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"In principio erat Verbum ••• " 

Jo 1,1 

Onde quer que se chegue a acordo 

ou assentimento no trato dos negócios humanos ••• esse a 

cordo se alcança por processos lingülsticos, ou então 

não se alcança. 

Benjamin Lee Whorf 
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I - INTRODUÇÃO 

A capacidade de gerir seus próprios recursos foi 

sempre a grande meta dos povos, e um símbolo de sua indepen

dência. 

· Foi a reaçao do povo de Vila Rica contra a "derra

ma" que deflagrou o primeiro movimento brasileiro pela indepe_!! 

dência, a Inconfidência Mineira e, desde o 7 de Setembro àe 1822, 

todas as constituições deste país, no Império e na República, 

consagraram o princípio do consentimento popular dos impostos 

e da adoção de orÇamento pUblico aprovado anualmente. 

Até recentemente o brçamento público era fundamen

talmente uma peça financeira e contábil. 

Neste tipo de orçamento, primeiro se estabelece a 

quantia que cabe a cada órgão governamental e a partir dai se 

determina quais e quantas ações será possível executar dentro 

do montante de recursos disponíveis. 

Durante a 2.a Guerra Mundial, a necessidade de ob 

ter o máximo de rendimento possível dos recursos existentes cri 

ou um sistema novo que se denominou "Orçamento-Programa", no 

qual se inverte o processo tradicional: primeiro se decide o 

que e quanto será produzido e depois se providencia o recurso 

financeiro necessário. 

No Brasil, o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 

1967, dispôs sobre a Organização da Administração Federal e es 

tabeleceu diretrizes para a Reforma Administrativa em todos os 

Estados. Ficou, então, institucionalizado o Sistema-de Planej~ 
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mento que tem no Orçamento-Programa uma de suas grandes armas. 

O Governo do Estado de São Paulo adotou a sistemã 

tica do Orçamento-Programa e, desde logo, ficou evidente~a ne 

cessidade de estabelecer conceitos e definições para possibili 
. ' 

tar uniformidade de entendimento entre as diferentes unidades 

que compõem o complexo sistema da administração pública. 

·Para tanto, o Secretário da Fazenda baixou o ato o 

ficial A-508/68, publicado no Diário Oficial do Estado em 15 

de abril de 1968, que dispõe sobre - Conceitos Básicos, Siste

mas de Classificação e Estrutura Funcional Programática para E 

laboração do Orçamento-Programa do Estado. 

Atos semelhantes foram baixados nos anos seguin-

tes, modificando os conceitos fixados no ato inicial. 

Diante desta situação, ocorreu-nos a idéia de, com 

parando os diversos atos oficiais, analisar a evolução dos con 

ceitos adotados oficialmente para o Orçamento-Programa do Esta 

do de São Paulo. 

A idéia mereceu apoio do nosso orientador, Profes 

sor Reinaldo Ramos, e passou a ser executada,reaultándo neste 

trabalho. 
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II - MATERIAL E r~TODO 

Inicialmente foram reunidos os atos o::·:i..cia;is e·· ' 
tados, um por ano, desde 1968 até 1974, _que dispunham acerc ~ 

dos conceitos básicos a serem adotados durante o ano seguin

te ao de sua publicação. 

Corno nosso objetivo era analisar a evolução d 0 

cada um dos conceitos, procedemos ao levantamento daqueles 

definidos nos atos oficiais, verificando, para cada um deles , 

as mudanças sofridas de ano para ano. 

Nessa análise, procuramos descobrir a tendênci a 

de evolução e concluir como serão entendidos no futuro, os 

termos mais importantes da linguagem típica da área aruninis 

trativa-orçamentãria. 
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·t I T - CONCEITOS BASICOS OFICIAIS 

-'> -:; ;::cos oficia;t.~ publicados desde 1968 até 1974 pa 

r a ~"'- ~: t,--.Lclecer os conceitos básicos que foram adotados para o 

0.r ':raraen t o-Pr ograma no Estado de são Paulo, respectivamente nos 

anos de 1~69 ·.:. 1 S'7 :J , de terminaram o que devia ser .entendido cxm 

as e>rpressoeo; 

1 - Planejamento-Orçamento 

,. - Orçamento-Programa 

3 - Função, Subfunção, Setor e Subsetor 

4 - Pl ano de Trabalho 

r 
.J ·- Programa 

6 - Subprograma 

7 - Projeto 

3 ·- Objetivo 

9 - Atividade 

10 - RA cursos de Trabalho 

1 1 - Obr a 

12 - Tr abalho 

13 - 'l'arefa 

14 - Leta 

15 - Produto Final e Produto Final Parcial 

Es tas 15 expressões foram definidas e suas defini-

çoes €Voluiram como veremos a seguir. 
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PLANEJAMENTO-ORÇAMENTO 

A definição oficial de Planejamento-Orçamento adota . ' 

dci para 1969 era a seguinte 5: 

"Consi s te numa ;modalidade de planejamento espec.f 

~i co q ue chega até o nível de determinação dos 

cust.os e dos r e cur sos financeiros necessários. O 
._ 

r esultado documental do processo denomina-se Or 

ç ament o-Programa" 

Para o ano de 1970 6 , a palavra "modalidade" foi 

:.• ui.Hiti ·luída pela palavra "qualidade". 

Para o ano de 1971 foi adotado o conceito que se a

f ig-u :ca como definitivo, pois tem se mantido inalterado até 1975 

~- e-:: 
0 

. t. 9 . liO.' l ] . 7 .'8 ,_ - s egu1.n e . · : 

"Consiste num método de planejamento que chega 

até ao n!vel de determinação dos custos e dos re 

cursos financeiros necessários. O resultado do 

cumental desse processo denomina-se Orçamento-

-Programa" . 

A evol uç ão que ocorreu neste período se limitou 
... 
a 

:.nillsti t uição da palavra "modalidade" (modo de ser; cada aspe.5: 

~ - ':I ou di vers a f e ição das coisas) , primeiro pela expressao "qua-

:i. idade'; (característica . de uma coisa; modo de ser) e finalmente 

t:)or 1' rt:étoco" (ordem que se segue na investigação de uma verda-

de .•• ; marcha da inteligência para chegar a conhecer ••• ; modo 

r/.e proceder ) • Suprimiu-se também a expressao "especifico" (rela 

t i vo à espé cie ; e xclusivo; e s pecial-próprio, particular, pecul! 
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Podemos entender que a qualidade considerada impor

tante no conceito de Planejamento-Orçamento, é a possibilidade 

de chegar à determinação dos custos e à definição dos reçursos 

financeiros necessários. 

ORÇAMENTO-PROGRAMA 

Em 1969 e 1970 foi adotada como definição de Orç~ 

to-Programa o seguinte 5 •6 : 

"Consiste numa modalidade especial de orçamento 

em que, do ponto de vista de sua apresentação,os 

recursos financeiros previstos para cada unidade 

orçamentária se vinculam a programas e projet o s 

a serem executados por essa unidade. No que ser~ 

fere à sua elaboração, a previsão dos recursosd~ 

corre do estabelecimento prévio de atividades a 

executar e de objetivos a atingir, sendo pois,de 

terminados na etapa final do processo orçamentá-

rio e nunca na fase inicial, como ocorre com o 

orçamento comum". 

Para 1971 foi adotado um conceito que se manteve até 

1974, com a seguinte redação 9•10 •11 •7 : 

"! uma modalidade especial de orçamento em que, do 

ponto de vista de sua apresentação, os recursos fi 

nanceiros previstos para cada unidade orçamentária, 

se vinculam, direta ou indiretamente, aos objetivos 



a serem alcançados pelo órgão. Quanto ao seu 

processo de elaboração os recursos são deteE 

minados na fase final do processo orçamentá-

rio e não na fase inicial como ocorre com o 

orçamento comum". 
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A evolução verificada neste período consistiu prig 

cipalmente l'la mudança de vinculação dos recursos financeiros 

que em 1969-70 era a programas e projetos e passou(l971-74) a 

ser a objetivos a serem alcançados. 

A vinculação direta ou indireta provavelmente foi 

colocada para distinguir recursos destinados às atividades f~ 

daqueles cuja vinculação é à atividade meio ou de suporte. 

Para o ano de 1975 foi apenas suprimida a expres-

,1 • - .a sao pelo orgao' 

Curiosamente, na parte final da definição o verbo 

"ocorrer 11 aparece no presente do indicativo, dando a impressão 

de que o chamado 11 orçamento-comum" continua existindo. 

Além disto, a expressão 11 
••• do ponto de vista de 

sua apresentação ••. " parece sugerir que a vinculação dos recu! 

sos financeiros aos objetivos se fazia apenas para fins de a

presentação. 

FUNÇÃO F SUBF'UNÇÂO; SETOR E SUBSETOR 

O campo de atuação do Poder PÚblico é dividido em 

áreas, segundo determina a 1,_ ;dslação federal {Lei 4320/64 e 

também segundo as necessidades da administração do Estado.Estas 
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divisões denominam-se: Função e Subfunção, as determinadas pela 

legislação federal,e Setor e Subsetor,as que correspondem às 

necessidades da administração estadual. 

dos 5 •6 
Assim para 1969 e 1970 estes conceitos eram redigi-

"Função e Subfunção: Consiste no desdobramento 

·de primeiro e. segundo níveis, respecti v amante, 

do campo de atuação do poder público, corr•s~ 

pendente à classificação prevista na Lei Fede-

ral 4320/64". 

"Setor e Subsetor: Consiste no desdobramento 

de primeiro e segundo níveis, respectivamente, 

do campo de atuação do poder pÚblico, corres

pondente às necessidades da Administração do 

Estado de São Paulo". 

Em 1969 havia também um desdobramento em teroeironí 

vel, chamado "Seção" que se definia como: 

"Corresponde a uma área delimitada no campo 

funcional da Unidade Orçamentária, e que, p~ 

ra fins de classificação se enquadra num sub 

setor". 

Em 1971 foram suprimidos os conceitos de subfunção 

e susetor, desaparecendo o desdobramento do segundo nível 9 : 

"Função consiste no desdobramento do c~ de 

atuação do Poder Público, correspondente à ~ 

sificação prevista pela Lei Federal 4320/64". 

"Setor consiste no desdobramento do campo de 

atuação do Poder Público Estadual, correspon~ 

dente às necessidades e peculiaridades de sua 

administração• 8 • 
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Para 1975 houve grandes modificações. Não há mais 

referência à classificação por setor, e o conceito de função 

deixa de ser mero desdobramento do campo de atuação par~ se 

vincular a grupos de objetivos destinados a promover o desen 
. ' 

volvimento sócio-econômico. 

· "Função consiste na classificação convencional 

através da qual se procura identificar em gra~ 

des grupos os objetivos da intervenção gover

namental no desenvolvimento social e econômico 

da comunidade". 

Este novo enfoque torna desnecessário o conceitode 

Setor, uma vez que a intervenção governamental é classificada 

pelas finalidades que se propõe e não apenas para cumprir o dis 

posto em Lei. 

PLANO DE TRABALHO 

No começo, o orçamento-programa estava muito ligado 

às idéias implicitas no orçamento tradicional e como resultado, 

nos dois primeiros anos de adoção do novo sistema, foi mantida 
' 

uma vinculação estreita entre as ações a serem desenvolvidas e 

a unidade que as executaria. Nestas condições, ·surgiu a figura 

do Plano de Trabalho, que era o somatório dos programas de ca

da unidade orçamentária. Foi redigido assim para 1969 5 : 

"Consiste no relacionamento de todos os progr_! 

mas que determinada Unidade Orçamentária pre

tende executar durante o exercicio, be~ assim 
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da consolidação, na proposta orçamentária da 

Unidade:,· dos recursos financeiros necessários 

à sua execução". 

Para 1970 foi incluída, também, a idéia do campo 
. ' 

de atuação como base para a programaçao. 

A redação foi 6 

. "Consiste na discriminação do campo de atua 

ção e dos programas~qu~,a partir daquel~, 

pretende determinada Unidade Orçamentária ~ 

xecutar durante o exercício, bem assim da 

consolidação dos recursos financeiros neces 

sários à sua execuçao na proposta orçament~ 

ria da Unidade". 

Para o exercício seguinte, 1971, o plano de trab~ 

lho deixa de ser referente à unidade orçamentária e passou a 

referir-se ao órgão. Dessa forma, se diferentes unidades orça 

mentãrias estivessem envolvidas na execução de um mesmo pro-

grama, os recursos financeiros seriam consolidados para o pro 

grama ao nível de órgão. O Plano de Trabalho passou a ter sua 
9 definição redigida corno segue 

"Consiste na discriminação do Campo de atua 

ção do Diagnóstico, dos Programas, das Ati 

vidades Centrais e Comuns, dos Projetos Cen 

trais e Comuns que,a partir dos dois primei 

ros, pretende o órgão executar durante dete;: 

minado período de tempo, para cumprimento de 

seus objetivos e metas, assim como na conso 

lidação dos recursos financeiros necessá rios 

à sua execução na proposta orçamentária do 

órgão". 
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Para 1972 a relação de discriminação é acrescida 

de "Atividades Comuns a Su.bprogramas", mantendo-se o restan

te da definição 10 . 

A partir de 1973 o conceito de Plano de Trabalho 

desapareceu da terminologia do Orçamento-Programa. 

PP..OGRA!1A 

O conceito de programa foi estabelecido para 1969 

5 com a seguinte redação 

"Compreende um conjunto de projetos e subpro-

gramas referentes a uma área convencionalmen-

te delimitada do campo funcional da Unidade 

Orçamentária elaborados a partir de uma análi 

se da situação e segundo diretrizes previamen 

te estabelecidas". 

Esta redação revela influência da sistemática do 

orçamento tradicional adotado até aquela ocasião. Assim é que 

o programa nao se refere aos objetivos a serem alcançados,mas 

a uma delimitação convencional de áreas dentro da Unidade Or 

çamentária. Estas poderiam reunir suas açoes em um ou mais~ 

pos convencionais e denominar programa cada conjunto restan-

te. 

Para 1970 a faculdade de elaborar programa se es 

tendeu as Unidades de Despesa e apareceu a referência a obje

tivos. A definição foi 6 

. BIBLIOTECA 
FACLJr fl' :c; r C ::·,, 

· , i' I~A 
UNIVLiu..J·o:: ;·,· .... , .. , " 
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"Compreende um conjunto de projetos e subpr.9_ 

gramas referentes ao campo de atuação de cada 

Unidade de Despesa elaborados a partir de uma 

análise da situação e segundo diretrizes pr~ 

viamente estabelecidas, com vistas à consecu-

ção de um ou mais objetivos" . 

·Para 1971 chegou-se a uma definição que permaneceu 

t - 1974 9.10.11.7 a e nos mesmos termos : 

"~ o conjunto de ações necessárias para alcan 

çar um objetivo concreto, bem corno os recur

sos indispensáveis à sua consecuçao sob a res 

ponsabilidade de uma ou mais Unidades Orçameg 

tárias ou de Despesa. Pode ser: 1) simples -

produto final absolutamente homogêneo. 2) co~ 

plexo - produto final relativamente homogê-

neo formado por produtos finais ou parciais". 

Neste conceito, o programa se caracteriza por es

tar voltado para objetivos concretos, reunindo as ações e os 

recursos necessários para consegui-los. Além disto, pode com-

prometer na sua busca mais de uma Unidade Administrativa, mas 

admite também que a mesma unidade participe de mais de um pr.9_ 

grama. 

Para 1975 adotou-se o seguinte 8 

"Representam os meios e instrumentos de ações 

organicamente articulados, para o cumprimen

to das funções, através dos quais se faz a 

ligação entre os planos de longo e médio pr~ 

zo aos orçamentos plurianuais e anuais". 
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Nesta nova redação surgiu o vinculo entre os pro-

gramas e as funções (conjuntos de objetivos) e se introduziu 

a idéia de planos referidos ao tempo. 

SUBPROGRAMA 

Em 1969, as atividades necessárias para atingir os 

objetivos estavam ligados aos subprogramas que eram definidos 

como 5 : 

"Conjunto de atividades a serem executadas para 

a consecuçao de um objetivo relativo a uma área 

delimitada de um programa e correspondente a u 

ma maior especificação deste". 

No ano seguinte a definição foi 6 : 

"Trata-se de uma subdivisão do programa e consls 

te de um conjunto de atividades situadas numa á 

rea delimitada do campo de atuação da Unidade de 

Despesa e capazes de possibilitar a consecu ç ã o 

de um ou mais objetivos do programa, seguidosda 

especificação dos recursos de trabalho, institu 

cionais e financeiros necessários à execuçãod~ 

sas atividades". 

Entre 1971 e ·1974 o subprograma foi considerado co

mo sendo 9.10.11.7: 

"! o conjunto de ações destinadas ao cumprime!! 

to de objetivos ou metas parciais, ou seja,pr2 



dutos finais parciais identificáveis dentro 

do produto final dos programas o::trplexos, se!!_ 

do que suas açoes e recursos utiliz~ sao 

parte do conjunto de açoes e recursos do 

programa a qué'ele esteja vinculado. 

- 14.-

Vemos que em 1969 e 1970 o conceito de objetivo a 

ser atingiqo era ligado à idéia de subprograma e vincuBdo mais 

à estrutura dos órgãos do que as ações de saúde. Em 1971 tal 

idéia se deslocou de subprograma para programa e apenas quan 

do este fosse complexo seria subdividido em subprogramas. 

As definições adotadas se revelaram tão pouco ela 

ras que novos elementos definidores de "subprograma" foram in 

cluídos na definição de "projeto", como veremos adiante. 

Em 1975 8 a definição de subprograrna foi muito sim 

plificada, resolvendo as dificuldades apontadas: 

"Represen'tam desdobramento dos programas". 

PROJETO 

Em 1969 5 projeto era definido corno: 

"Constitui urna modalidade especial de subpro 

grama que, a par dos demais componentes ca

racterizadores daquele, contêm um objetivo 

perfeitamente definido sendo as atividadesne 

cessárias à sua execução igualmente definidas 

e com prazo certo de execução.O projeto se d,! 

ferencia ainda do subprograma por se conclu-



ir com a sua execuçao ao passo que o subpr2 

grama se caracteriza por atividades contínuas 

somente delimitadas por um corte convencia-

nal no tempo". 

Em 1970 a defi~lção passou a ser 6 

"Constitui uma modalidade especial de Sub-

·programa que, a par das demais caracteristi 

cas deste contém um objetivo de produção~E 

feitamente definido, sendo as atividades n~ 

cessárias à sua execuçao igualmente defini

das e com prazo certo de sua execução.O pr2 

jeto se diferencia ainda de subprograma por 

se concluir com a execuçao das a ti vida d e s 

que o constituem, ao passo que o s.ubprogra-

.ma se caracteriza por atividades permanen-

tes, somente delimitadas por um corte con-

vencional no tempo". 
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Com tal definição entendia-se que os programas eram 

formados por subprograrnas e projetos e a diferença entre um e 

outro era o fato de as atividades serem ou não permanentes. 

Em 1971 9 e 1972 10 o conceito de projeto foi mui-

to modificado pois passou a se aplicar apenas a obras para a 

formação de bem de capital. Foi assim redigido: 

"Caracteriza-se corno modalidade especial de 

subprograma, constituida de atividades com 

prazo certo de execução e entendido, na a-

tual sistemática, corno urna obra ou um con-

junto de obras realizadas essencialmente para 
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formação de bens de capital. 

Pode ser: 

1) Especifico - refere-se a um programa ou · 

subprograma,. 

2) Central - refere-se a todos os programas 

do órgão; 

3) Comum - refere-e a mais de um, mas nao a 

todos os programas do órgão". 
11 7 Para os anos de 1973 e 1974 acrescentou-se mais 

o tipo de projeto comum a subprogramas quando se tratasse de 

programas complexos. 

A vinculação de "projetos" a "obras" limitou extra-

ordinariamente o conceito. 

o orçamento ficou, na prática, dividido em duas par 

tes distinta e separadas: 

o orçamento de "despesas correntes" controlado pela 

Secretaria da Fazenda e o orçamento de "despesas de capital" a:m 

trolado pela Secretaria do Planejamento. O primeiro tratava de 

manter os serviços existentes e o segundo cuidava das amplia~, 

através de execução de obras. 

8 -Para 1975 houvenova modificaçao ligando novamente 

o projeto ao fato das q;leraçôes nele previstas terem uma duração 

limitada no tempo, podendo não se tratar de obras. 

Outra caracteristica importante é que"concorre para 

expansao ou aperfeiçoamento de ação do governo". 

"Entende-se como sendo um instrumento de pr.Q 

gramação para alcançar os objetivos de ump~ 

grama, envolvendo um conjunto de operações, 

limitadas no tempo, das quais resulta Um pr2 



duto final que concorre para a expansao ou 

o aperfeiçoamento da ação governamental". 

OBJETIVO 

Em 1969 5 foi adotado o conceito seguinte: 

"Corresponde ao resultado final, mensurável 

ou não,que se espera obter mediante a exe-

cução de um programa. O objetivo deve sem

pre se traduzir na produção de um bem ou ser 

viço pronto para ser consumido ou utilizado 

e destinado ao atendimento de uma procura ou 

·necessidade desse bem ou serviço" • 
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Em 1970 6 foram acrescentadas no final do primeiro 

período., ao lado da expressão "programa" , as idéias de subpro-

grama ou projetos. 

Nota-se que o objetivo se define basicamente como 

resultado final a ser atingido. Curiosamente admite que possa 

ser mensurável ou não. 

Para 1971 até 1974 a definição foi bem simplifica

da e redigida assim 9•10 •11 •7 : 

"E: cada bem ou serviço que o Estado se prop;roe 

colocar à disposição da comunidade no cumpr~ 

to de sua tarefa de satisfazer às necessidades 

públicas". 

Nas instruções para o orçamento de 1975 8 foi sup~ 

mido o conceito expresso de objetivo. 



ATIVIDADE 

'?.J.r~ o orçamento de 1969 5 foi adotado o segu:i.nt;; 

.. Th:eil.o .r::Jdra Atividade: 

11 Corrl'~spcnde ao esforço ou trabalho que é ne 

cessãrio executar para a consecução de um ob 

jl?.tivo fixado e para cuja realização se . re 

querem recursos de trabalho". 

6 - 1 Em 1970 houve apenas a substituiçao da pa avr7 

'·(~~<ecuta.r" {realizar, levar a efeito, fazer) por"desenvol ver'' 

(tira:>: o invólucro, expor minucionarnente, desenrola':', faze-r 

c.tescer). 

O elemento definidor é o"esforço de trabalho 11 re·-

léí.ci.onado a um objetivo e aos recursos de trabalho. 

Para o ano de 1971 9 não houve referência ao es-

forço de trabalho e o conceito se fixou em torno de "conju..'1to 

>1e tarc.fas''nece~·sárias para alcançar o objetivo determinado. 

As atividades foram classificadas em "Espec!ficas","Centrais'', 

··comt;ns", conforrn'2: o objetivo se referisse a um ou mais de um 

;;rograma: 

"~speci_fic2.. - Conjunto de tarefas heteroq-ª. 

n9as, combinadas e complementada~ entre si, 

que tendem a satisfazer o curoprlme::1to do oe_ 

jetivo ou meta de tun Programa ou Subprogra-

ma 6 constituindo-se dos recursos humanos,m5! 

teriais e financeiros em quantidade e qu.al.!_ 

dade adequadas ~ realizaçio das tarefas que 

a eompoem. 
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Central - Conjunto de tarefas heterogêneas, 

combinadas e complementadas entre si,nece~ 

sárias à realização de todos os programas 

do órgão, constituindo-se de recursos huma 
' ' 

nos, materiais e financeiros em quantidade 

e qualidade adequadas à reali.z:ação das tare 

fas que a compõem". 

Comum - Conjunto de tarefas heterogênea ,s, 

combinadas e complementadas entre si, nece~ 

sárias à realização de dois ou mais progra

mas do órgão, mas não a totalidade, consti-

tuindo-se de recursos humanos, materiais e 

financeiros em quantidade e qualidade ade 

quadas à realização das tarefas que a compõem" • 

. Para os anos de 1972 a 1974 foram mantidos os con 

ceitos de 1971, acrescentando-se a idéias de "Atividade Comum 

ub " d t t d p c 1 10 .11. 7 a S programas quan o se ra ar e rogramas omp exos 

Para 1975 8 o conceito se fixou, destacando-se 

caráter de ação contínua e permanente: 

"Entende-se como sendo üm instrumento de 

programaçao para alcançar os objetivos de 

um programa, envolvendo um conjunto de ope-

rações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, necessárias à manutenção da a

ção governamental". 

o 

Interessante é notar o fato de, hoje, o conceito 

de atividades estar no mesmo nível que o de projeto, diferenci 

ando-se dele pela continuidade de ação e pela finalidade de & 

penas manter sem ampliar a ação governamental. 
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RECURSOS DE TRABALHO 

No Orçamento-Programa elaborado para o exercício de 

1969 5 foi assim definido "Recursos de Trabalho": 

1974. 

"São elementos necessários à execuçao de uma 

atividade, cuja aquisição ou utilização se 

faz através de recursos financeiros. Compre 

endem: recursos humanos, materiais corren.tes, 

materiais fixos". 

Este conceito permaneceu inalterado até o ano de 

Para 1975 8 foi suprimido o conceito expresso de Re 

cursos de Trabalho. 

OBRA 

Em 1970 6 surgiu nas instruções oficiais para vigir 

em 1971 o conceito de Obra, que era o seguinte: 

"Entende-se por obra cada uma das unidades f! 

sicas que combinadas e complementadas entre 

si levam ao cumprimento do objetivo do pro 

jeto ... 

Esta definição foi mantida até 1974 e excluída das 

instruções para o Orçamento-Programa para 1975. 

TRABALHO 

6 Nas instruções baixadas em 1970 para o Orçamento-

Programa de 1971, constava a seguinte definição de "Trabalho": 



"Entende-se por trabalho um esforço sistem5 

tico para executar cada uma das fases do Pl:2. 

cesso de construção de uma obra". 
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Este conceito se repetiu até 1974 e foi suprimido 

das instruções para 1975. 

TAREFA 

As instruções para o Orçamento de 1971 9 continham 

o conceito de Tarefa, que era o seguinte: 

c1 3 1975. 

":e o conjunto de ações homogêneas que com};X)em 

uma Atividade e que devem ser conhecidas com 

. detalhe e precisão suficiente, bem como o seu 

volume, para que seja possível o cálculo ra 

cional dos recursos". 

Este conceito não sofreu alteração até o orçamento 

META 

O conceito de "Meta" aparece oficialmente a partir 

do Orçamento para 1971 9 e se mantém até 1974, sendo suprimido 

das instruções para 1975. 

"Meta é um objetivo quantificado". 
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PRODUTO FINAL E PRODUTO FINAL PARCIAL 

Desde 1971 até 1974 9 •10 •11 •7 •8 as instruções para 
. -

elaboração do Orçamento continham os conceitos de Produto Fi-

nal e Produto Final Parcial como segue: 

"Dá-se o nome de Produto Final a cada tipo 

de bem ou serviço que satisfaça, por si só, 

certas necessidades de uma pessoa f!sica 

ou jur!dica, ou ainda de um órgão esta ta 1 

distinto daquele que elabora o orçamento. 

Produto Final Parcial entende-se como sendo 

o conjunto de bens ou serviços que, agrega

dos, compõem o produto final". 
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IV - AN1li.ISE 

Para 1969 foram estabelecidos 10 conceitos básicos 

(vide quadro 1) • 

Para o ano seguinte, 6 deles foram modificados, o 

que corresponde a 60% de inovações. 

Para 1971 foram mudados 9 dos 10 conceitos existen 

tes e acrescentados mais 5 novos, o que corresponde a mudança 

quase total, pois, um único conceito, o de "Recursos de Traba

lho", estava mantido desde 1969. 

Para 1972 observou-se o reverso, isto é, forâm ~· :ma_!! 

tidos todos os conceitos estabelecidos em 1971 e mudado apenas 

aquele que no ano anterior fora mantido. 

Para 1973 houve apenas a supressão do conceito ex

presso de "Plano de Trabalho" e foram mantidos todos os demais. 

Não houve nenhuma modificação para 1974. Já para 

1975 foram mudados 5 conceitos (35,7%) e suprimidos 6 (42,8%), 

sendo mantidos inalterados apenas 3 (21,4%). 

Podemos notar do exame do quadro l,que apenas o 

conceito de "Tarefa", oficializado em 1971, não sofreu mais 

qualquer alteração, enquanto os conceitos de "Programa", "Sub

programa" e "Atividades" foram modificados 3 vezes entre 1969 

e 1975. 

As alterações foram maciçamente introduzidas em 

1971 e novamente substanciais em 1975. 

Isto nos permite identificar 3 fases distintas: 



Q U A D R O N.o 1 

MUDANÇAS VERIFICADAS NOS CONCEITOS BÂSICOS DEFINIDOS OFICIALMEN'rE 

_.-----------------------------------------------T----------r----------r----------r---------~---------,~--------~------------

1 

2 

3 

4 

5 

6 
' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 --.. -· 

-
P/ 1969 P/ 1970 P/ 1971 P/ 1972 P/ 1973 P/ 1974 

Planejamento-Orçamento inicial mudado rrn.1dado igual 71. igual 71 igual 71 

Orçamento-Programa inicial mu.:lad:> mudado igual 71 igual 71 igual 71 

Função, Subfunção, Setor, Subsetor inicial igual 69 mudado igual 71 igual 71 igual 71 

Plano de Trabalho inicial ImldaOO rrudado igual 71 suprimido -~ 

Programa inicial mudado Im.ldaoo igual 71 igual 71 igual 71 
, 

Subprograma inicial m.ldado mudado i.gual 71 igual 71 igual 71 

Projeto inicial igual 69 Imldado igual 71 igual 71 igual 71 

Objetivo inicial igual 69 nWado igual 71 igual 71 igual 71 

Atividade inicial mudado IlUdacb igual 71 igual 71 igual 71 

Recursos de Trabalho inicial igual 69 igual"69 rru1ado igual 72 igual 72 

Obra - - inicial igual 71 igual 71 igual 71 

Trabalho - - inicial igual 71 igual 71 igual 71 

Tarefa - - inicial igual 71 igual 71 igml 71 

Meta - - inicial igual 71 igual 71 igual 71 . 
Produto Final e Produto Final Parcial - - inicial igual 71 igual 71 igual 71 

-
Fonte: Atos oficiais dos Secretários da Fazenda e da Economia e Plan.~jarrento da.'1do inst.rt.:lç5es para a elabort~qão 

do Orçarrento-Programa cb Estaib de são Paulo. 

P/ 1975 

igual 71 

igual 71 

mudac1o 

-
-

mudado 

mudado 

supr:i.rrddo 

mldado 

suprimido 

suprimido 

suprimido 

i.gual 71 

supr.i.tnido 

suprimido 

~ 
.t::o. 

I 
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FASE INICIAL 

Na fase inicial, constituída pelos exercícios de . ' 
1969 e 1970, o orçamento tradicional foi substituído pela no 

va sistemática através da divisão do Campo Funcional de cada 

Unidade Orçamentária em áreas convencionais que foram chama 

das "Programas" 

O somatório destes programas constituia o "Plano 

de Trabalho" da Unidade Orçamentária e correspondia exatamen

te ao próprio orçamento tradicional. 

Os programas podiam ser subdivididos em subprogr~ 

mas ou projetos, conforme suas açoes fossem de natureza per-

manente ou tivessem prazo certo para terminar. 

Como cons~qüência deste entendiwento, a Secreta

ria da Saúde, subdividindo o campo de atuação de suas unida

des chegou, para 1969, a constituir 175 programas, contendo 

212 subprogramas, números estes mudados para 156 programas e 

348 subprogramas no orçamento de 1970 (anexos 1 e 2). 

Apenas à guisa de exemplo, o Hospital Emilio Ri

bas subdividia seu campo de atuação assim: 

1 programa para manutenção dos serviços admini~ 

trativos existentes (setor 12 subsetor O); 

1 programa de manutenção dos leitos existentes 

(setor 12 subsetor 4); 

1 programa de manutenção dos serviços médico-au 

xiliares (setor 12 subsetor 8); 

1 programa de recursos para cargos vagos (setor 

12 subsetor 9). 

Total - 4 programas. 
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As demais unidades da Secretaria tinham seus respe~ 

tivos campos de atuação subdivididos de maneira muito variada, 

havendo órgãos com número extraordinário de programas (caso do 

Serviço de Erradicação da Malária e Profilaxia de Doenças de 

Chagas, com 19 programas, 'do Departamento Estadual da Criança e 

Departamento de Assistência a Psicopatas, com 15 cada um, en

quanto outros, como a Consultoria Jur!dica, contava com apenas 

1. 

Em média cada Unidade desenvolvia 5,31 programas, o 

que pode dar uma idéia das dificuldades que devem ter sido en 

contradas na execução do orçamento, nesta fase. 

FASE INTERMEDtARIA 

Em 1971 iniciou-se a segunda fase bastante diferen

te da inicial. 

o âmago das modificações situa-se na definição de 

Programa, Subprograma e Projeto. 

Nesta fase o Programa deixa de ser uma fatia arbi 

trariamente separada do Campo de Atuação de uma Unidade Orçame~ 

tária para constituir o conjunto dos esforços necessários para 

atingir um determinado objetivo, traduzido pela optenção de um 

Produto Final identificável. 

Quando este Produto Final pudesse ser desdobrado, o 

programa também o seria, e neste caso se chamaria Programa Com 

plexo e seria formado pela reunião de Subprogramas e/ou proje

tos. 
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As atividades administrativas, quando destinadas a 

ser suporte de mais de um programa, foram agrupados em um con 

junto denominado "Conjunto de Atividades Centrais e Comuns"que 

tinha a mesma categoria, o mesmo n!vel,dos outros programas. 

Quando os mesmos objetivos eram perseguidos por di 

versas Unidades Orçamentárias ou de Despesa, os recursos para 

o programa eram o so~atório das parcelas destinadas a cada uma 

-das Unidades participantes de sua execuçao. 

A estrutura funcional programática da Secretaria fi 

cou muito simplificada, pois foi reduzida a 5 programas sim-

ples e 1 programa complexo (anexo 3), reduzidos em 1974 para 3 

programas simples e 1 programa complexo (anexo 4}. 

Assim, todas as atividades dos Hospitais do Estado, 

tanto da Coordenadoria de Assistência Hospitalar comoda de Saú 

de Mental, . participam de apenas 1 programa, o de Assistência Mé 

dico Hospitalar, cujo objetivo a própria denominação indica. 

As Divisões Regionais de Saúde, por sua vez, parti 

cipam de 3 programas simples: o de "Assistência Médico Sanitá-

ria", o de "Saneamento" e o de "Controle de Profissionais de Es 

tabelecimentos e de Produtos Vinculados à Saúde", que em 1974 

foram fundidos em 1 único, sob a primeira designação. 

Com a nova estrutura funcional programática a e-

xecuçao do Orçamento ficou mais coerente. O maior problema nes 

- ta fase ficou sendo o conceito de projeto, rese~vado exclusiva 

mente a obras, pois resultou em grandes dificuldades para a ex 

pansão dos serviços. 

Tanto nesta fase como na anterior,houve certo grau 

de desordem na hierarquia dos níveis de consolidação sucessiva. 
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Assim é que, o poder público exercia diretamente sua 

açao junto à população pela execução de atos (1. 0 nível} chama 

dos "tarefas". Estas era reunidas para constituir "ativ~dades" 

(2. 0 nível}. O somatório das atividades formava (3. 0 nível) os 
. ' 

programas simples e/ou os subprogramas. Os programas complexos 

configuravam um 4. 0 nível. A idéia de programa ficava em níveis 

diferentes·conforme fossem simples ou complexos. 

FASE ATUAL 

Esta distorção foi corrigida na 3.a fase pela edição 

da portaria n. 0 9 1 do Ministério do Planejamento e Coordenação, 

baixada em 28 de janeiro de 1974, e que serviu de base legal p~ 

ra a Instrução Conjunta dos Secretários d-a Fazenda e da Economia 

e Planejamento do Estado 8 , fixando diretrizes para o orçamento 

de 1975. 

Em decorrência disto, dos 14 conceitos em vigor até 

1974 (quadro 1), foram mudados 5 (35,7%), suprimidos 6 (42,8%) e 

mantidos apenas 3 (21,4%). 

Agora as ações de 1. 0 nível (tarefas) sao reunidas em 

atividades ou projetos, conforme sejam de natureza permanente ou 

se esgotam em prazo certo e determinado. 
I 

As atividades e/ou projetos (2. 0 nível) se reunem em 

subprogramas (3. 0 nível) de cujo somatório resultam os progra

mas ( 4. 0 nível). 

A Portaria 9 estabeleceu o elenco, devidamente codi 

ficado,dos programas t!picos de cada função e ainda o desdobra-
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mente deles em subprcgramas. 

Assim, a Secretaria da Saúde teve a sua estrutura 

funcional programática enquadrada na função 13 (Saúde e SaneE 

mente) constituída pelos programas: Saúde (75), Ciências e 
. ' 

Tecnologia (lO) e Administração (07),(anexo 5). 

O progr~~a principal, Saúde, ficou dividido em r -· 
subprogram·as: 

428 - Assistência Médico Sanitária 

429 - Controle e Erradicação de Doenças Transmis-

síveis 

430 - Fiscalização e Inspeção Sanitárias 

432 - Assistência Médico Hospitalar 

021 - Administração Geral 

As atividades cientificas de pesquisas ficaram no 

Programa Ci·ência e Tecnologia reunidas em um subprograma típ1:_ 

co: Pesquisa Científica e Tecnológica {050) e subprograma de 

suporte (021) Administração Geral. 

As ações administrativas, quando nao sej?~ parte 

de programas definidos, como é o caso dos órgãos da cEpula da 

Secretaria, são reunidas em um programa de Administração (07) 

formado pelos subprogramas: 

020 - Supervisão e Coordenação Superior 

021 - Administração Geral. 

Nesta 3.a fase, os problemas e desvios verificad~~ 

nas fases anteriores foram resolvidos e ajustados, e por isso 

nos parece que agora foi alcançada uma situação que tem condi 

ções de permanecer em vigor por tempo mais dilatado. 
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V - CONCLUSÕES 

A implantação da sistemática de Orçamento-Programa 

no Estado de são Paulo se fez através de atos baixados pela Se 

cretaria da Fazenda do Estado (mais tarde em conjunto com a Se 

cretaria de Economia e Planejamento), a partir do ano de 1968, 

regulando de cada vez o orçamento do exerc!cio seguinte. 

Até o ano de 1974 (orçamento para 1975} passou por 

3 fases distintas: 

l.a- Urna fase onde era praticamente igual ao orç~ 

mente tradicional e que durou 2 anos. 

2.a- Uma fase em que já se configurava uma estru

tura funcional programática, embora com alguma imprecisão nos 

conceitos fundamentais, principalmente os de Programa, Subpro

grarna e Projeto. Esta fase durou até 1973 (orçamento para o 

exercicio de 1974),inclusive. 

3.a- Uma fase, iniciada em 1975, onde as distor 

çoes verificadas nas fases anteriores foram corrigidas, chegan 

do-se finalmente a uma estrutura mais lógica e coerente que 

tem condições de continuar e se estabelecer como definitiva. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar a evolução 

da estrutura funcional programática do Orçamento-Programa da 

Secretaria da Saúde do Estado de são Paulo, através da evolu

ção dos conceitos oficialmertte estabelecidos para as expres

soes básicas do processo. 

Permite caracterizar três fases distintas, desde u 

ma inicial, na qual a estrutura funcional programática era mui 

to semelhante ao orçamento tradicional, até a estabelecida p~ 

la Portaria 9 do Ministério do Planejamento e Coordenação onde 

as ações exercidas por todos os órgãos da administração estão 

ordenadas em Atividades, Subprogramas ou Projetos e Programas. 

Esta última estrutura tem condições de permanecer, 

pois atende aos requisitos de coerência e não apresenta incon

venientes de vulto. 

SUMMARY 

The purpose of this work is to study the evolution, 

of the programmatic functional stru::::ture of the Programmed Budget 

of the "Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo" through the 

evolution of officially established concepts and its basic 

expressions employed. 

It is possible to determine three different phases 

beguining in that one Where the programmatic functional structu 
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is very similar to that of the traditional budget, to another 

based on a Resolution ( ·~Portar-ia9") of the "Ministério do Pla 

nejamento e Coordenação" where all the actions developed by 

all the Administrative Departments have to be organized in "A 

tividades","Subprogramas" or "Projectos" and "Programas". 

This last structure has conditions to last longer 

once it attends to coherence requests and presents no great 

inconveniences. 
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ANEXO 2 

ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - SECRETARIA DA SAODE - 1970 
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ANEXO 3 

ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - SECRETARIA DA SAÜDE 
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ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRA!V'lÂ'I'l Cl;, - ST:::CRE'I'ARTA DA SA0DE - 1975 
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