i-PLANEJAMENTO
MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO
PLANEJAMENTO
Cada indicador deste índice possui peso em função da sua importância, reflexo sobre as
finanças públicas e gestão. Assim, na melhor hipótese, se todos os indicadores
alcançarem pontuação máxima, o valor pontuado deste índice é 100. A pontuação de
cada indicador será apurada conforme segue:
• Coerência entre os resultados dos indicadores dos programas e das metas das

ações:
Média do resultado alcançado de todos os indicadores de um programa comparada
com a média dos resultados alcançados das ações desse mesmo programa, por meio
do seguinte cálculo:

| ((B / A) - (D / C)) | = E
Seja “A” o valor do indicador do programa previsto inicialmente;
Seja “B” o resultado do indicador do programa realizado;
Seja “C” o valor da meta para a ação do programa;
Seja “D” o resultado da meta realizado;
Seja “E” o resultado do indicador procurado.
O valor de “E” será apurado para cada programa. O seu valor final será a média obtida do
resultado de todos os programas. Conforme o resultado que “E” (final) assumir, receberá
a pontuação a seguir:

Resultado

Pontuação

Entre 0 e 0,2

100

Entre 0,21 e 0,39

Graduação entre 95 e 5

Maior ou igual a 0,4

0

Para resultados entre 0,21 e 0,4, a graduação será distribuída igualitariamente no
intervalo, ou seja, cada centésimo acrescido reduzirá 5 pontos do indicador.
Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

((0,4 – E)/0,2)*100
Por exemplo, se E = 0,25, a nota do indicador será 75 pontos.

•

Confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os

recursos financeiros utilizados:
Apresenta o valor alcançado de cada uma das ações, dividindo-se o valor da meta
física realizada pelo valor estipulado inicialmente no planejamento; e o quanto dos
recursos disponibilizados foram utilizados, dividindo-se o valor liquidado pelo valor
fixado atualizado, a partir dos dados constantes da Lei Orçamentária Anual, por meio
do seguinte cálculo:

| ((D / C) - (G / F)) | = H
Seja “C” o valor da meta para a ação do programa;
Seja “D” o resultado da meta realizado;
Seja “F” o valor orçamentário fixado final para a ação;
Seja “G” o valor liquidado para a ação;
Seja “H” o resultado do indicador procurado.

O valor de “H” será apurado para cada ação. O seu valor final será a média obtida do
resultado de todas as ações. Conforme o resultado que “H” (final) assumir, receberá a
pontuação a seguir:
Resultado

Pontuação

Entre 0 e 0,2

100

Entre 0,21 e 0,39

Graduação entre 95 e 5

Maior ou igual a 0,4

0

Para resultados entre 0,21 e 0,4, a graduação será distribuída igualitariamente no
intervalo, ou seja, cada centésimo acrescido reduzirá 5 pontos do indicador.
Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

((0,4 – H)/0,2)*100

Por exemplo, se H = 0,25, a nota do indicador
será 75 pontos.

• Percentual de alteração do planejamento
inicial:
Total dos valores dos programas estabelecidos inicialmente na Lei Orçamentária Anual
– LOA - comparado com os valores finais apurados para os mesmos programas. O
cálculo será efetuado da seguinte maneira:

J/I=K
Seja “J” o valor total dos programas (final);
Seja “I” o valor total dos programas (inicial);
Seja “K” o resultado do indicador procurado.
Conforme o resultado que “K” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado

Pontuação

Acima de 1,3

0

Entre 0,91 e 1,3

100

Entre 0,51 e 0,9

Graduação entre 2,5 e 97,5

Menor ou igual a 0,5

0

Para resultados entre 0,5 e 0,9, a graduação será distribuída igualitariamente no intervalo,
ou seja, cada centésimo acrescido aumentará 2,5 pontos do indicador. Matematicamente,
isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

((K – 0,5)/0,4)*100
Por exemplo, se K = 0,6, a nota do indicador será 25 pontos.

• Percentual da taxa de investimento estabelecida no Planejamento inicial e a
executada:

Divisão da despesa liquidada classificada pelo código “44” – Investimentos (Portaria nº
163/2001 do MPOG) pelo valor total da receita arrecadada no mesmo período. O
cálculo é feito da seguinte maneira:

L/M=N

Seja “L” a despesa liquidada total (classificação 44)
Seja “M” a receita total
Seja “N” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “N” assumir, receberá a pontuação a seguir:
Resultado

Pontuação

Maior que 0,15

100

Entre 0,021 e 0,149

Graduação entre 0,769 e 99,231

Menor ou igual a 0,02

0

Para resultados entre 0,02 e 0,15, a graduação será distribuída igualitariamente no
intervalo, ou seja, cada milésimo acrescido aumentará 0,769 pontos do indicador.
Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

((N – 0,02)/0,13)*100
Por exemplo, se N = 0,10, a nota do indicador será 61,54 pontos.

Quesitos necessários para a apuração dos indicadores do i-Planejamento:
<<(preferencialmente apurados por meio de sistema eletrônico, ou por resposta fornecida
pela prefeitura)>>:
QUESITOS
1. O planejamento da prefeitura, para o ano de
2016 foi estruturado através de programas,

RESPOSTAS
SIM

indicadores, metas e ações?
NÃO
2. Realize o upload da planilha eletrônica
contendo o planejamento da prefeitura Disponível apenas no caso de resposta “SIM”
estruturado através de Programas, indicadores, no quesito anterior
metas e ações, para o ano de 2016:

3. Informe o valor total da dotação inicial
autorizada na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o ano de 2016:

4. Informe o valor total da dotação atualizada
em 31/12/2016:

QUESITOS

RESPOSTAS

5. Informe o valor total da despesa liquidada
com investimentos (despesas classificadas pelo
código 44 – investimentos) em 2016:

6. Informe a receita total arrecadada em 2016:

Quesitos adicionais ao índice componente:
QUESITOS

RESPOSTAS

7. Existe órgão ou servidor responsável pelo
controle interno no município com atribuições
formalmente definidas e com a apresentação
de relatórios periódicos?

SIM

8. O servidor responsável pela contabilidade do
município é ocupante de cargo de provimento
efetivo?

SIM

9. Existe equipe estruturada para realização do
planejamento municipal (PPA, LDO e LOA)?

10. A LDO estabelece, por ação do governo,
custos estimados, indicadores e metas físicas?

11. A LDO prevê critérios para limitação de
empenho e movimentação financeira?

12. A LDO prescreve critérios para repasses a
entidades do terceiro setor?

NÃO

NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
Qual o artigo?
NÃO
SIM
Qual o artigo?
NÃO

QUESITOS

RESPOSTAS
SIM

13. Há estrutura administrativa voltada para
planejamento?

NÃO

14. A estrutura de planejamento foi criada com
cargos específicos (analista/técnico de
planejamento e orçamento)?

SIM

15. Os servidores responsáveis pelo
planejamento recebem treinamento específico
para a matéria?

SIM

NÃO

NÃO

Menos de 8 horas/ano;
16. Qual a carga horária de treinamento
específico dos servidores responsáveis pelo
planejamento?

Entre 8 a 40 horas/ano;

Mais de 40 horas/ano.

17. Os servidores dos demais setores, excluindo
os do planejamento, recebem treinamento sobre
planejamento?

SIM

18. Os servidores do setor de planejamento ou
que cuidam dessa atividade tem dedicação
exclusiva para essa matéria?

SIM

NÃO

NÃO
SIM

19. Há sistema informatizado para auxiliar na
elaboração do planejamento?
NÃO

20. O sistema informatizado é multiusuário (Os
setores o alimentam e a unidade central de
planejamento consolida)?

SIM
NÃO

QUESITOS

21. Há levantamentos dos problemas,
necessidades, deficiências do Município
antecedentes ao planejamento?

RESPOSTAS
SIM
NÃO
Ensino;
Saúde;
Assistência Social;

22. Em quais setores há levantamentos desses
problemas, necessidades e deficiências do
Município antecedentes ao planejamento?
Obs.: É possível selecionar várias opções

Serviços Urbanos;
Segurança Pública;
Saneamento;
Defesa Civil;
Outros. Quais?
SIM

23. Os diagnósticos serviram para as soluções e
estão materializados nas peças orçamentárias?

Indicar a(s) peça(s) orçamentária(s), o ano, o
número/denominação do programa e ação:
NÃO

24. Para a elaboração do diagnóstico é levado
em conta algum plano do governo federal ou
estadual?

SIM
Qual(is)?
NÃO
Presenciais

25. Qual a forma de realização das audiências
públicas para a elaboração das peças
orçamentárias (PPA/LDO/LOA)?
Obs.: É possível selecionar várias opções

Pela Internet
Outros (especificar):
Não realiza audiências públicas

QUESITOS

RESPOSTAS
Até um mês

26. As coletas de sugestões pela Internet ficam
disponíveis durante quanto tempo antes da
elaboração de cada peça orçamentária?

Entre um mês a dois
Mais de dois meses
Não há coleta de sugestões pela internet
SIM

27. Na coleta pela Internet há glossário explicando
os objetivos, como contribuir, em linguagem clara NÃO
e simples?
Não há coleta de sugestões pela internet

28. Há uma margem ou projetos destinados para
programas ou projetos originários da participação
popular?

SIM
NÃO
Diário Oficial
Jornais
Panfletos

29. Qual a forma de divulgação das audiências
públicas?
Obs.: É possível selecionar várias opções

Carro de Som
Website da Prefeitura
Mural
Faixas
Outros (Quais?)
1 (uma)

30. Quantas audiências públicas são comumente
realizadas?

Entre 2 a 5
Mais de 5

QUESITOS

RESPOSTAS
Dia de semana em horário comercial (8 às 18
horas);

31. Qual o dia e horário de realização das
audiências públicas?

Dia de semana após as 18 horas
Aos sábados, domingos e feriados.
SIM

32. As audiências públicas são transcritas em
atas?
NÃO
SIM
33. As atas de audiências públicas são divulgadas
na Internet?
NÃO
SIM
34. As audiências públicas são gerais,
englobando todas as funções de governo?
NÃO

35. As audiências públicas são setorizadas,
divididas por temas (saúde, ensino, assistência
social...)?

SIM

36. O conteúdo da lei orçamentária é desdobrado
até o nível de elemento econômico da de
despesa?

SIM

NÃO

NÃO
Até 10%

37. Na lei orçamentária, qual o percentual para
abertura de créditos adicionais por decreto?

Entre 10 a 20%
Mais de 20%
Não há previsão

QUESITOS

38. As alterações orçamentárias decorrentes de
remanejamento, transposição e transferência
podem ser realizadas por decreto?

39. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão
definidos os critérios de contingenciamento?

RESPOSTAS
SIM
Qual o artigo?
NÃO
SIM
Qual o artigo?
NÃO

40. Há previsão para a inclusão de emendas
parlamentares no orçamento?

SIM
Qual o artigo?
NÃO

41. Os setores da Prefeitura têm conhecimento
prévio da previsão de receita cabível para
elaborarem suas dotações?

SIM
NÃO
SIM

42. Há acompanhamento da execução do
planejamento?
NÃO
Gabinete do Prefeito
43. Quem é o responsável pelo acompanhamento
da execução do planejamento?

Setor de planejamento
Cada setor é responsável pela execução de
seu planejamento

44. Há relatórios mensais levados ao
conhecimento do Prefeito sobre a execução
orçamentária?

SIM
NÃO
Dotações previstas e executadas;

45. Qual o conteúdo dos relatórios mensais
levados ao conhecimento do Prefeito sobre a
execução orçamentária?
Obs.: É possível selecionar várias opções

Programas previstos e executados;
Projetos, atividades e operações especiais
previstos e executados;

Outros (Quais?)
QUESITOS
46. As peças que compõem o planejamento são
divulgadas com os indicadores de programas e
metas de ações governamentais previstos X
realizados?

RESPOSTAS
SIM
NÃO
Portal de Transparência

47. Onde ocorre a divulgação dessas peças?
Obs.: É possível selecionar várias opções

Site da Prefeitura
Mural
Outros (Quais?)

48. As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA)
são entregues no prazo definido no calendário de
obrigações do Tribunal de Contas?<<(Quesito
preferencialmente apurado por meio de sistema
eletrônico, ou por resposta fornecida pela
prefeitura)>>

SIM

NÃO

TOTALIZAÇÃO

Peso da Dimensão Planejamento

Pontos máximos: 400
Pontos mínimos: 000

i-PLANEJAMENTO: 20/100 – 0,20 (20%)

FÓRMULA MATEMÁTICA APLICADA APÓS ANÁLISE FATORIAL
i-PLANEJAMENTO = (Somatório dos indicadores)/400

