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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: FINANÇAS PÚBLICAS 
 

1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
 
1.1 – SOF 
Geraldo Julião Junior  
Luis Henriques 
Paulo Fatori 
Cláudio Xavier Pereira 
 
1.2 – CGU 
Pedro Crisóstomo Rosário 
Humberto Lúcio Pimentel Menezes 
Cláudio Py 
 
1.3 – IPEA 
Cláudio Hamilton M. dos Santos 
Fernando Gaiger  
Marcelo Piancastelli 
Marcelo Caetano 
Nelson Zackseski 
 
1.4 – STN (como ouvinte) 
Lígia Ourives 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 
 
 Inicialmente, formou-se uma roda e todos se apresentaram. O relator-geral foi, 
então, escolhido e passou a palavra, inicialmente, para o pessoal da Diretoria de 
Assuntos Fiscais (DEAFI) da SOF. 
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 O pessoal da DEAFI-SOF, então, relatou o trabalho de projeção das receitas 
e dos gastos públicos federais feito na instituição. Do relato apresentado foi possível 
concluir que o trabalho da DEAFI-SOF tem vários pontos em comum trabalho feito 
pela Coordenação de Finanças Públicas da Diretoria de Estudos Macroeconômicos 
do IPEA (CFP-IPEA) sobre o assunto – ainda que as ênfases das duas instituições 
sejam ligeiramente diferentes, como seria de se esperar. 
 Em particular, discutiu-se a dificuldade (tanto por parte da DEAFI-SOF quanto 
por parte da CFP-IPEA) de se projetar com alguma segurança a arrecadação de 
vários dos impostos mais importantes na composição da carga tributária brasileira – 
dificuldade essa que prejudica sobremaneira o planejamento da execução 
orçamentária federal. 
 Ainda no âmbito das projeções, foi mencionado que a DEAFI-SOF está 
caminhando na direção de construir um modelo de consistência macroeconômica 
que possibilite aos gestores públicos uma noção mais precisa dos possíveis 
impactos macroeconômicos de mudanças na magnitude e na composição das 
variáveis fiscais. E, novamente, a intersecção entre os planos de trabalho da DEAFI-
SOF e da CFP-IPEA ficou evidente, uma vez que essa última também vem se 
dedicando à construção de um tal modelo, cuja primeira versão está prevista para 
ser entregue em março de 2009. 
 Diante de tão evidentes intersecções entre os programas de trabalho da 
DEAFI-SOF e da CFP-IPEA, acordou-se em deixar registrado que a união de 
esforços na área de projeções macroeconômicas em geral e de receitas e gastos 
públicos em particular traria benefícios para ambas as instituições. 
 Naturalmente, a DEAFI-SOF não se preocupa apenas com grandes 
agregados. E, dentre os itens desagregados das contas públicas, um dos que mais 
têm chamado atenção da referida instituição é o desempenho do FAT. Com efeito, o 
pessoal da DEAFI-SOF considera a situação do FAT particularmente complicada, a 
ponto de merecer um estudo mais aprofundado, se possível com a participação do 
IPEA. Todos os presentes na reunião que se manifestaram sobre o assunto – 
incluindo técnicos da CGU e da CFP-IPEA – concordaram com  o pessoal da DEAFI-
SOF sobre a importância de se estudar a situação do FAT de modo mais 
aprofundado. Voltaremos ao assunto mais abaixo, portanto, quando estivermos 
tratando do relato do pessoal da CGU. 
 Um terceiro e último ponto colocado pelo pessoal da DEAFI-SOF como um 
possível objeto de estudo mais aprofundado pelos técnicos das instituições 
representadas na reunião foi o processo orçamentário brasileiro. No entender dos 
técnicos da DEAFI-SOF, há um consenso crescente entre os  formuladores de 
política de que o atual processo orçamentário – tal como regulamentado pela Lei 
4320 de 1964 e pela de Constituição de 1988 – têm problemas bastante evidentes e 
deverá ser reformado no futuro próximo. Nesse contexto, o pessoal da DEAFI-SOF 
considera oportuno que os técnicos envolvidos com a problemática do orçamento 
público se preparem para participar ativamente desse processo de revisão, 
aprofundando o debate técnico sobre o assunto o quanto antes. Essa é, aliás, a 
visão por trás da criação de um grupo de trabalho sobre o assunto montado 
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recentemente com técnicos do Ministério da Fazenda e do Planejamento, Banco 
Mundial e BID. No entender dos técnicos da DEAFI-SOF, o IPEA e a CGU também 
têm contribuições importantes a dar nesse processo. 
 Após o relato do pessoal da DEAFI-SOF, a palavra foi passada aos técnicos 
do IPEA presentes. Esses últimos relataram, então, várias das múltiplas pesquisas 
na área fiscal que vem sendo feitas no IPEA, seja nas áreas da regionalização dos 
gastos públicos e das finanças públicas estaduais (trabalhadas primordialmente na 
Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos do IPEA), ou nas áreas de eqüidade 
tributária (trabalhada pelo Grupo de Finanças Públicas da Presidência do IPEA) e de 
projeções das receitas e dos gastos públicos e dos impactos macroeconômicos dos 
mesmos (trabalhados na Coordenação de Finanças Públicas da Diretoria de Estudos 
Macroeconômicos do IPEA). Como mencionado acima, a intersecção entre os 
planos de trabalho da DEAFI-SOF e da CFP-IPEA foi evidente e deu margem a uma 
sugestão específica de trabalho conjunto entre as duas instituições. 
 A palavra foi, então, passada ao pessoal da Diretoria de Auditoria de Pessoal 
e de Tomada de Contas Especiais da CGU (DPTCE-CGU) que relatou ao grupo o 
trabalho feito na referida instituição com atividades de controle dos gastos públicos 
nas áreas da previdência e assistência social, do Sistema “S” e de diversos outros 
programas públicos na área de trabalho e emprego. As dificuldades de se garantir a 
qualidade do gasto público nessas áreas foram enfatizadas, assim como as múltiplas 
causas dessas dificuldades, desde fatores logísticos (como a existência de diversas 
falhas nos sistemas de informações disponíveis – que muitas vezes parecem ter sido 
criados para serem fraudados) e administrativos (como o fato dos órgãos de controle 
não terem poder sobre a organização dos órgãos gestores) até falhas de concepção 
nos referidos programas públicos. Foi, ainda, enfatizado que a metodologia de 
trabalho adotado da Secretaria Federal de Controle – SFC/CGU-PR exige que 
primeiro se estude detalhadamente o Programa de Governo a ser acompanhado 
para, então, formular estratégia de acompanhamento das ações mais importantes. 
 Naturalmente, essas dificuldades não impedem a DPTCE-CGU de identificar 
diversos problemas na gestão dos gastos públicos brasileiros seja através do 
cruzamento de dados dos sistemas de administração pública com dados de diversas 
fontes alternativas (como RAIS, CAGED, PNAD, CNIS e etc) ou da análise dos 
(relativamente frágeis) instrumentos de controle disponíveis. Faltam à DPTCE-CGU 
e aos gestores públicos em geral, entretanto, os meios de consolidar as impressões 
da instituição sobre o imenso potencial de melhoria na efetividade do gasto público 
brasileiro em índices objetivos e defensáveis do ponto de vista do rigor acadêmico. A 
DPTCE-CGU vê o IPEA como uma instituição que – por sua história e vantagens 
comparativas – poderia ajudar na consolidação dessas impressões em estudos mais 
rigorosos. 
 Uma possibilidade concreta levantada pelo time da DPTCE-CGU foi a 
participação dessa instituição no esforço de pesquisa mais detalhado sobre o FAT 
proposto pelos técnicos da DEAFI-SOF. Dada a expertise “microeconômica” da 
DPTCE-CGU – i.e. a experiência da instituição no acompanhamento de programas 
específicos e no desenho de normas e mecanismos que possibilitem o sucesso 
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desses últimos – acordou-se que a mesma teria uma grande contribuição a dar para 
o referido estudo. 
 Sem minimizar a importância de se resolver os problemas do FAT, a equipe 
de DPTCE-CGU apontou, entretanto, que o estudo sobre o FAT seria bastante mais 
útil se o mesmo tivesse como objetivo lançar luz também sobre os problemas 
comuns a todos os fundos públicos e sobre os problemas de normatização das 
“transferências públicas voluntárias” em geral (e não apenas aquelas feitas com 
recursos do FAT). Foi enfatizado que quanto mais aprofundado for o estudo melhor, 
uma vez que estudos preliminares pouco contribuirão para a reflexão sobre os 
problemas de gestão desses recursos públicos. 
 Uma vez que havia uma representante da STN no grupo, o relator passou, 
então, a palavra a essa última. Para a satisfação de todos os presentes, a técnica da 
STN frisou o fato de que várias dos temas discutidos na reunião são do interesse da 
STN – que também vem discutindo alguns deles, seja isoladamente ou no âmbito do 
convênio daquela instituição com a Fundação Getúlio Vargas. Esse fato, no 
entender da companheira da STN, abre caminho para a possível participação de 
técnicos da STN em convênios e parcerias com os demais órgãos do ciclo de 
gestão. 
 
3 – Considerações finais e encaminhamentos sugeridos 
 
 Analisando-se o que foi dito na reunião é possível identificar três propostas de 
concretas de trabalho conjuntas entre os órgãos envolvidos na reunião, a saber: 

1 ) Proposta de convênio para estudo sobre a real situação do FAT – 
abrangendo a arrecadação, gestão e aplicação dos recursos do 
mesmo- e possíveis soluções para esse último (SOF/CGU/IPEA) 
2) Proposta de convênio para elaboração de projeções de receitas e 
gastos públicos e do impacto macroeconômico dos mesmos 
(SOF/IPEA) 
3) Proposta de convênio para estudo sobre o aperfeiçoamento do 
processo orçamentário brasileiro (SOF/IPEA). 

 Sugere-se, portanto, o agendamento de reuniões específicas das equipes das 
três instituições para tratar do encaminhamento das três propostas acima. 
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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: QUALIDADE DO GASTO  
 

1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
João Vieiro 
Juliana Chagas 
Marcelo Alves 
Márcia Brito 
Martin Fortis 
Patricia Mollo 
Paulo Roberto Simao Bijos. 
 
1.1 – SOF 
 
1.2 – CGU 
 
1.3 – IPEA 
José Aparecido Carlos Ribeiro 
Marcio Bruno Ribeiro 
Rogério Boueri Miranda 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 
 

Este trabalho segue as orientações da metodologia de conclusão do Fórum, 
constante no programa1, que sugere um relatório de tamanho sintético e caráter 
propositivo. Para isso, relata as atividades desenvolvidas pelo grupo Qualidade do 
Gasto, com a descrição das apresentações da cada instituição, seguidas das 
proposições e discussões acerca do tema. 
 
2.1 – Apresentação da SOF 
                                                           
1 Metodologia de Condução: 
Indicação, em cada GT, de um relator-geral para consolidar o conjunto das apresentações, discussões e 
encaminhamentos tomados ou sugeridos pelos grupos. Ao final, será elaborado um Relatório Técnico Gerencial, 
de tamanho sintético e caráter propositivo, visando tanto registrar a experiência como sugerir próximos passos. 
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A apresentação da SOF sobre a qualidade do gasto público foi conduzida 

pelo Analista de Planejamento e Orçamento, Martin Fortis, e desenvolveu-se a partir 
de quatro eixos temáticos: planejamento, gestão orçamentária e financeira, 
produção da informação, Integração. 

Foram identificados os seguintes problemas. 
Quanto ao planejamento: i) desenho excessivamente detalhado do PPA 

dificultando a orientação por resultados; ii) rigidez excessiva do cadastro de ações e 
descrição inadequada das ações orçamentárias; iii) sobreposição do período de 
elaboração do PPA com outras atividades orçamentárias provocando uma 
sobrecarga de trabalho; iv) descompasso entre o planejado e o orçado. 

Quanto à gestão orçamentária e financeira: i) concentração excessiva de 
recursos no final do exercício; ii) descompasso ente o orçamentário e o financeiro; iii) 
rigidez das regras de remanejamento de recursos; iv) insuficiência de recursos 
orçamentários e financeiros; v) problemática dos restos a pagar; vi) excesso de 
solicitação de créditos. 

Quanto à produção da informação: i) inadequação dos sistemas de 
informação disponíveis para avaliar a qualidade do gasto; ii) inexistência de 
informação sobre custos; iii) dificuldade em aferir evolução física e medir eficiência; 
iv) baixa disponibilidade de informações orçamentárias de Estados e Municípios; v) 
inexistência de parâmetros e metodologias; vi) baixo grau de transparência do gasto 
público. 

Quanto à integração: i) baixo nível de integração ente as fases do ciclo da 
despesa pública dificulta a responsabilização; ii) baixo nível de integração ente os 
sistemas de governo; iii) baixo nível de compatibilidade da legislação relacionada 
aos diferentes estágios da despesas; iv) baixo nível de integração gera 
fragmentação e prejuízo para a qualidade do gasto. 

É importante ressaltar que a SOF considera que o orçamento público 
constitui-se em um dos componentes essenciais no processo de melhoria da 
qualidade do gasto. Dessa forma, a adoção de paradigmas orientados para a 
eficiência, eficácia e efetividade do gasto público pode elevar os benefícios sociais e 
econômicos auferidos pela sociedade, além de incentivar a modernização das 
instituições responsáveis pelo ciclo da despesa pública. 
 
2.2. – Apresentação do IPEA 
 

A primeira apresentação foi conduzida pelo Técnico de Planejamento e 
Pesquisa, José Aparecido, representando a Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, 
que tem entre suas competências, a realização de estudos e pesquisas sobre 
condições de vida da população brasileira, e o acompanhamento e avaliação de 
processos de formulação, implementação e avaliações de políticas sociais. 
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Foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela Diretoria que 
antecedem à avaliação das políticas sociais propriamente dita. São estudos voltados 
para análises macroeconômicas e de impacto de políticas. Tais atividades escapam 
ao foco institucional e ao detalhamento do gasto ação pro ação. Como exemplo, 
cita-se o estudo do impacto do salário mínimo com redutor da pobreza e 
desigualdade social no Brasil, entre outros. 

As são pesquisas veiculadas por meio de publicação institucional com 
periodicidade de dois anos, voltadas ao estudo do gasto nas três esferas de 
Governo, apesar da maioria dos estudos concentrar-se na área federal. Ressaltou-
se a iniciativa do IPEA na área de construção de indicadores de gasto social. 

Quanto à coleta de dados necessária para o desenvolvimento das pesquisas, 
o trabalho do IPEA de seleção de dados extraídos dos sistemas da Administração 
Pública enfrenta desafios uma vez que os sistemas seguem uma lógica institucional 
passível de influir negativamente nas discussões de políticas públicas em longo 
prazo. Por exemplo, gastos relativos ao sistema de proteção social do servidor 
público, como auxílios e benefícios, têm seus dados “espalhados” pelos diversos 
ministérios. Essa pulverização implica em duas conseqüências: polui o gasto que o 
pesquisador deseja avaliar que difere daqueles dados, e não explicita o gasto total 
envolvido no sistema de proteção social. 

Outro aspecto que dificulta o estudo de gasto em políticas sociais é a 
estrutura administrativa do Estado. Primeiro porque nem sempre os gastos podem 
ser agrupados apenas segundo a temática central do Ministério. Nem tudo que é 
considerado educação está no MEC, por exemplo. Segundo, as constantes 
mudanças na estrutura da administração, a migração de Ministérios e a criação de 
outros exigem do IPEA um cuidado no tratamento dos dados e na delimitação na 
política em foco. São as “áreas cinzas”, que tem como  exemplo a política de 
saneamento, alcançada tanto pelo Ministério do Planejamento, quanto pelo das 
Cidades e pela Funasa. 

Um segundo trabalho desenvolvido, mais rotineiro e transversal à Diretoria 
Social, é o acompanhamento e monitoramento das políticas públicas. O IPEA tem 
como produto o Boletim de Políticas Sociais que está em seu 16° número, com 
destaque para os números 7 e 13 que dão um apanhado das políticas públicas dos 
governos de FHC e Lula, respectivamente. 

Em um primeiro nível a avaliação está relacionada ao acompanhamento da 
política, em temas abrangentes como políticas afirmativas, de gênero, etc., que nem 
sempre têm relevância orçamentária. Em um segundo nível está a análise de 
programas e ações, relacionada à conformidade quanto às metas físicas e 
adequação da execução da despesa. Em um terceiro momento, há o cotejamento 
entre o discurso político quanto às políticas sociais e o dia-a-dia da execução 
orçamentária, o que possibilita o debate acerca dos futuros desafios. 

Alguns temas revestem-se de relevância social, apesar de não refletirem um 
impacto expressivo em termos orçamentários. São políticas afirmativas, como a das 
cotas universitárias, têm mais apelo social do que o PROUNI, por exemplo, que 
alcançou um número muito maior de beneficiados. 
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A Diretoria Social do IPEA também realiza atividade de avaliação da política 
propriamente dita, que pode ser dividida em três áreas: avaliação de programas; 
avaliação de processo e avaliação de resultado. Para a avaliação de programa 
consideram-se aspectos relacionados à consistência do programa: macro e micro 
problemas, indicadores, metas, etc, por meio de conversas entre os técnicos e os 
órgãos responsáveis. A cada PPA há demanda por trabalhos específicos. Como por 
exemplo cita-se a elaboração de cartilha, em formato de nota técnica, por técnicos 
do IPEA (Helder Ferreira, Martha Cassiolato e Roberto Gonzalez) que contém 
metodologia de modelo lógico para avaliação de desenho de programa. 

A segunda linha de avaliação de processo questiona se o programa está 
realizando aquilo que se pretendeu realizar. Já a terceira linha de avaliação de 
resultado questiona se o programa alcançou seus objetivos. 

Para a avaliação de resultados, foram apresentadas duas linhas de 
orientação. A primeira diz respeito às políticas de transferência de renda direta ao 
cidadão, como o Bolsa Família, PETI, BPC, que, a partir de dados de pesquisas 
domiciliares do IBGE, avaliam impactos na distribuição de renda, por exemplo. 

A segunda linha de orientação refere-se à avaliação de impacto a partir de 
dados de registros administrativos - que diferem dos domiciliares. Citou fontes como 
o INEP, dados oriundos da Previdência, do DATSUS. O nível de acesso aos dados 
dessa natureza difere dependendo do network construído e da participação de 
técnicos em postos estratégicos nos Ministérios. Alguns dados exigem conduta 
específica uma vez que estão sob proteção legal. 

A segunda apresentação foi a técnico Márcio Ribeiro da Diretoria de Estudos 
Macroeconômicos. Criada em 1995, como coordenação de finanças públicas, por 
iniciativa de Fernando Resende, tinha como preocupações estudar as questões 
relacionadas ao federalismo no Brasil e o gasto público. Para análise da composição 
do gasto público federal, a coordenação contou com a ajuda do Raul Veloso, com a 
criação do Banco de Dados Anual como um dos produtos. Em 2006, em função da 
demanda para estudos sobre eficiência do gasto, houve a adoção da metodologia 
DEA como ferramenta para análise da eficiência. 

O método DEA é não-paramétrico, não há atribuições de fórmulas, ele 
constrói uma fronteira de possibilidades, um score de eficiência, a partir do cálculo 
de cada unidade em termos de insumos e produtos. A unidade avaliada que produzir 
mais com menos insumo será considerada a mais eficiente. Assim, o método 
trabalha com o conceito de eficiência relativa. 

Para isolar variáveis chamadas de ambientais, variáveis indesejadas que 
podem distorcer o ranking, a DEA prevê a utilização de técnicas de regressão. Foi 
apresentado estudo sobre eficiência do gasto público na América latina. A pesquisa 
teve o objetivo de avaliar o desempenho dos serviços públicos e da eficiência do 
gasto governamental numa comparação ente 17 países da América Latina no 
período de 1998 a 2002. 
 
3 – Considerações finais e encaminhamentos sugeridos 
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3.1 – Proposições e Discussões a partir da apresentação da SOF 
 

Em relação ao planejamento foram sugeridos um novo cronograma e uma 
nova estrutura para o PPA, reduzindo o número de programas e focalizando os 
macro-objetivos. Além disso, foi proposta a flexibilização dos padrões de 
preenchimento do cadastro de ações. 

Quanto à gestão orçamentária e financeira foram sugeridas melhorias na 
explicitação dos critérios e metodologias adotadas, com institucionalização do 
processo negocial ente o órgão central de orçamento e os órgãos setoriais e adoção 
do orçamento plurianual, a fim de evitar a concentração excessiva de recursos ao 
final do exercício. 

Sugeriu-se também que o orçamento deveria ser mais alocativo a partir de um 
plano mais estratégico, para equacionar o problema do descompasso ente o 
planejado e o orçado. Caberia à SOF informar os critérios adotados e o montante 
disponível para a aprovação de créditos adicionais o que reduziria o excesso de 
solicitação de crédito por parte dos órgãos setoriais. Além disso, a SOF deveria 
favorecer a alocação de recursos com base em critérios de efetividade do gasto. 

Para a melhoria na produção da informação foram propostas medidas como a 
implementação de sistemas de custos nas organizações, aperfeiçoamento dos 
indicadores, institucionalização de regras de produção da informação, promoção da 
transparência do gasto público a partir do aprimoramento da linguagem dos 
mecanismos existentes e da melhoria da comunicação com a sociedade. 
 
3.2 – Discussões e Proposições a partir da apresentação do IPEA 
 

O grupo discutiu a importância de estabelecer redes de integração ente as 
instituições para a troca de informações, o que foi referido como “network”. 
Construída ao longo do tempo, a rede é fundamental para o acesso rápido e seguro 
às diversas informações e dados da administração. 

Quanto ao encaminhamento dados pelo Ministério de posse dos resultados 
das avaliações da Diretoria, discutiu-se que pode não ser tempestivo à entrega do 
produto, às vezes necessitando de um tempo de maturação, mas que os resultados 
podem ocorrer a longo prazo. Foi dado o exemplo políticas relacionadas à 
previdência rural, que estão sendo debatidas com base em estudos socializados 
anteriormente pelo IPEA. 

O grupo ressaltou também a importância do debate das formas de 
classificação orçamentária para otimizar o acesso aos dados que subsidiam as 
pesquisas e a importância de capacitação os servidores quando da alimentação de 
dados no sistema para evitar distorções. 
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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO 
 
1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
 
1.1 – SOF 
Bruno Tavares 
Daniel Couri 
Iracy Santos 
Marcos Avelar 
Rubens Serafim 
 
1.2 – CGU 
Américo Martins 
Cássio Mendes 
Eduardo Fadigas 
Marcus Saavedra 
Valperino Tavares 
 
1.3 – IPEA 
Ana Luiza Codes 
Ângela Barreto 
José Valente 
Marcello Barra 
Paulo Corbucci 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 
 

A reunião teve o objetivo de apresentar a forma de atuação de cada uma das 
três instituições junto à área de políticas públicas de Educação no Brasil. A partir 
disso, discutiram-se possibilidades de parcerias entre CGU, SOF e IPEA, com vistas 
ao estabelecimento de relacionamentos técnicos e institucionais rumo à melhoria 
dessas políticas. 
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Inicialmente, apresentou-se a CGU. Na área de Educação, o órgão avalia a 
execução dos programas do Plano Plurianual (PPA) segundo uma metodologia 
própria, atuando em órgãos e entidades públicas e privadas que executam recursos 
públicos federais. Foram descritos os procedimentos e sistemáticas utilizados pela 
CGU para realizar essas atividades. Para exemplificar a atuação do órgão, 
mencionaram-se e discutiram-se os casos de alguns programas, tais como Brasil 
Alfabetizado, Brasil Universitário, Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Em seguida, passou-se à apresentação das atividades e produtos do IPEA na 
área de educação. Colocou-se que com relação às políticas públicas, a instituição 
realiza eminentemente o acompanhamento, sendo que as atividades de avaliação e 
desenho são menos contempladas. Nessa perspectiva, realizam-se atividades de 
assessoria ao governo, assim como se produzem subsídios para o debate sobre 
questões emergentes. Os resultados dessas atividades apresentam-se sob a forma 
de estudos, pesquisas, notas técnicas, mensagens ao Executivo, publicações de 
livros, artigos em periódicos, Textos para Discussão, além do Boletim de Políticas 
Sociais, principal produção da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA. 

Por fim, a SOF descreveu suas atividades. Relatou que conta com uma 
estrutura semelhante às do IPEA e Ministério do Planejamento, na qual está inserido 
o Departamento de Programas Sociais, que, por sua vez, compreende a 
Coordenação de Educação. A SOF atua, precipuamente, na coordenação, 
supervisão e consolidação do processo de elaboração da Proposta Orçamentária e 
Projeto de LDO. No que se refere ao PPA, de uma maneira geral, ajuda na 
formatação de programas e ações, junto com a SPI. Na área de educação 
especificamente, a SOF atua de maneira mais próxima, junto ao MEC, para a 
discussão de sua Proposta e adequação orçamentária de suas políticas públicas. 
 
3 – Considerações finais e encaminhamentos sugeridos 
 

Após as apresentações do que cada uma das instituições realiza atualmente, 
foi ressaltado o fato de que existem complementaridades entre suas atuações. O 
estabelecimento de parcerias pode ajudar a integrar as equipes, facilitando e 
enriquecendo o trabalho de melhorias das políticas públicas na área de educação. 
Podem-se produzir documentos conjuntos, além de se partilharem bases de dados, 
metodologias de acompanhamento e avaliação de políticas públicas, de programas 
e ações governamentais. 

Para dar continuidade ao trabalho e estabelecer, de modo mais específico, os 
pontos de convergência e as linhas de colaboração entre CGU, SOF e IPEA, os 
participantes da reunião concordam que são necessários outros encontros. Deve-se 
definir melhor de que modo as parcerias vão se dar, o que cada instituição pode 
oferecer às outras, quais são as questões e pontos críticos a serem enfrentados de 
forma que a parceria possa fortalecer o Ciclo de Gestão no que se refere à melhoria 
da formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas educacionais. 

-  - 14



FORUM DE INTEGRAÇÃO IPEA – SOF – CGU 

De antemão, alguns pontos para reflexão já existem. Dentre eles, 
mencionam-se a possibilidade de participação do IPEA e da SOF nas discussões de 
estratégias de atuação da CGU no acompanhamento da execução dos programas 
de governo, especialmente quando são definidos os relatórios de situação e pontos 
críticos das ações de governo a serem fiscalizadas, agregando-se o conhecimento 
desses órgãos com relação à ação; a possibilidade de o IPEA ter acesso a 
informações primárias, aferidas diretamente nas “pontas” dos processos, como as 
levantadas pela CGU; a necessidade das instituições discutirem a qualidade do 
gasto em educação; e o reconhecimento da importância de que a SPI venha a ser 
incorporada a esse grupo de instituições que ora se propõe a trabalhar 
articuladamente. 
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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: SAÚDE 
 
1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
 
1.1 – SOF 
Ana Lúcia Cid Muniz Santos 
Euler Albergaria de Melo 
Renato Soares do Nascimento 
 
1.2 – CGU 
Luís Cláudio Aguiar Fonseca 
Nilton Carlos Jacintho Pereira 
Paula Guida Rolim Constantino 
Sandra Maria Deud Brum 
 
1.3 – IPEA 
Andrea Barreto Paiva 
Edvaldo Batista de Sá 
Luciana Mendes Santos Servo 
Roberto Nogueira 
Sérgio F. Piola 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 
 

O Fórum IPEA – CGU – SOF, realizado entre os dias 03 e 04/07/08 na sede 
do IPEA em Brasília/DF, foi idealizado com o intuito de estabelecer sistemática de 
relacionamentos técnicos institucionais, condições institucionais e técnicas para 
compartilhamento cruzado de bases de dados e acervos de informações, das 
metodologias utilizadas pelos órgãos envolvidos no acompanhamento e avaliação 
das políticas, programa e ações governamentais, além de critérios e condições para 
a produção de documentos conjuntos. 
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Foram estabelecidos grupos temáticos organizados segundo a pasta 
ministerial de interesse. Em nosso caso específico, no dia 04/07/08, tratamos dos 
assuntos pertinentes à área da Saúde, tendo sido realizado outro encontro, em 
10/07/08, para discussão de assuntos considerados não esgotados, especialmente 
no que diz respeito aos encaminhamentos a serem realizados por conta dos 
resultados advindos do encontro inicial. Sobre o tema, foram realizadas 
apresentações acerca das metodologias adotadas, produtos elaborados, resultados 
alcançados, entre outros. 

 
2.1 – Apresentação do IPEA 
 

De início, foi realizada exposição pelo Coordenador da Área de Saúde – 
Diretoria de Estudos Sociais, tendo sido abordados em sua fala os seguintes pontos: 
enfoque dos trabalhos, grandes linhas de acompanhamento, principais produtos, 
projetos concluídos e a serem implantados, financiamento e gastos, gestão 
hospitalar e de recursos humanos e indicadores. 

O enfoque dado pelo IPEA ao tema Saúde pode ser entendido como bastante 
abrangente, uma vez que sua análise se estende não só na direção do sistema 
público de saúde, como também para os demais segmentos, nada obstante o 
primeiro seja considerado o mais importante. São analisados também os efeitos das 
desigualdades regionais e sociais na avaliação das condições de saúde, assim 
como o seu acesso e a sua utilização. 

Foram destacadas, ainda, três grandes linhas de atuação do IPEA, a saber: 
acompanhamento e análise das condições de saúde, de políticas e programas, bem 
com do financiamento e da gestão. Quanto à situação de saúde, já foram finalizados 
dois produtos – o Radar Social, que....., e o Relatório de Acompanhamento dos 
Objetivos do Milênio, que abordou...... Como decorrência do acompanhamento das 
políticas e programas de governo, são gerados os Boletins de Políticas Sociais – 
BPS e documentos que servem de subsídios a documentos de governo. Os BPS 
com números ímpares se reportam a temas comuns para todas as áreas. Os BPS 
nºs. 16 e 17 já se encontram em elaboração, sendo que o 16 tratará dos recursos 
humanos no MS, e o 17, do acesso à saúde e implementação de direitos em relação 
à CF/88 e outros dispositivos legais, com destaque para a “judicialização” do acesso 
aos tratamentos e medicamentos no âmbito do SUS. Comentou-se sobre alguns 
absurdos advindos do processo de “judicialização” da saúde, que consistiria no 
acionamento do Judiciário visando a obtenção, por exemplo, de cosméticos. Para 
minimizar o impacto dessas medidas nos orçamentos da área de Saúde dos entes 
federativos, pretende-se realizar estudos quanto à possibilidade da emissão de 
normas sobre o tema, numa forma de minimizar a natureza discricionária e ampla da 
decisão judicial. 

No que tange ao financiamento, destacou-se um dos produtos do IPEA: as 
Contas Satélites de Saúde, em que é analisada a participação do setor Saúde na 
economia do País. Esse produto é fruto da participação conjunta do IPEA, IBGE e 
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Ministério da Saúde, principalmente da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS. 

Tratou-se, também, do financiamento e gastos com saúde, uma das linhas de 
trabalho mais antigas do IPEA. Nesse sentido, o IPEA vem aprimorando seus 
sistemas de informação a partir do relacionamento de dados constantes dos 
sistemas de diversas instituições. 

No que tange à gestão de hospitais, o IPEA tem enfatizado a situação dos 
hospitais federais universitários, avaliando as modalidades de gestão existentes: 
contratualização, fundação pública, organizações sociais etc. 

Por fim, o IPEA ressaltou a sua participação na Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde – RIPSA. Essa rede “congrega instituições responsáveis 
por informação em saúde no Brasil, com o objetivo de produzir subsídios para 
políticas públicas de saúde”, conforme. Entre essas instituições podemos destacar, 
além do IPEA, o próprio Ministério da Saúde, o IBGE, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, a Coordenação-Geral de Estatística e Atuária do MPS, entre outros. 
Alertou-se, entretanto, sobre a defasagem de 2 anos das informações constantes da 
RIPSA. 
2.2 – Apresentação da CGU 
 

A atuação da CGU, diferentemente do que ocorre no IPEA, pauta-se apenas 
no setor público, uma vez que tomamos como ponto de partida, como se verá 
adiante, a Lei Orçamentária Anual – LOA e levando em conta as competências 
constitucionais atribuídas ao Controle Interno. 

Na apresentação feita pela CGU, no dia 04/07/2008, foi destacada, de início, 
a metodologia de trabalho adotada pelo Controle Interno, demonstrando-se como 
são selecionados os Programas e Ações de Governo que serão alvo de ações de 
controle. 

As fases de planejamento abordadas foram as seguintes: hierarquização de 
todos os Programas de Governo na Função Saúde; priorização dos Programas e 
Ações, elaboração da Documentação Básica (Relatório Situacional, Plano 
Estratégico e Plano Operacional) e elaboração de Ordens de Serviços a serem 
executadas pelas CGU-Regionais. 

Como fruto desse planejamento, são produzidos Relatórios de Fiscalização, 
que são enviados ao Ministério da Saúde, além da compilação dos fatos julgados 
mais relevantes em Notas Técnicas, enviadas aos órgãos do MS responsáveis pelos 
Ações fiscalizadas. Por conseguinte, são feitos monitoramentos quanto à 
implantação, pelo gestor, das recomendações feitas nessas Notas Técnicas. 

Foi demonstrada, como base nos orçamentos de 2007 e 2008, o que vem a 
ser a hierarquização de Programas e a priorização de Programas e Ações. Quanto à 
hierarquização, trata-se de um procedimento que leva em conta a materialidade do 
Programa, a sua relevância, bem como sua criticidade. A relevência do Programa é 
definida por meio da atribuição de pesos para fatores como, por exemplo, a inserção 

-  - 18



FORUM DE INTEGRAÇÃO IPEA – SOF – CGU 

no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, na Agenda Social, nas metas e 
prioridades da LDO, nas Metas do Milênio, entre outros. A criticidade leva em conta 
fatores como as metas físicas anteriormente alcançadas, a quantidade de denúncias 
recebidas pela CGU, a atuação incipiente do Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS – DENASUS, entre outros. 

Sobre as principais ações de controle realizadas pela CGU, destacaram-se as 
auditorias regulares (acompanhamento e avaliação da gestão das Unidades 
Jurisdicionadas ao TCU) e as fiscalizações sistemáticas e assistemáticas. 
Atualmente, a fiscalização sistemática se restringe ao acompanhamento do 
Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, especificamente em relação às 
Ações de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, que são executadas 
pela Fundação Nacional de Saúde, e o Programa Atenção Básica em Saúde, com 
enfoque na Estratégia de Saúde da Família – Piso de Atenção Básica – Variável. A 
fiscalização assistemática diz respeito às ações desenvolvidas no Projeto Sorteio 
Público de Municípios, que já se encontra na 26ª edição, e ações voltadas a apurar 
demandas externas, cujos principais demandantes são os cidadãos, o Ministério 
Público, o Congresso Nacional, entre outros. A seleção de convênios e municípios a 
serem fiscalizados, tanto para o Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto 
quanto para Programa de Saúde da Família - PSF, são feitos por amostragem, 
conforme critérios estabelecidos pela área de Estatística da CGU. Sendo assim, 
foram selecionados 970 convênios, distribuídos entre obras de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário, e 468 municípios em que o PSF está implantado. 

No que diz respeito ao acompanhamento sistemático do Programa Serviços 
Urbanos de Água e Esgoto, a CGU apresentou estudo de caso, em que foram 
explicitados pontos como as competências da FUNASA, sua estrutura 
administrativa, a organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI, a 
estrutura de recursos humanos, execução orçamentária, principais Programas/Ações 
de governo executadas pela FUNASA e resultados parciais das fiscalizações já 
realizadas pela CGU. Foram enfatizados, ainda, as Ações integrantes do Programa 
de Aceleração do Crescimento sob responsabilidade da FUNASA. 

Quanto ao PSF, demonstrou-se, de forma sucinta, a finalidade da Ação 0589 
– Saúde da Família – PAB Variável e os resultados já alcançados em decorrência 
das fiscalizações sistemáticas, que foram iniciadas em dez/2007 e ainda estão em 
curso. 
 
2.3 – Apresentação da SOF 
 

Informou-se que a SOF está realizando uma revisão do processo 
orçamentário e formatando uma proposta que talvez venha a alterar 
significativamente o sistema orçamentário federal. Há várias possibilidades em 
discussão, tais como: orçamento plurianual, voltado para resultados e com alocação 
do recurso adicional sobre o resultado que se pretende alcançar, avaliando, entre 
outros aspectos, o impacto, a efetividade e a eficiência do recurso alocado. 
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Perguntou-se da possibilidade do IPEA e da SOF terem acesso aos 
Relatórios de Auditoria produzidos pela CGU, pois a SOF poderia utilizá-los como 
subsídio para alocação de recursos, ou seja, premiando os bons programas e os 
bons gestores com recursos adicionais. 

Foi lembrado que, para a parceria se estabelecer, um ponto crucial seria o 
compartilhamento das informações que cada órgão detém. Destacou-se que os três 
órgãos têm uma visão sistêmica e são um meio para pensar o planejamento, o 
orçamento e a gestão. 

Foi demonstrada preocupação com o objetivo desse trabalho conjunto 
SOF/CGU/IPEA e quanto a forma de operacionalização da troca de informações 
entre os órgãos. 

Enfatizou-se a escolha do PSF como objeto de estudo e avaliação para um 
primeiro trabalho conjunto do grupo pelo fato do programa ter foco na prevenção e 
não no tratamento de doenças e por se tratar de um programa muito conhecido 
pelos três órgãos, sendo possível que esse esforço conjunto consiga pontuar os 
problemas e indicar soluções para que o Programa se aprimore mais. 
 
3 – Considerações finais e encaminhamentos sugeridos 
 

Ao final da reunião chegou-se a conclusão que um primeiro passo para o 
estabelecimento da parceria entre SOF/CGU/IPEA seria institucionalizar a troca de 
informações. A recomendação do grupo é para que o alto-escalão dos três órgãos 
defina processos de troca contínua de informação e procedimentos para que cada 
um deles tenha acesso a informações produzidas pelas outras, uma vez que 
atualmente tais informações não são públicas. A partir daí, seria definido um 
programa de trabalho conjunto entre essas instituições. 

Afirmou-se, enfim, que poderíamos eleger dois assuntos para atuação 
conjunta: o Programa Saúde da Família - PSF e a ação orçamentária “Atenção à 
Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” - MAC. 
No caso do PSF, as três instituições aprofundariam mais a análise e atuariam já 
pensando no processo orçamentário do próximo ano. No caso do MAC, o processo 
seria incipiente, buscando compartilhar informações e conhecimentos sobre o 
programa e traçar trabalhos futuros conjuntos. 

Observou-se, por fim, que ao longo do estabelecimento da parceria será 
importante definir com se procederá com relação ao envolvimento do gestor, bem 
como dos outros órgãos do Ciclo de Gestão, por exemplo, STN, SPI e SEGES. 
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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
 
1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
 
1.1 – SOF 
Augusta Kuhn 
Claudette Fukunishi 
Luciana Ribeiro 
 
1.2 – CGU 
Maria de Lima 
José Carlos Fonseca 
Alexandre Lemos 
Rogério Alves Silva 
João Luiz Domingues 
 
1.3 – IPEA 
André Campos 
Helder Ferreira 
Luseni Aquino 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 

 
O formato deste relatório obedece, na medida do possível, às diretrizes 

fixadas pela organização do Fórum IPEA/SOF/CGU. Ou seja, dentro da 
apresentação de cada instituição, destacam-se: i) os focos de trabalho de cada uma; 
ii) as metodologias de trabalho adotadas; iii) as fontes e bases de dados utilizadas; 
iv) os produtos institucionais e permanentes disponibilizados. Inicia-se pela 
apresentação da CGU (Controladoria-Geral da União), passando-se na seqüência 
para a da SOF (Secretaria de Orçamento Federal) e para a do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada). 
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2.1 – Apresentação da CGU 
 

2.1.1 – O foco do trabalho da CGU está direcionado, fundamentalmente, à 
defesa da administração e do patrimônio público no âmbito do Poder Executivo 
Federal. Suas principais funções são o controle dos processos de gestão pública, a 
correição de desvios detectados nesses processos, a prevenção da corrupção na 
administração pública e a ouvidoria1. 
 

2.1.2 – A metodologia de trabalho segue uma seqüência, que pode ser 
descrita da seguinte maneira: i) hierarquização de programas do Governo Federal; ii) 
priorização de programas e ações do Governo Federal; iii) construção de relatório de 
situação; iv) construção de plano estratégico; v) construção de plano operacional; vi) 
execução das atividades de controle e fiscalização; vii) elaboração de relatórios, bem 
como sua divulgação/discussão. 

O processo de trabalho tem início com a hierarquização dos programas do 
Governo Federal, em três grupos: i) programas essenciais; ii) relevantes; iii) 
coadjuvantes. Tal hierarquização alcança todos os programas previstos no Plano 
Plurianual, não leva em conta a capacidade operacional de trabalho da CGU e 
ocorre com base em três critérios: i) materialidade – que consiste na verificação do 
montante (absoluto e relativo) de recursos orçados e direcionados a cada programa; 
ii) relevância – trata-se da avaliação da importância relativa do programa em 
determinado contexto econômico, social e político (contexto informado pela LDO, 
pelo PAC, pelos ODMs, entre outros elementos); iii) criticidade – que representa a 
verificação de aspectos relacionados ao programa que possam colocar em risco a 
regularidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade da política pública (aspectos 

                                                           
1 Segundo as informações presentes no sítio da CGU, “As competências da CGU foram definidas 
pela Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003. Veja quais são as principais competências, estipuladas 
entre os artigos 17 e 20 da referida lei: i) À Controladoria-Geral da União compete assistir direta e 
imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos 
e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, 
ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às 
atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração 
pública federal; ii) À Controladoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe dar o 
devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão ou 
ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde; iii) À Controladoria-Geral 
da União, por seu titular, sempre que constatar omissão da autoridade competente, cumpre requisitar 
a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos outros, e avocar aqueles já 
em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, 
inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível; iv) A Controladoria-Geral da 
União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem improbidade administrativa 
e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras 
providências a cargo daquele órgão, bem como provocará, sempre que necessária, a atuação do 
Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do 
Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a representações ou 
denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas”. 
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como o não-alcance das metas físicas do programa, a existência de denúncias sobre 
o programa e assim por diante). 

Após a hierarquização, tem início a priorização dos programas e também das 
ações do Governo Federal. Essa priorização, que leva em conta a capacidade 
operacional da CGU, é realizada com base em critérios de necessidade, 
conveniência e oportunidade. 

Concluída a priorização de programas e ações do Plano Plurianual, o 
processo de trabalho tem continuidade com a elaboração da denominada 
“documentação básica”, que consiste em um conjunto de três documentos: i) 
relatório de situação; ii) plano estratégico; iii) plano operacional. 

No relatório de situação, encontra-se uma descrição sumária da ação a ser 
fiscalizada: razões de implementação, objetivos gerais, metas físicas, formas de 
implantação, público-alvo, normas reguladoras, órgãos diretamente responsáveis e 
assim por diante. A partir do relatório de situação, há a construção do fluxograma da 
ação, com a ilustração da maneira como ela transcorre, bem como com a 
identificação de seus chamados “pontos críticos” (pontos em que há maior 
probabilidade de ocorrência de problemas ou, então, pontos em que a ocorrência de 
problemas gera maiores conseqüências). 

O controle e a fiscalização da CGU incidirão, principalmente, sobre esses 
pontos críticos. E isso ocorrerá por meio da elaboração do plano estratégico, que é 
um detalhamento da forma de abordagem desses pontos. Abordam-se nesse plano 
os pontos a serem examinados, as razões de sua escolha, as técnicas a serem 
utilizadas no exame, os momentos e o locais adequados etc. 

A partir desse detalhamento, há a construção do plano operacional, que é 
dividido em diversas etapas, cada qual com suas ações de controle e fiscalização 
específicas, que incidirão sobre os pontos críticos já identificados no início do plano 
estratégico. As ações de controle e fiscalização previstas no plano operacional são 
denominadas “sistemáticas”, ao passo que as não-previstas são chamadas de 
“assistemáticas”. Ambos os tipos materializam-se mediante os PACs (“pedidos de 
ação de controle”), que são gerenciados por meio de um sistema informatizado 
(“Sistema Ativa”). 

Após a inserção dos PACs no sistema informatizado, pela Coordenação-Geral 
de Auditoria da CGU, há a emissão de ordens de serviço, endereçadas às Unidades 
Executoras da CGU, que são responsáveis diretas pelas ações de controle e 
fiscalização. 

 
2.1.3. – As fontes e bases de dados utilizadas no processo de trabalho da 

CGU incluem, entre outras: i) entrevistas com gestores dos programas e ações; ii) 
normas que regulam os programas e as ações; iii) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual; iv) sistemas corporativos/administrativos 
de informações; v) relatórios de trabalhos anteriores de controle e fiscalização. 

No que diz respeito a dados, acrescente-se que o processo de trabalho da 
CGU recorre, com freqüência, a métodos de amostragem estatística, com o intuito 
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de otimizar os recursos e viabilizar o acompanhamento de um maior número de 
programas e ações. 

 
2.1.4 – Entre os produtos institucionais e permanentes disponibilizados pela 

CGU, destacam-se os seguintes: i) acompanhamento sistemático dos programas e 
ações do Governo Federal (programas e ações considerados mais relevantes – 
PAC, por exemplo); ii) aperfeiçoamento das auditorias anuais de contas (a fim de 
permitir uma prestação de contas mais efetiva e contextualizada); iii) apuração de 
denúncias (que pode se desdobrar em prisões de pessoas, demissão de servidores, 
devolução de recursos, anulação de contratos etc.); iv) programa de sorteio e 
grandes municípios; v) cooperação com os gestores federais (para possibilitar o 
fortalecimento da gestão pública, a implantação de padrões de controle, a 
identificação de problemas e a busca de soluções). 
 
2.2 – Apresentação da SOF 

 
2.2.1 – O foco do trabalho da SOF é a definição de normas para a elaboração 

e a implementação dos orçamentos federais, bem como a coordenação técnica dos 
diversos órgãos setoriais responsáveis por tais orçamentos. Com este foco, a SOF 
objetiva viabilizar e aprimorar a alocação de recursos públicos, com transparência e 
responsabilidade (fiscal e social) e, desta maneira, garantir maior efetividade às 
políticas públicas federais. 

 
2.2.2 – A metodologia de trabalho da SOF é estruturada pelo próprio processo 

orçamentário federal – que, de acordo com a Constituição de 1988, conta com três 
elementos/momentos fundamentais: i) o Plano Plurianual (PPA); ii) a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO); iii) a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Inicialmente, o PPA define os programas e as ações de largo prazo do 
Governo Federal, estabelecendo objetivos e metas para a atuação pública dentro de 
um período de quatro anos (o PPA orienta a confecção dos orçamentos federais 
dentro deste período). Já a LDO tem por objetivo a definição de diretrizes e 
prioridades do Governo Federal para o período de um ano, fornecendo subsídios e 
orientações para a construção da LOA. Finalmente, a LOA é a própria materialização 
dos orçamentos federais, que regem a atuação pública no período de um ano 
(ressalte-se que a elaboração da LOA deve respeitar os objetivos e metas 
estabelecidos no PPA, bem como as diretrizes e prioridades definidas na LDO). 

Iniciando a análise do processo orçamentário pela LDO, o primeiro passo é a 
elaboração do texto do projeto de lei, com a inclusão, alteração ou exclusão de 
artigos. Esta elaboração conta com a participação de atores como SOF, Secretaria 
de Política Econômica (SPE), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Receita Federal do Brasil (RFB), Banco central 
(Bacen) e CGU, além de diversos órgãos setoriais. A validação inicial do texto é 
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realizada pelos titulares da SOF e do MPOG, ao passo que a validação final é 
realizada pelo titular da Casa Civil. 

O segundo passo é a projeção de receitas, com a definição das metas de 
superávit primário, po um lado, e a projeção de receitas (própria, vinculada, 
administrada, previdenciária e de operações de crédito), por outro. A definição das 
metas de superávit, especificamente, envolve a análise do crescimento do PIB, das 
taxas de inflação, das taxas de câmbio, das taxas de juros, das projeções de 
receitas e dos gastos fixos da União. Ademais, essa definição envolve os seguintes 
atores: Departamento de Assuntos Fiscais da SOF (Deafi/SOF), STN, RFB e 
BACEN. 

O terceiro passo é a elaboração dos anexos da LDO, que compõem um 
amplo conjunto: i) Anexo de Metas e Prioridades (a cargo da SOF e da SPI); ii) 
Anexo de Metas Fiscais (a cargo da SOF, STN, MP, MPS, MDefesa, MTE e RFB); 
iii) Anexo de Riscos Fiscais (a cargo da SOF e do MPOG); iv) Objetivos das Políticas 
Monetária, Cambial e Creditícia (SOF e BACEN); v) Relação de Quadros 
Orçamentários (a cargo da SOF); vi) Relação das Informações Complementares (a 
cargo da SOF). 

Seguindo na análise do processo orçamentário com a LOA, o primeiro 
movimento é a definição dos referenciais monetários, que tem início com o 
estabelecimento da meta de resultado primário, em função do nível de controle da 
dívida pública que se pretendido. Na seqüência, procura-se evidenciar a 
necessidade de financiamento do Governo Federal, detalhando-se o volume de 
receitas primárias, bem como o de despesas primárias (obrigatórias e 
dsicricionárias). A projeção de receitas primárias envolve as receitas sob controle da 
RFB (impostos, contribuições sociais e assim por diante), a arrecadação líquida do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e outras receitas não controladas pela 
RFB (salário-educação, compensações financeiras, concessões, dividendos, receita 
própria, entre outras). Já a fixação de despesas envolve as despesas obrigatórias 
primárias (como transferências constitucionais e legais, despesas de pessoal, 
benefícios previdenciários, abono salarial, seguro-desemprego e transferências 
relacionadas à Lei Kandir), despesas discricionárias primárias e despesas 
financeiras (como aquisição de títulos públicos e privados, bens para revenda e 
financiamentos)2. 

O segundo movimento a ser destacado na análise da LOA é a distribuição 
dos referenciais monetários, que se inicia com a definição da ordem a ser 
considerada nos referenciais monetários: PPI, PAC, Agenda Social, metas e 
prioridades da LDO, despesas obrigatórias etc. Logo após, elaboram-se relatórios 
preliminares dos referenciais, que contêm séries históricas e cenários iniciais, 
estruturados em torno dos chamados “agregadores” (instrumento orçamentário que 
possibilita uma melhor compreensão das peças orçamentárias, por meio da 
agregação de programas e ações que possuem o mesmo objetivo ou objetivo 
semelhante). Por fim, esses relatórios são discutidos na Junta de Execução 

                                                           
2 Há uma ordem de prioridade a ser observada pela SOF na fixação das despesas: i) obrigatórias 
primárias; ii) discricionárias primárias; iii) financeiras. 
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Orçamentária e Financeira (JEO), sob a coordenação do titular da Casa Civil e com 
a participação dos ministérios da área econômica do Governo Federal (como o MF e 
o MPOG). A versão final de tais relatórios compõem a proposta da LOA, que será 
enviada para apreciação, alteração e votação no Congresso Nacional. 

Acrescente-se que o processo de trabalho da SOF estende-se para além da 
aprovação da LOA pelo Congresso, pois podem ocorrer situações de alterações 
orçamentárias. Tais situações podem ocorrer quando: i) as dotações inicialmente 
aprovadas na LOA se mostram insuficientes para a realização de programas e ações 
federais; ii) há necessidade de realização de despesas originalmente não 
autorizadas na LOA. A depender da situação que lhes dá origem, os créditos podem 
ser classificados como: i) suplementares (consistem em reforço de dotação já 
prevista); ii) especiais (créditos sem dotação específica na LOA); iii) extraordinários 
(para dar conta de despesas urgentes e imprevisíveis). Diversas portarias 
específicas da SOF definem os procedimentos e os prazos para solicitações de 
créditos, cujas fontes de financiamento podem ser: i) compensação; ii) superávit 
financeiro; iii) excesso de arrecadação; iv) reserva de contingência. 

 
2.2.3 – As fontes e bases de dados utilizadas pela SOF em seu processo de 

trabalho incluem informações gerenciadas por diversos órgãos federais – como SPI, 
RFB, STN, BACEN, MPS, Mdefesa e MTE. E tais informações são utilizadas em 
diversos momentos do processo de orçamentação – como, por exemplo, o momento 
de projeção de receitas (ou, mais especificamente, de definição das metas de 
superávit, que conta com dados do PIB, da inflação, do câmbio, dos juros, das 
receitas e dos gastos da União). 

 
2.2.4 – Conforme mencionado, o processo de trabalho da SOF é 

estreitamente vinculado ao próprio processo orçamentário federal. Dessa maneira, 
os principais produtos institucionais e permanentes disponibilizados pela SOF são os 
três elementos fundamentais deste último processo: o PPA e, especialmente, a LDO 
e a LOA. 

 
2.3 – Apresentação do IPEA 

 
2.3.1 – O foco do trabalho do IPEA é triplo, dividindo-se em: i) 

acompanhamento de políticas públicas em diversas áreas3; ii) pesquisa aplicada 
nessas mesmas áreas; iii) assessoria direta a órgãos ligados ao Poder Executivo 
Federal. No que se refere ao acompanhamento de políticas, o objetivo é 
acompanhar de forma atualizada as políticas adotadas, a produção legislativa, os 
                                                           
3 Apenas no campo social, pode-se citar o acompanhamento de políticas pelo IPEA nas seguintes 
áreas: demografia, previdência e assistência social, saúde, educação e cultura, trabalho e renda, 
desenvolvimento rural, responsabilidade social, desigualdade de renda e pobreza, igualdade racial e 
de gênero, finanças sociais, avaliação de políticas públicas, direitos humanos e, obviamente, justiça e 
segurança pública. 
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fatos e eventos sociais mais marcantes e os debates nacionais. No que diz respeito 
à pesquisa aplicada, o intuito é desenvolver estudos e análises sobre temas de 
relevância para o Estado e a sociedade, de maneira a disponibilizar conhecimento 
que possa contribuir para a elaboração e avaliação de políticas públicas. Por fim, no 
que concerne à assessoria, o propósito é apoiar os órgãos governamentais federais 
na elaboração e avaliação de políticas públicas. 

 
2.3.2 – A metodologia de trabalho do IPEA é bastante diversificada, a 

depender do foco do trabalho. Quando o foco é o acompanhamento de políticas 
públicas, o processo de trabalho consiste: i) na coleta de notícias e na sua discussão 
para a seleção de temas relevantes; ii) na leitura de textos selecionados e 
atualizados; iii) na extração e na consolidação de dados sobre o gasto dos 
programas e ações federais; iv) na publicação e na apresentação dos textos 
resultantes em seminários internos ao IPEA. 

Para melhor compreensão do processo de trabalho, vale a pena observar a 
estrutura do principal produto do acompanhamento de políticas públicas na área de 
justiça e segurança pública, que é um capítulo no periódico Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise. A estrutura desse capítulo é a seguinte: i) discussão de 
fatos relevantes (quais as mudanças legislativas verificadas, as 
conferência/fóruns/seminários realizados, as mudanças institucionais ocorridas e 
assim por diante); ii) acompanhamento da política, propriamente dito (análises sobre 
a evolução da política no que diz respeito ao marco regulatório, ao quadro 
institucional, à implementação de programas e ações ou à organização da estrutura 
e/ou sistema que organiza a área, bem como análises sobre a execução física e 
financeira dos principais programas e ações); iii) tema em destaque (discussão 
analítica e/ou avaliativa sobre aspectos problemáticos e/ou inovadores da política, 
os debates na área de justiça e segurança pública, desafios apresentados pela 
situação social ou temas de relevo na organização da política). 

 
2.3.3 – As fontes e bases de dados utilizadas são variadas, dependendo do 

foco do trabalho. Quando o foco é o acompanhamento de políticas públicas, as 
fontes e as bases utilizadas pela equipe responsável pela área de justiça e 
segurança pública incluem: i) notícias de veículos de imprensa; ii) relatórios de 
órgãos governamentais, de universidades e de organizações da sociedade civil; iii) 
sistemas de informações disponibilizados pela Câmara dos Deputados, Senado 
Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público 
Federal, Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, Conselho 
Nacional do Ministério Público, Conselho da Justiça Federal, Ministério da Justiça e 
Defensoria Pública da União. 

 

2.3.4 – Os produtos institucionais e permanentes disponibilizados pelo IPEA 
são vários. Na área de justiça e segurança pública, como já mencionado, o 
acompanhamento de políticas públicas tem como principal produto um capítulo do 
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periódico semestral Políticas Sociais: acompanhamento e análise. Já a realização de 
pesquisas aplicadas possui produtos como a elaboração de um capítulo sobre 
segurança pública em publicações como Brasil: o estado de uma nação, bem como 
a publicação de Textos para Discussão sobre justiça e segurança pública. Por fim, a 
assessoria direta a órgãos governamentais tem como produtos as parcerias com 
instituições como a SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública – para a 
produção de conhecimento para a gestão na área de segurança pública), com a SPI 
(Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – para o aprimoramento 
do desenho e da gestão dos programas e ações em justiça e segurança pública) e 
com a SOF (Secretaria de Orçamento Federal – para a prestação de contas do 
Poder Executivo ao Poder Legislativo Federal na área de justiça e segurança 
pública). 
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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
 
1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
 
1.1 – SOF 
Altemar Oliveira 
Luiz Otávio Tavares Pereira 
 
1.2 – CGU 
Celio de Vasconcelos 
Fábio Gouveia Paulino 
Lennon Mota Cantanhede 
Cíntia Lago Meireles Saavedra 
 
1.3 – IPEA 
Brancolina Ferreira 
Júnia Conceição 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 
 
2.1 – Enfoques trabalhados em cada grupo dentro das respectivas instituições 

• No âmbito do IPEA: Planejamento, pesquisa, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas. 

• No âmbito da SOF: Coordenação da formatação da proposta orçamentária 
anual dos três poderes, alterações orçamentárias durante o exercício por 
demanda, e por estudos e levantamentos por ordenamento legal. 

• No âmbito da CGU: (SFC) Avaliação do cumprimento das metas previstas 
no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores 
públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a 
fiscalização. 

2.2 – Metodologias de trabalho comumente utilizadas (em cada instituição) 



FORUM DE INTEGRAÇÃO IPEA – SOF – CGU 

• No âmbito do IPEA: Planejamento e pesquisa. Levantamento e análise de 
dados das fontes consultadas e pertinentes em cada caso. Utilização de 
modelos estatísticos. Avaliação de resultados: identificação de 
dificuldades, imprecisões e imperfeições no desenho e na implementação 
de políticas públicas. 

• No âmbito da SOF: A análise incremental do Orçamento e a análise 
qualitativa das ações são as mais utilizadas, tendo início pela avaliação 
das execuções dos exercícios anteriores e pela apresentação, pelos 
órgãos setoriais de orçamento, de demandas por aumento de recursos a 
serem alocados ou inclusão de nova(s) ação(ões), isto para a montagem 
do PLOA, e para os créditos durante o ano, baseia-se nas informações 
prestadas quando da montagem do PLOA e projeções e justificativas 
apresentadas no momento da solicitação de alteração, ou caso seja 
necessário, durante reunião ou material acessório a ser encaminhado a 
esta SOF. 

• No âmbito da CGU: A metodologia abrange 

• O conhecimento das políticas de cada ministério; 

• A percepção sobre as principais áreas de atuação e pauta política 
específica; 

• A compreensão sobre o funcionamento dos programas/ações de 
governo; 

• O planejamento e a execução das ações de controle. 
 
2.3 – Fontes e bases de dados comumente utilizadas (em cada instituição) 
 

• No âmbito do IPEA: 
• Básicas: IBGE, CONAB, MAPA, MDA, Sigplan, INCRA, FAO; IICA; 

IBGE; Embrapa, Centro Universitários de pesquisa (e outros); 

• Estudos e pesquisas existentes; 

• Literatura: publicações nacionais e estrangeiras; 

• Visitas a áreas / projetos específicos (quando possível); 

• Sites de movimentos sociais e de organizações da sociedade civil. 

• No âmbito da SOF: dados do orçamento residentes em sistemas 
eletrônicos internos, dados do SIGPLAN, SIDOR e sistemas estruturados 
(ex. SIAPE). 

• No âmbito da CGU: Sistemas Corporativos: SIAFI, SIAPE, SIGPLAN, 
SIASG, CNPJ, SISAC, Sistemas Corporativos de Organismos 
Internacionais tais como PNUD, BID, BIRD, dentre outros. 
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2.4 – Produtos institucionais comumente gerados (em cada instituição) 
 

• No âmbito do IPEA: Notas técnicas, relatórios de pesquisa, textos para 
discussão, pareceres, artigos para os periódicos da casa. 

• No âmbito da SOF: Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO, 
de Lei Orçamentária Anual – PLOA, de Créditos Adicionais, além de 
minutas de Decretos, Portarias e outros documentos sobre questões 
orçamentárias. 

• No âmbito da CGU: (SFC) Relatórios de Auditoria e Fiscalização e Notas 
técnicas.   

2.5 – Outros aspectos relevantes 
 

• No âmbito do IPEA: No momento estamos nos preparando para investir 
fortemente na área de avaliação de políticas. 

• No âmbito da SOF: Podemos destacar a análise do impacto na economia 
das medidas e ações propostas, ao longo do exercício, pelos órgãos 
afetos à área de desenvolvimento agrário. 

• No âmbito da CGU: Ênfase na avaliação dos resultados dos Programas de 
governo em complemento aos exames por área de gestão. 

 
3 – Considerações finais e encaminhamentos sugeridos 
 
3.1 – IPEA 
 

A idéia de se fazer um seminário conjunto foi uma iniciativa válida. Fica claro 
que o tipo de trabalho de cada Instituição é distinto, embora todos façam parte de 
um trabalho maior, que é a questão da política pública. Cada Instituição tem seu 
papel definido na elaboração de políticas públicas e a seriedade na elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação das mesmas é uma condição 
essencial para o desenvolvimento do Estado. 

Acreditamos que ao IPEA são atribuídas as funções de elaboração e 
avaliação das políticas públicas. Entretanto, o conhecimento de como funcionam as 
outras partes referentes ao orçamento são importantes, até mesmo para a 
proposição de alguma política. 

No caso da comercialização agrícola, por exemplo, existem questões 
importantes (do ponto de vista orçamentário) que precisam ser conhecidas para que 
a formulação de propostas de política agrícola possam se tornar exeqüíveis. Esta é a 
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diferença básica da atividade de pesquisa exercida pelo IPEA e pelas demais 
instituições de pesquisa. O que fazemos é pesquisa aplicada. O objetivo maior é ver 
que estas pesquisas podem ser o primeiro passo para a elaboração de uma política, 
no caso, agrícola. E depois, o acompanhamento feito pelos demais órgãos podem e 
devem apontar falhas. 
 
3.2 – SOF 

 

• Criação de uma agenda de trabalho por setor, facilitando a troca de 
informações mais específicas; 

• Estudo de viabilidade de acesso, inicialmente para consulta, dos sistemas 
oficiais de cada entidade; 

• Levantamento dos itens críticos dos processos em cada entidade com o 
objetivo de uma solução conjunta e padronizadas (ex. não proliferação de 
sistemas paralelos). 
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RELATÓRIO TÉCNICO GERENCIAL 
 

GRUPO DE TRABALHO: TRANSPORTE 
 
1 – Equipe técnica presente na reunião do dia 04/07/2008 
 
1.1 – SOF 
Marisa Torres 
Alexandre Murad 
Ruy Pessoa 
 
1.2 – CGU 
José Antônio Meyer Pires Júnior 
 
1.3 – IPEA 
Carlos Campos 
Bolívar Pêgo Filho 
 
2 – Registro da dinâmica de trabalho 
 
2.1 – Enfoques e Metodologias dos trabalhados em cada grupo dentro das 
respectivas instituições 
 
2.1.1 – CGU 
 

A CGU iniciou a dinâmica dos trabalhos apresentando a metodologia própria 
de planejamento das ações de controle. A atuação da CGU é planejada a partir do 
orçamento público, e sua metodologia consiste em: 

• mapeamento das políticas públicas, programas e ações de governo; 

• hierarquização e priorização dos programas e ações; 

• elaboração de estratégia específica para acompanhar a sua execução. 
A hierarquização consiste em estabelecer a preponderância relativa de cada 

programa/ação para o planejamento das ações de controle, com base em critérios 
técnicos e estratégicos. A partir desta hierarquização, os programas/ações são 
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classificados em essenciais, relevantes ou coadjuvantes, mediante critérios de 
materialidade, relevância e criticidade. 

A priorização é a fase do planejamento das ações de controle em que é feita 
a seleção das ações de governo a serem acompanhadas no exercício, a partir da 
importância estabelecida na hierarquização (dos programas e ações). Nesta fase é 
que se consideram a capacidade operacional e a oportunidade da atuação. 

A partir da seleção das ações que serão acompanhadas no exercício, são 
elaboradas as estratégias de acompanhamento, que se consubstanciam nos 
documentos denominados de Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano 
Operacional. 

O Relatório de Situação é um documento que envolve levantamento amplo de 
dados, de forma a dar condições à coordenação de auditoria de conhecer a ação 
governamental, identificar sua estrutura de funcionamento (fluxograma) e seus 
mecanismos fundamentais de planejamento, gerenciamento, execução e controle. 

O Plano Estratégico esclarece como a CGU atuará para produzir opinião 
sobre a ação governamental, definindo a forma de abordagem (foco da atuação) e 
os pontos críticos da trajetória de desenvolvimento da ação de governo. 

O Plano Operacional é o instrumento pelo qual as escolhas estratégicas para 
o acompanhamento da ação de governo são operacionalizadas. 

Com base na estratégia definida, são elaborados procedimentos 
padronizados que serão adotados na execução das fiscalizações. 

Esta metodologia de trabalho está consolidada na IN SFC nº 01/2001 e tem 
por objetivo permitir o conhecimento das Ações de Governo de cada Ministério ou 
Órgão, conhecer as áreas de atuação, compreender as finalidades dos Programas 
Governamentais e avaliar as unidades responsáveis nas diferentes etapas do 
processo gerencial de implementação das Políticas Públicas, bem como permitir que 
a cada exercício financeiro haja reavaliação do conjunto de dados e informações, 
visando manter o controle atualizado e atuante. 

Para exemplificação da metodologia, a CGU demonstrou o Projeto/Atividade 
- 2325 - Operação do Sistema de Pesagem de Veículos, o qual foi classificado como 
“essencial”, a partir da hierarquização referente ao exercício de 2007. 

A estratégia de controle previu uma ação em Brasília, com o objetivo de 
analisar os processos de contratação e medições dos serviços realizados. Além 
disso, foram fiscalizadas as operações dos postos de pesagem em vários estados. 

Neste contexto, foram geradas 30 Ordens de Serviço, com ações em 13 
Estados – BA, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PR, RJ, RO, RS, SC e SP – e no DF. 

Como principais resultados podem ser destacados: 

• Na sede do DNIT: 
i. Planejamento deficiente. Três dos quatro contratos de operação 

dos postos de pesagem encerraram-se no decorrer do 2º 
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semestre de 2007 sem que o DNIT iniciasse novos contratos, o 
que acarretou na paralisação da maioria dos postos. 

ii. Em determinado contrato, dos sete postos de pesagem 
contratualmente previstos, apenas três entraram em operação 
no 1º ano do contrato. Somente após dois anos e meio (30 
meses), o 4º posto de pesagem entrou em operação. 

iii. Ausência de planilha de custo que justifique o valor dos aditivos 
aos contratos. 

iv. Descumprimento do prazo previsto em lei para pagamento dos 
contratos da ação (20% dos pagamentos foram efetuados com 
mais de 90 dias). 

• Na operação dos postos de pesagem nos estados: 
i. Posto de Pesagem adota método de amostragem para seleção 

dos veículos a serem pesados, ao invés de censo como 
deveria. 

ii. Postos que não funcionam 24 horas, todos os dias, como 
previsto no contrato. 

iii. Ausência de policiamento ostensivo da Polícia Rodoviária 
Federal, facilitando evasões de veículos. 

iv. Ausência do controle de excesso de peso em eixo ou grupo de 
eixo. 

v. Veículos com excesso de peso bruto total, retornando à rodovia 
para sua origem a fim de corrigirem o excesso de peso em 
razão do tamanho do pátio de estacionamento do PPV ser 
inadequada para a operação de transbordo da carga. 

vi. Sinalização semafórica apresentando defeito.  
vii. Balanças apresentando problemas com freqüência, apesar de 

existir um contrato específico para manutenção dos 
equipamentos de pesagem.  

viii. Alocação indevida de recursos humanos do Contrato de 
execução dos serviços de administração e operação do PPV 
para realização de serviços administrativos do DNIT.  

ix. Execução de serviços de administração e operação do PPV 
sem cobertura contratual, entre 17/09/07 e 12/12/07. 

x. Somente ocorre a pesagem dos veículos de carga e ônibus que 
trafegam do lado direito da pista no PPV 19.21.  

xi. Postos com quantidade de funcionários trabalhando menor do 
que a prevista no contrato. 

-  - 35



FORUM DE INTEGRAÇÃO IPEA – SOF – CGU 

xii. Ausência de fiscalização da operação do Posto de Pesagem 
pelo fiscal da Superintendência Regional do DNIT, com a 
periodicidade devida. 

xiii. Ausência do certificado de aferição da balança (1 trecho). 
Além dos exemplos apresentados, destaca-se também a atuação da CGU em 

outras áreas, principalmente nas ações de conservação, recuperação, restauração, 
adequação e construção de rodovias e nas ações relacionadas à infra-estrutura de 
transportes aquaviário e ferroviário, bem como nas concessões de rodovias e de 
transporte rodoviário, conduzidas pela ANTT. 
 
2.1.2 – SOF 

 
Na apresentação, a SOF destacou o processo de construção do limite de 

2008 das programações do Ministério dos Transportes, a série histórica da execução 
orçamentária de 2003 a 2007, os principais programas e ações do órgão, 
fundamentalmente no que diz respeito a PAC/Rodovias, o agregador a qual se 
vincula a programação, e principais registros na “Sala de Situação” do processo de 
execução das ações do MT. 
 
2.1.3 – IPEA 
 

O IPEA acrescentou que a Diretoria de Estudos Setoriais (DISET) do IPEA 
tem uma coordenação que se dedica aos temas relativos à infra-estrutura econômica 
e logística. Na reunião, foram apresentados breves resumos de alguns trabalhos 
publicados pela coordenação de infra-estrutura, a saber: 

• TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 1010 (2004): Considerações Sobre o 
Projeto de Lei de Parceria Público-Privada (PPP) em Face da 
Experiência Recente do Brasil. O objetivo deste trabalho foi analisar o 
Projeto de Lei elaborado pelo Poder Executivo que instituiu normas 
gerais sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP), visando tecer 
comentários no sentido de aperfeiçoá-lo. No exame da experiência 
brasileira recente, constata-se, por meio dos Planos Plurianuais 2000-
2003 e 2004-2007, que o governo federal já vem implementando uma 
série de parcerias em Programas/Ações que recebem investimentos 
da iniciativa privada, destacadamente nos setores da infra-estrutura 
econômica. Adicionalmente, depreende-se do exame desses 
documentos que a administração pública vem firmando parcerias em 
ações nas quais cabe ao setor privado execução e/ou gerenciamento, 
mas não alocação de recursos financeiros, que são oriundos, 
geralmente, do próprio governo. São parcerias nas áreas de saúde, 
educação e até de petróleo, mas o governo não as reconhece como 
tais. A questão essencial e que justifica este Projeto de Lei, ou seja, a 
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inovação em relação à legislação vigente, é que ele busca criar 
condições para a iniciativa privada implantar e/ou operar 
empreendimentos geradores de serviços de interesse público, de 
pequena ou nenhuma viabilidade financeira. Para viabilizar a 
participação da iniciativa privada, a administração pública passa a ter a 
possibilidade de complementar ou integralizar a receita financeira 
desses empreendimentos e oferecer garantias dos pagamentos 
futuros. O estudo aponta algumas preocupações em relação ao 
conteúdo do Projeto de Lei, destacadamente quanto à abrangência do 
conceito de PPP, que possibilita o enquadramento de expressivo 
número de ações; ao acúmulo de responsabilidades sobre o órgão 
gestor, que atuará sobrecarregado; à fragilidade das garantias 
apresentadas com o intuito de atrair o capital privado; à possibilidade 
de comprometimento futuro das finanças públicas, com a criação de 
novos “esqueletos”; e à instabilidade dos marcos regulatórios. Uma 
das principais constatações do estudo é a de que o PL poderá não 
atrair, na magnitude esperada, a iniciativa privada para implantar 
empreendimentos que não apresentem viabilidade econômica, desde 
que a administração não consiga convencer o empreendedor privado 
de que terá recursos no futuro para realizar todos os pagamentos 
contratados, ou que não seja capaz de estabelecer os marcos 
regulatórios setoriais. Em síntese, a administração tem de convencer a 
iniciativa privada de que terá fontes de recursos durante a vida útil do 
projeto e que irá comprometer esses recursos com os pagamentos 
que deverá realizar. Para evitar esse receio do setor privado, sugere-
se capitalizar o Fundo Fiduciário de Incentivo às Parcerias Público-
Privadas, com recursos obtidos das licitações das PPPs que têm 
viabilidade econômica, inclusive as anteriormente licitadas pela Aneel. 
Por fim, cabe destacar o temor de que esta legislação represente uma 
porta aberta para estados e municípios fugirem dos limites de 
endividamento estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Nesse sentido, deve-se observar que alguns estados, como São 
Paulo, Minas Gerais, Ceará e Espírito Santo, demonstram interesse 
em implantar projetos em PPP a fim de contornar a falta de recursos 
públicos para investimento em grandes obras de infra-estrutura. 

• TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 1164 (2006): Portos Brasileiros: Área 
de Influência, Ranking, Porte e os Principais Produtos Movimentados. 
O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver metodologias que 
permitissem a análise, da forma mais detalhada possível, de várias 
características dos portos brasileiros. Analisaram-se 24 portos 
envolvidos com o comércio externo do Brasil e, com isso, foi possível a 
classificação de cada porto, a saber i) pela sua área geográfica de 
influência; ii) pelo seu enquadramento no ranking dos portos 
brasileiros, segundo a pontuação obtida pela soma de sete variáveis; 
iii) pela participação do valor de seu comércio externo no Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro; iv) pelos principais produtos 
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transacionados, por setores de atividade industrial; v) pelo seu porte; 
vi) pelo atendimento a características específicas de âmbitos nacional, 
regional ou local; vii) pelo valor do comércio internacional de cada 
unidade da Federação (UF) em cada porto analisado; e viii) pelo peso 
movimentado e valor agregado médio de cada porto 
(dólares/tonelada). Foram estudados todos os portos que 
apresentaram movimento de produtos exportados e importados, 
movimento esse com registro na Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), nos anos de 2002 e 2003, a saber: Antonina, Aracaju, Aratu, 
Belém, Fortaleza, Imbituba, Itajaí, João Pessoa, Maceió, Manaus, 
Natal, Niterói, Paranaguá, Pecém, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, 
Salvador, São Francisco do Sul, São Luís, Sepetiba, Suape, Santos e 
Vitória. Trata-se de estudo econômico que faz uma radiografia 
completa dos portos brasileiros que realizam movimentos de comércio 
exterior. Parece existir insuficiência de trabalhos mais abrangentes 
sobre os portos brasileiros, uma vez que este estudo tem se mantido 
entre os cinqüenta mais acessados no IPEA pela sociedade. 
Atualmente estamos atualizando esta pesquisa com os dados de 
comércio exterior de 2007. 

• TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 1186 (2006): Das concessões 
Rodoviárias às Parcerias Público-Privadas: Preocupação com o Valor 
do Pedágio. Neste trabalho, busca-se analisar se os valores de 
pedágio das rodovias a serem operadas por meio de concessões e de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) poderão situar-se acima do 
necessário para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Por isso, neste estudo, analisam-se os procedimentos que 
determinam a tarifa inicial do pedágio – considerando-se a lógica da 
tomada de decisão do investidor privado – e levanta-se a sistemática 
prevista para reajuste e revisão do valor do pedágio. Para tanto, 
utiliza-se como referência a experiência das rodovias “pedagiadas”, a 
qual mostra que as tarifas de pedágio apresentaram crescimento real 
no período analisado (1995-2005). No estudo, conclui-se que deve 
haver uma melhor combinação das três variáveis importantes – tarifa, 
prazo e demanda (fluxo de veículos) – para assegurar a justa 
remuneração da concessionária e o menor ônus para o usuário. 
Sugere-se, portanto, que os processos licitatórios sejam definidos a 
favor das empresas que apresentarem a melhor combinação entre o 
menor valor presente de receita de pedágio (tarifa versus fluxo de 
veículos) e o menor prazo da concessão. 

• TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 1286 (2007): A Eficiência do Estado e 
as Concessões Rodoviárias no Brasil: Preocupação com o Valor do 
Pedágio e Sugestões para Operacionalizar a Modicidade das Tarifas. 
Uma constatação do trabalho foi a de que nas cinco concessões 
realizadas pelo governo federal ocorreu um crescimento real das 
tarifas de pedágio. O estudo observou que os persistentes ganhos 
reais nas tarifas de pedágio ao longo do tempo estão relacionados às 
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normas dos contratos de concessão de rodovias, especialmente da 
que trata do equilíbrio econômico-financeiro, que foi estudado e 
operacionalizado. Por outro lado, observou-se a necessidade de um 
tratamento mais equânime em relação ao interesse dos consumidores, 
pois o conceito de modicidade tarifária não teve a atenção devida. 
Pelo exposto, os autores propuseram um novo conceito para 
Modicidade das Tarifas. Por este conceito, a modicidade das tarifas 
passaria a ser definida pelo lado da receita, isto é, receitas adicionais 
às previstas e ganhos econômicos devem ser compartilhados com os 
usuários, ao longo do prazo de execução do contrato. O poder 
concedente ganharia eficiência na sua função regulatória se 
incorporasse nos contratos de concessão autorização para as 
empresas implementarem quatro alternativas visando à 
operacionalização do conceito de modicidade tarifária: repassar à 
tarifa parte dos ganhos de produtividade da concessionária; 
compartilhar o risco do fluxo de veículos entre concessionária e 
usuários; compartilhar receitas adicionais entre concessionários e 
usuários, e; repassar à tarifa parte dos ganhos econômicos oriundos 
de redução do risco de crédito. 

• Avaliação da Infra-Estrutura Econômica Brasileira e dos impactos 
dos Investimentos do PAC. Trata-se de projeto de pesquisa ora em 
desenvolvimento, integrando as Diretorias DISET e DIRUR. O projeto 
está dividido em quatro etapas, abrangendo: 1ª etapa – Portos; 2ª 
etapa – Setor Rodoviário Brasileiro; 3ª etapa – Setor Ferroviário 
Brasileiro; e 4ª etapa – Infra-Estrutura aeroportuária. Sucintamente, a 
proposta é a realização de amplo diagnóstico das deficiências, 
carências, gargalos de investimentos nos segmentos da infra-estrutura 
de transportes no Brasil e a verificação, em termos quantitativos, de 
como os investimentos previstos no PAC atendem a estas demandas, 
isto é, verificar em qual magnitude as obras preconizadas no PAC 
satisfazem às necessidades identificadas e também o estágio desses 
investimentos em termos cronológicos (se há atrasos ou não). 

 
2.2 – Fontes e bases de dados comumente utilizadas 
 

A CGU utiliza a base de dados do Sistema Siafi Gerencial, SIGPlan e SIDOR. 
No caso da SOF, os dados de série histórica e da LOA 2008 foram extraídos do 
SIAFI e SIDOR. Finalmente o IPEA utiliza dados/pesquisas daquele próprio Órgão. 
 
2.3 – Produtos institucionais comumente gerados 
 Os produtos gerados por cada uma das Instituições participante do Grupo 
de Trabalho são, a saber: 

• CGU - relatório de fiscalização. 
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• SOF – Projeto de Lei Orçamentária; Projeto de Lei de Diretrizes 
orçamentárias; e alterações orçamentárias (Decretos, Projetos de 
Lei e Portarias). 

• IPEA – textos para discussões - TD. 
 
2.4 – Outros aspectos relevantes 
 

Os técnicos destacaram sobre a importância do processo de integração entre 
as instituições e possíveis conseqüências. 

Também foi destacado que a exemplo da SOF, o IPEA e a CGU deveriam 
incorporar como membros efetivos das Salas de Situação do PAC referentes à 
execução das obras de infra-estrutura econômica. 
 
3 – Considerações finais e encaminhamentos sugeridos 

 
A partir do debate promovido nas duas reuniões realizadas, uma em 

04/07/2008, e outra em 14/07/2008, o Grupo de Trabalho decidiu elencar os 
produtos que cada integrante pode oferecer ou espera dos demais, conforme segue: 
 
3.1 – CGU 
 

A CGU pode oferecer os seguintes produtos/informações: 

• À SOF: os resultados das ações de controle realizadas sobre a execução 
das ações governamentais, de modo a subsidiar à Secretaria na 
elaboração e acompanhamento do orçamento público. Neste aspecto, a 
CGU pode oferecer informações sobre o andamento da execução dos 
empreendimentos por ela fiscalizados, bem como de eventuais 
impropriedades ou irregularidades encontradas. 

• Ao IPEA: dados consolidados a partir dos resultados de ações de controle 
sistemáticas, que visam a avaliar políticas públicas. Estas ações são 
realizadas mediante a aplicação de procedimentos de fiscalização 
padronizados, sendo os elementos em exame selecionados a partir de 
censo ou amostragem. Tais dados podem ser úteis a pesquisas e estudos 
que venham a ser realizados por esse Instituto. 

A CGU espera obter os seguintes produtos/informações: 

• Da SOF: informações sobre o processo de elaboração da lei orçamentária 
anual, inclusive acerca das propostas encaminhadas pelos órgãos, cortes 
e emendas orçamentárias. 
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• Do IPEA: resultados de estudos ou pesquisas já realizados ou em 
realização pelo Instituto, em áreas de interesse da CGU; e realização de 
novos estudos ou pesquisas em áreas de interesse da CGU, tais como os 
estudos de indicadores de desempenho. 

 
3.2 – IPEA 

 
O IPEA pode oferecer produtos referentes aos seguintes temas: 

• Qualidade do gasto público e benefícios econômicos em transportes; 

• Construção de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade dos 
recursos aplicados nos modais da infra-estrutura de transportes; 

• Avaliação dos instrumentos do setor: modelos institucionais vigentes no 
setor de transportes, tais como os marcos regulatórios, contratos etc.; e 

• Encaminhar à CGU sugestões de aperfeiçoamento de políticas públicas 
setoriais. 

O IPEA pode receber como insumos: 

• SOF: Execução orçamentária; auxiliar o IPEA na avaliação dos 
instrumentos regulatórios e contratuais; e 

• CGU: Fornecimento dos dados de execução física constantes dos 
Relatórios de Fiscalização; e auxiliar o IPEA na avaliação dos 
instrumentos regulatórios e contratuais. 

 
3.3 – SOF 
 

A SOF pode oferecer as seguintes informações: 

• Divulgação da Série Histórica dos programas/ações do Ministério dos 
Transportes para as duas entidades; e 

• Divulgação do Projeto de Lei Orçamentária de 2009, também para a CGU. 
 

A SOF espera obter os seguintes produtos/informações: 

• CGU - Divulgação dos relatórios preliminares de fiscalização, para 
subsidiar possíveis alterações na execução de ações no exercício e 
programação futura; e outras informações, julgadas pertinentes, por ação 
e/ou programa, com a mesma finalidade do item anterior. 
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• IPEA - Divulgação para CGU e SOF dos textos elaborados e publicados 
referentes ao setor de transportes. 

 
3.4 – Também foi sugerido o encaminhamento dos seguintes pontos importantes 
para a melhoria das ações de governo da SOF, CGU e IPEA: 

• Identificação dos programas/ações com possíveis impedimentos quanto à 
execução, resultantes das fiscalizações efetuadas e/ou em andamento 
pela CGU, visando subsidiar o processo de elaboração, acompanhamento 
e execução do orçamento da União; 

• Avaliar e analisar a possibilidade de desenvolver estudos visando a 
“mensuração” da qualidade do gasto, no que diz respeito às ações 
finalísticas. Envolve as três instituições, inclusive o grupo de trabalho 
específico para esse tema que participa desse Fórum; e 

• Necessidade de se elaborar estudos visando à construção de um banco de 
projetos, principalmente na área de transportes, com o objetivo de fornecer 
um conjunto de ações previamente avaliadas quanto à sua eficácia, 
eficiência e efetividade; orientar as emendas parlamentares aos 
instrumentos de planejamento, desde que exista orientação específica na 
LDO; e nortear a elaboração e ajustes nos instrumentos de planejamento. 
Além disso, o referido banco poderia ser capaz de, dada uma carteira de 
projetos, bem como os custos e benefícios a eles associados e a limitação 
de recursos, por meio de algoritmo, selecionar projetos (por setor ou 
global) de forma a maximizar os benefícios, sob os pontos de vista 
econômico, ou social e/ou sócio-econômico, por setor ou de forma global, 
com vistas a subsidiar tomadas de decisão em relação a programação 
futura e/ou ao processo de definição de créditos. 
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