dos anos, adquiriu dezenas de módulos em 

interoperacionalidade com órgãos do Poder Executivo, sendo utilizado por outros Ministérios. 

 

Com o advento da tecnologia buscou-se aprimorar o planejamento, o monitoramento 

e o controle das iniciativas do MEC em relação aos processos de planejamento e 

gestão das políticas e programas educacionais do Governo Federal (CHAVES; 

FRANZOSI; GARCIA, 2010, p.203). 

 

 

Figura 14 - Diagrama de acesso e interfaces com o SIMEC 

 

Os módulos do SIMEC que podem ser utilizados como referências para a Municipalidade 

são: o PPA Monitoramento e Avaliação, que monitora e avalia as ações e programas do PPA; 

a Programação Orçamentária, que elabora a Proposta Orçamentária; o PPA-Elaboração e 

Revisão, que permite a elaboração e revisão dos programas e ações do PPA  e o Orçamentário 

e Financeiro, que acompanha a execução Orçamentária Financeira. 

 

A linguagem de programação é PHP (utilizada no desenvolvimento de aplicações para 

sítios da internet) e Java Script (outro tipo de linguagem de programação para escrever 

programas que se executem em páginas web); o banco de dados é PostgreSQL 

(programa gerenciador de banco de dados), e o controle de versão é feito pelo 
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Subversion (um sistema de controle de versão é um software com a finalidade de 

gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer). 

Adotou-se a utilização de software livre e o sistema é operável tanto em navegador 

Mozila Firefox quanto em Internet Explorer. (CHAVES; FRANZOSI; GARCIA, 

2010, p.204) 

 

O sistema pode ser replicado e aperfeiçoado pela administração pública, as ferramentas 

utilizadas para o desenvolvimento estão no banco de softwares livres, não exige o pagamento 

de licenças e pode ser adotado pela Controladoria do Município de Mogi das Cruzes, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista os seguintes resultados. 

 

Módulo de Monitoramento e Avaliação do PPA: aumento de cerca de 50% na taxa de 

preenchimento dos dados de monitoramento mensal das ações no SIGPLAN; 

 • Módulo de Programação Orçamentária: diminuição de 65% do tempo de elaboração 

da proposta orçamentária do MEC após a definição dos tetos orçamentários; 

 • Módulo Orçamentário e Financeiro: disponibilização de dados gerenciais da 

execução orçamentária e financeira a cerca de 160 Unidades Orçamentárias que não 

dispunham do SIAFI Gerencial. (CHAVES; FRANZOSI; GARCIA, 2010, p.204) 

 

Existem requisitos de interoperacionalidade do SIMEC, que servem de referência para 

– SISMOGI, senão vejamos: 

 

 

Figura 15– Interoperacionalidade do SIMEC 
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5.3.Utilização de Inteligência Artificial no Controle Interno  

 

A CGU acaba de lançar um sistema de Inteligência Artificial para análise automatizada das 

prestações de conta. O sistema utiliza algoritmos apontando o descumprimento de norma; 

conflito de interesse; e falhas na execução financeira. A utilização de IA promete solucionar o 

desequilíbrio entre a capacidade operacional e o volume de contratos a serem analisados. Isso 

facilitará a aprovação e a identificação das impropriedades ou irregularidades. 

 

 

Figura 16 - Fluxo da relação entre a entrada, a saída e o estoque relativo à fase de prestação de contas 

das transferências voluntárias, 2008 a 2016. Fonte: Siconv (Sistemas de Convênios) 

 

No fortalecimento do Controle Interno do Município de Mogi das Cruzes torna-se 

factível pensar um sistema de acompanhamento e monitoramento que utilize a inteligência 

artificial para aumentar a eficiência da gestão. 

 

5.4.Formação Continuada e Rede de Controle Interno, Planejamento e Gestão 

 

A CGM deve intensificar o seu processo de formação continuada de gestores públicos. Uma 

capacitação com foco em Controle, Gestão e Planejamento deve acompanhar o processo de 

implementação do BSC.  

Os formandos no curso farão parte de um núcleo de Controle Interno, Planejamento e 

Gestão para estruturar os dados e auxiliar na cultura interna da administração pública. Com 

foco especial nos profissionais que atuam nas áreas de planejamento e gestão das Secretárias, a 

exemplo da Secretária Municipal de Educação que possui profissionais dedicados ao tema. 
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Este curso deve ser obrigatório para membros de conselhos, como o Conselho Municipal 

de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e Conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 

Portanto, o que propomos aqui vai além da integração e do controle preventivo, entendemos 

tratar-se, sobretudo, de um importante passo para o Controlo Social em Mogi das Cruzes, uma 

vez que que a população poderá, por intermédio de indicadores, aferir a eficácia, eficiência, 

efetividade e a economicidade dos gastos públicos, além disso, poderá acompanhar o 

desempenho e o resultados das políticas públicas por um sistema integrado de gestão, para 

assim, expressar seu valor. 

 

5.5.CGM e a melhoria do desempenho   

 

      Concluímos propondo que a atuação da CGM de Mogi ocorra de quatro formas distintas: I) 

considerando que a CGM já atua na qualificação de servidores, recomendamos que promova a 

disseminação da metodologia, com o consequente treinamento de pessoal; II) como guardiã da 

metodologia, efetuando auditoria para evidenciar a devida execução do processo e III) avaliação 

dos esforços e resultados; e IV) implementação de sistemas de tecnologia da informação. 

A metodologia ora proposta parte da lógica da construção do orçamento voltado para o 

desempenho. Assim, entendemos que a avaliação da atuação da Secretaria Municipal de 

Educação, por parte da CGM também deverá ocorrer sob a ótica do desempenho. 

O desempenho, por sua vez, é conceito que compreende as dimensões esforços e resultados. 

Na dimensão esforços, sugerimos que a CGM avalie a economicidade e a execução e na 

dimensão resultados, recomendamos que a CGM avalie a eficiência, a eficácia e a efetividade. 

O Caleidoscópio abaixo auxilia na compreensão  



66 

 

 

 

 

Figura 17- Caleidoscópio do resultado (adaptado Walker) 

Assim, a CGM de Mogi das Cruzes ao disseminar essa metodologia e ao acompanhar 

os indicadores de desempenho atuará de forma preventiva. 

Recomendamos que avaliação preventiva por parte da CGM busque verificar a 

adequação da estratégia, dos indicadores e metas estabelecidos pela Secretaria de Educação. 

Além disso, recomendamos que a CGM continue com a avaliação reativa, mas agora 

sob a ótica do desempenho e utilizando o BSC. 
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ANEXOS 

 

1. PPA DE MOGI DAS CRUZES – CICLO 2018/2021 

 

A Lei nº 7.320 de 11 de dezembro de 2017 estabeleceu o PPA do Município de Mogi 

das Cruzes para o período de 2018 a 2021. 

Verificamos que no PPA constam: I) funções; II) subfunções; III) programa; IV) 

projeto; V) atividades; VI) indicadores; VII) unidade de medida e VIII) custo total. 

O programa previsto: “Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação 

Mogiana”, tem por objetivo cumprir as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação e 

como justificativa garantir educação de qualidade para todos os alunos matriculados na rede de 

ensino municipal de Mogi das Cruzes. 

Abaixo verificamos o detalhamento que o PPA apresenta para o mencionado programa, 

desmembrando-o em projetos ou atividades. 

 

Quadro 2 Detalhamento do PPA 

Subfunção Programa Projeto Atividade Indicador  Medida Custo 

Total 

 Administração 

Geral 

    Manutenção 

do 

CEMFORPE 

Porcentagem % 400.000,00 

Alimentação e 

Nutrição 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na Educação 

Mogiana 

  Merenda 

Escolar 

Refeições 

Fornecidas 

Refeiçõe

s/ano 

11.000.000,

00 

Ensino 

Fundamental 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

  Aquisição de 

camisetas 

escolares para 

os alunos 

Alunos 

Uniformizad

os 

Alunos 4.265.000,0

0 
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na Educação 

Mogiana 

- -   Manutenção 

Escolar 

Fundamental 

Porcentagem % 1.391.000,0

0 

Ensino 

Fundamental 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na Educação 

Mogiana 

Reform

a de 

Prédios 

de 

Ensino 

Funda

mental 

  Prédios 

Reformados 

Unidade 8.566.000,0

0 

    Amplia

ção do 

Progra

ma de 

Tecnol

ogia 

Educaci

onal 

  Escola 

atendidas 

com 

Programa de 

Tecnologia 

Educacional 

Escola 1.200.000,0

0 

    Aquisiç

ão de 

kit de 

materia

l 

escolar 

para os 

alunos 

  Kits 

distribuídos 

Kit 

material 

escolar 

8.550.000,0

0 

      Repasse de 

Subvenção às 

Entidades - 

Subvenção 

repassada 

Entidade 18.680.500,

00 



75 

 

 

 

Fundamental 

– OCA 

      Oferta das 

Oficinas das 

Escolas de 

Tempo 

Integral 

Alunos de 

Ensino 

Fundamental 

em Período 

Integral 

Alunos 28.854.300,

00 

      Aquisição de 

Equipamento

s e 

mobiliários 

para as 

atividades no 

Casarão 

Casarão 

equipado e 

mobiliado 

kit de      

equipam

entos 

1.160.000,0

0 

      Oferta de 

transporte 

escolar 

Alunos 

transportados 

Alunos 25.499.300,

00 

      Manter o 

programa de 

transferência 

de recursos 

financeiros - 

PTRF às 

Associações 

de Pais e 

Mestres 

Escolas 

municipais 

beneficiadas 

com o repasse 

Escolas 2.176.000,0

0 

      Manutenção 

da folha de 

servidores da 

educação 

com recursos 

do FUNDEB 

Profissionais 

da educação 

pagos 

Nº de 

servidore

s 

611.713.000

,00 
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      Manutenção 

do Projeto 

Pequenos 

Músicos 

Primeiros 

acordes na 

escola 

Escolas 

contempladas 

com aula de 

musicalizaçã

o 

Escolas 17.223.400,

00 

      Manutenção e 

operação da 

Secretaria de 

Educação 

Secretaria em 

atividade 

percentu

al 

168.499.650

,00 

Educação 

Infantil 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na Educação 

Mogiana 

Constru

ção de 

creches 

em 

período 

integral 

  Creches 

construídas 

unidades 23.161.800,

00 

    Reform

a de 

Prédios 

de 

Educaç

ão 

infantil 

  Prédios de 

educação 

infantil 

reformados 

unidade 2.500.000,0

0 

    Aquisiç

ão de 

kits de 

equipa

mentos 

e 

mobiliá

rios 

  Equipadas e 

mobiliadas 

kit de 

equipam

entos 

900.000,00 
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para 

novas 

creches 

    Amplia

ção do 

progra

ma de 

Tecnol

ogia 

Educaç

ão 

Infantil 

  Escolas 

atendidas 

com 

Programa de 

Tecn. Inf. 

Escolas 1.000.000,0

0 

      Manutenção e 

operação da 

Secretaria de 

Educação – 

Infantil 

Secretaria em 

atividade 

Percentu

al 

80.531.900,

00 

      Brasil 

carinhoso 

Porcentagem % 2.000.000,0

0 

      Oferta de 

transporte 

escolar 

Infantil 

Alunos 

transportados 

Alunos 9.187.000,0

0 

      Repasse de 

Subvenção às 

Entidades - 

Infantil – 

OCA 

Subvenção 

repassada 

Entidade

s 

272.105.700

,00 

      Manter o 

programa de 

transferência 

de recursos 

Escolas 

municipais 

beneficiadas 

com o repasse 

Escolas 1.344.000,0

0 
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financeiros - 

PTRF às 

Associações 

de Pais e 

Mestres das 

escolas- 

Infantil 

      Manutenção 

da folha de 

servidores da 

educação 

com recursos 

do FUNDEB 

– Infantil 

Profissionais 

da educação 

pagos 

Nº de 

servidore

s 

168.231.000

,00 

Ensino 

Profissional 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na Educação 

Mogiana 

Amplia

r a 

oferta 

dos 

cursos 

de 

iniciaçã

o 

profissi

onal 

das 

unidade

s 

CRESC

ER 

  Vagas de 

Cursos de 

iniciação 

profissional 

Vagas 15.812.000,

00 

Alimentação e 

Nutrição 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

  Preparo e 

distribuição 

de merenda 

Refeições 

Fornecidas 

Refeiçõe

s/ano 

80.632.611,

99 
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Tecnologia 

na Educação 

Mogiana 
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2. LDO DE MOGI DAS CRUZES – EXERCÍCIO DE 2019 

 

A Lei 7.371 de 17 de julho de 2018 estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2019. 

A LDO definiu as metas e prioridades da administração municipal, as metas fiscais e os 

riscos fiscais e a reserva de contingência. 

O programa “Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana” 

apresentou o seguinte reflexo na LDO: 

 

Quadro 3 – Metas e Programas da LDO 

 

Subfunç

ão 

Programa Projeto Atividade Indicado

r 

Unidad

e 

Medid

a 

Custo 

      Manutenç

ão do 

CEMFOR

PE 

Porcenta

gem 

% 100.000,0

0 

Alimenta

ção e 

Nutrição 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na 

Educação 

Mogiana 

  Merenda 

Escolar 

Refeiçõe

s 

Fornecid

as 

Refeiçõ

es/ano 

2.700.000,

00 

Ensino 

Fundame

ntal 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na 

  Aquisição 

de 

camisetas 

escolares 

para os 

alunos 

Alunos 

Uniformi

zados 

Alunos 1.040.000,

00 



81 

 

 

 

Educação 

Mogiana 

- -   Manutenç

ão Escolar 

Fundamen

tal 

Porcenta

gem 

% 341.000,0

0 

Ensino 

Fundame

ntal 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na 

Educação 

Mogiana 

Reforma 

de 

Prédios 

de 

Ensino 

Fundame

ntal 

  Prédios 

Reforma

dos 

Unidad

e 

6.066.000,

00 

    Ampliaç

ão do 

Program

a de 

Tecnolog

ia 

Educacio

nal 

  Escolas 

atendidas 

com 

Program

a de 

Tecnolog

ia 

Educacio

nal 

Escola 300.000,0

0 

    Aquisiçã

o de kit 

de 

material 

escolar 

para os 

alunos 

  Kits 

distribuí

dos 

Kit 

materia

l 

escolar 

1.696.000,

00 

      Repasse de 

Subvenção 

às 

Subvenç

ão 

Entidad

e 

4.526.400,

00 
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Entidades 

- 

Fundamen

tal - OCA 

repassad

a 

      Oferta das 

Oficinas 

das 

Escolas de 

Tempo 

Integral 

Alunos 

de 

Ensino 

Fundame

ntal em 

Período 

Integral 

Alunos 7.071.400,

00 

      Oferta de 

transporte 

escolar 

Alunos 

transport

ados 

Alunos 6.188.600,

00 

      Manter o 

programa 

de 

transferên

cia de 

recursos 

financeiro

s - PTRF 

às 

Associaçõ

es de Pais 

e Mestres 

Escolas 

municipa

is 

beneficia

das com 

o repasse 

Escolas 544.000,0

0 

      Manutenç

ão da folha 

de 

servidores 

da 

educação 

Profissio

nais da 

educação 

pagos 

Nº de 

servido

res 

149.772.0

00,00 
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com 

recursos 

do 

FUNDEB 

      Manutenç

ão do 

Projeto 

Pequenos 

Músicos 

Primeiros 

acordes na 

escola 

Escolas 

contempl

adas com 

aula de 

musicali

zação 

Escolas 4.156.600,

00 

      Manutenç

ão e 

operação 

da 

Secretaria 

de 

Educação 

Secretari

a em 

atividade 

percent

ual 

39.969.40

0,00 

    Reforma 

de 

Prédios 

de 

Educaçã

o infantil 

  Prédios 

de 

educação 

infantil 

reformad

os 

unidade 500.000,0

0 

    Aquisiçã

o de kits 

de 

equipam

entos e 

mobiliári

os para 

  Equipada

s e 

mobiliad

as 

kit de 

equipa

mentos 

300.000,0

0 
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novas 

creches 

    Ampliaç

ão do 

program

a de 

Tecnolog

ia 

Educaçã

o Infantil 

  Escolas 

atendidas 

com 

Program

a de 

Tecn. 

Inf. 

Escolas 200.000,0

0 

      Manutenç

ão e 

operação 

da 

Secretaria 

de 

Educação - 

Infantil 

Secretari

a em 

atividade 

percent

ual 

18.949.00

0,00 

      Brasil 

carinhoso 

Porcenta

gem 

% 500.000,0

0 

      Oferta de 

transporte 

escolar 

Infantil 

Alunos 

transport

ados 

Alunos 2.226.100,

00 

      Repasse de 

Subvenção 

às 

Entidades 

- Infantil - 

OCA 

Subvenç

ão 

repassad

a 

Entidad

es 

64.073.90

0,00 
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      Manter o 

programa 

de 

transferên

cia de 

recursos 

financeiro

s - PTRF 

às 

Associaçõ

es de Pais 

e Mestres 

das 

escolas- 

Infantil 

Escolas 

municipa

is 

beneficia

das com 

o repasse 

Escolas 336.000,0

0 

      Manutenç

ão da folha 

de 

servidores 

da 

educação 

com 

recursos 

do 

FUNDEB 

- Infantil 

Profissio

nais da 

educação 

pagos 

Nº de 

servido

res 

41.296.00

0,00 

Ensino 

Profissio

nal 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na 

Ampliar 

a oferta 

dos 

cursos de 

iniciação 

profissio

  Vagas de 

Cursos 

de 

iniciação 

profissio

nal 

Vagas 3.883.000,

00 
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Educação 

Mogiana 

nal das 

unidades 

CRESCE

R 

Alimenta

ção e 

Nutrição 

Acesso, 

Qualidade, 

Inovação e 

Tecnologia 

na 

Educação 

Mogiana 

  Preparo e 

distribuiçã

o de 

merenda 

Refeiçõe

s 

Fornecid

as 

Refeiçõ

es/ano 

19.811.79

8,00 
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3. LOA DE MOGI DAS CRUZES – EXERCÍCIO DE 2019 

 

A Lei nº 7.424, de 27 de dezembro de 2018, definiu o orçamento para o exercício de 

2019, com a previsão das receitas e fixação das despesas. 

No quadro abaixo reproduzimos o orçamento em relação à educação. 

 

Quadro 4 – Orçamento em relação a educação 

Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 

Subfunção Administração Geral   140.000,00 

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação   140.000,00 

04.122.0021.2.154 

Manutenção do 

CEMFORPE   140.000,00 

   
 
 

Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 

Subfunção Alimentação e Nutrição     

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação     

04.306.0021.2.183 Merenda Escolar   500.000,00 

    
Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 

Subfunção Ensino Fundamental     

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação   950.000,00 

04.361.0021.2.178 

Aquisição de camisetas 

escolares para alunos   500.000,00 
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04.361.0021.2.185 

Manutenção Escolar 

Fundamental   450.000,00 

        

Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 

Função Educação 5.200.000,00 350.799.916,96 

Subfunção Ensino Fundamental 2.500.000,00 210.874.000,00 

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação 2.500.000,00 210.874.000,00 

12.361.0021.1.007 

Reforma de Prédios de 

Ensino Fundamental 500.000,00   

12.361.0021.1.010 

Ampliação do Programa 

de Tecnologia 

Educacional 1.000.000,00   

12.361.0021.1.012 

Aquisição de Kit de 

material escolar para os 

alunos 1.000.000,00   

12.361.0021.2.023 

Repasse de Subvenção às 

Entidades - Fundamental   4.333.000,00 

12.361.0021.2.024 

Oferta das oficinas das 

Escolas de Tempo Integral   6.902.000,00 

12.361.0021.2.027 

Oferta de Transporte 

Escolar   6.377.000,00 

12.361.0021.2.030 

Manter o Programa de 

Transferência de Recursos 

Fin.   544.000,00 

12.361.0021.2.031 

Manutenção de Folha de 

Servidores da Educação 

com.   152.387.000,00 

12.361.0021.2.032 

Manutenção do Projeto 

Pequenos Músicos   4.566.000,00 
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12.361.0021.2.033 

Manutenção e Operação 

de Secretaria de Educação 

- Infantil   35.765.000,00 

        

Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 

Subfunção Educação Infantil 2.700.000,00 139.925.916,96 

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação 2.700.000,00 139.925.916,96 

12.365.0021.1.004 

Reforma de Prédios de 

Educação Infantil 2.200.000,00   

12.365.0021.1.068 

Ampliação do Programa 

de Tecnologia 

Educacional - Infantil 500.000,00   

12.365.0021.1.179 

Manutenção e Operação 

de Secretaria de Educação 

- Infantil   17.652.000,00 

12.365.0021.1.180 Brasil Carinhoso   500.000,00 

12.365.0021.1.181 

Oferta de Transporte 

Escolar - Infantil   2.246.000,00 

12.365.0021.1.182 

Repasse de Subvenção às 

Entidades - Infantil   66.250.000,00 

12.365.0021.1.184 

Manter o Programa de 

Transferência de Recursos 

Fin.   336.000,00 

12.365.0021.1.186 

Manutenção de Folha de 

Servidores da Educação 

com.   52.941.916,96 

        

Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 
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Função Educação     

Subfunção Ensino Profissional     

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação     

12.363.0021.1.009 

Ampliar a Oferta de 

Cursos de Iniciação 

Profissional 4.325.000,00   

    

  

 
 

  

Classificação 

Funcional Especificação Projetos Atividades 

Função Educação     

Subfunção Alimentação e Nutrição     

Programa 

Acesso, Qualidade, 

Inovação e Tecnologia na 

Educação     

12.306.0021.2.026 

Preparo e Distribuição de 

Merenda 21.151.450,00   
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4.PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

 

Por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, é aprovado o Plano Nacional de 

Educação – PNE, com vigência de 10 anos,  com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 

da Constituição Federal. 

O PNE é uma conquista histórica. Seu eixo norteador é a consolidação do Sistema 

Nacional de Educação para viabilizar as demais políticas educacionais públicas, por meio da 

elaboração dos planos de educação pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em 

consonância com as diretrizes, metas e estratégias deste plano, no prazo de um ano contado da 

publicação da referida Lei.  

Cabe destacar que o PNE foi construído num processo democrático e participativo, por 

meio das Conferências Nacionais de Educação (CONAE) e do Fórum Nacional de Educação, 

representativo da sociedade civil organizada.  

O PNE está estruturado em 20 metas e mais de 200 estratégias, com objetivos e prazos 

intermediários que permitem o acompanhamento de sua implementação ao longo dos prazos 

previsto em lei. Ele estabelece políticas estruturantes que vislumbram, em dez anos, uma 

educação pública, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade para todos e todas, superando o déficit 

social historicamente acumulado no Brasil.  

O Sistema Nacional de Educação (SNE), instituído pela Emenda Constitucional 59, 

necessita de legislação específica, que normatize as atribuições e responsabilidades articuladas 

entre os entes federados, no sentido do atendimento de todos os estudantes, a partir de uma 

educação de qualidade.  

Dentre as estratégias consolidadas há que se destacar a instituição do Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQI), indicador que determina o cálculo das verbas destinadas à educação, 

a partir da garantia de recursos para suprir todas as necessidades estruturais, pedagógicas e 

profissionais dos sistemas de ensino e das escolas. 

É preciso ressaltar, também, o lugar de destaque que ocupa a valorização dos 

profissionais da educação, como fator fundamental para a garantia da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem e dos direitos dos estudantes, inclusive do setor privado. 

Entretanto, esses e outros avanços, sobretudo no que se refere à educação básica, só 

ganharão concretude e beneficiarão efetivamente o povo brasileiro se forem incorporados pelos 

entes federados por meio dos planos estaduais e municipais de educação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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É tarefa de toda a sociedade civil organizada, notadamente educadores, estudantes e 

pais, debater e elaborar a política educacional dos Estados e municípios, para que a educação 

deixe de ser projeto de Governo e se torne política dos Estados e municípios, consolidada nos 

Planos Municipais e Estaduais de Educação. 

Na medida em que o PNE estabelece metas e diretrizes a serem concretizadas, o Sistema 

Nacional de Educação deverá articular os diferentes entes federados em todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino, no sentido de garantir uma educação de qualidade de forma equânime, 

para todo território nacional, este deve incorporar também os diferentes tipos de oferta de 

educação privada, para que todas as crianças, jovens e adultos possam ter acesso à educação de 

qualidade e que os profissionais da educação sejam igualmente valorizados. 

A respeito do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação – PME de Mogi 

das Cruzes foi considerado, principalmente, o Art. 8º do PNE e 214 da Constituição Federal de 

1988, como segue: 

 

Art. 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em 

consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 

(um) ano contado da publicação desta Lei.  

§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias 

que:  

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, 

particularmente as culturais;  

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a 

diversidade cultural;  

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, 

assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;  

IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas 

educacionais.  

§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados 

com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade 

civil.   

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009) 

I - erradicação do analfabetismo; 

II -universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V -  promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI -estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489341/art-8-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489337/art-8-1-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489332/art-8-1-inc-i-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489327/art-8-1-inc-ii-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489323/art-8-1-inc-iii-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489319/art-8-1-inc-iv-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489317/art-8-2-da-lei-13005-14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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5. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOGI DAS CRUZES 

 

O Plano Municipal de Educação é um documento referência para aqueles que atuam direta 

e indiretamente na Educação do Município, elaborado em parceria entre o Poder Público 

Municipal e o Conselho Municipal de Educação. 

Vários desafios foram enfrentados para sua elaboração, dentre eles: pesquisas, coletas de 

dados, indicadores, reuniões e reflexões coletivas e a mobilização da sociedade, consultas, 

enfim, um conjunto de medidas que contemplasse as expectativas, os anseios e as necessidades 

dos envolvidos. 

O Plano Municipal de Educação de Mogi das Cruzes estabelece diretrizes, objetivos e metas 

para todos os níveis e modalidade de ensino, formação e valorização do magistério, 

financiamento e a gestão da educação, por um período de dois anos. 

Elaborar um plano não consiste na mera escrituração de documentos, mas, em estabelecer 

objetivos e enumerar ações necessárias para alcançá-las, bem como acompanhar esses 

resultados de maneira eficiente e eficaz. 

O PME é um documento que visa contemplar os anseios da sociedade, na busca de uma 

sociedade mais igualitária, garantindo seus direitos constitucionais, também constitui um 

instrumento de planejamento, que visa as diretrizes previstas nos objetivos educacionais para 

atingir as metas estabelecidas no PNE. 

Em 10 de julho de 2019, por meio da Lei Nº 7.480 foi aprovado o Plano Municipal de 

Educação de Mogi das Cruzes para o biênio de 2019/2020, elaborado pelo Conselho Municipal 

de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 204 

da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, dando continuidade ao projeto de Governo 

que visa a garantir excelência na qualidade da educação ofertada aos munícipes.   


