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INTRODUÇÃO 

Considerando a importância das ações governamentais no crescimento econômico e no desen-
volvimento social do estado, é fundamental a construção e a ampla utilização de medidas de de-
sempenho que expressem o grau de alcance das metas e objetivos estabelecidos. 

Para cumprir esse objetivo, o planejamento governamental constitui-se em um instrumento essen-
cial para transpor a tendência imediatista e desestruturada do cotidiano administrativo, estabele-
cendo uma ponte entre as ações de curto prazo e a visão de futuro materializada. 

 Princípios importantes como performance, transparência e accountability, viabilizados pelas me-
didas de desempenho, são essenciais para a consolidação de um Estado moderno, pois proporci-
onam elementos que respaldam as decisões e podem impulsionar uma profunda reforma gover-
namental na direção de uma maior efetividade das suas ações. 

Nesse contexto, considerando que o Estado é responsável por um grande número de operações e 
projetos, é preciso quantificar e qualificar os parâmetros que permitam às equipes gerenciais, diri-
gentes, políticos e cidadãos conhecer, opinar e decidir acerca dos múltiplos e complexos arranjos 
governamentais, o que faz dos indicadores de desempenho instrumentos fundamentais para a 
gestão pública decididamente voltada para resultados. 

Este processo de avaliação já é legalmente cobrado desde a Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 71, inciso I, que diz: 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, siste-

ma de controle interno com a finalidade de: 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União. 

Neste sentido, a Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989, em consonância com a Cons-
tituição Federal de 1988, também traz em seu art. 62 a obrigatoriedade de avaliar o Plano Pluria-
nual – PPA, conforme segue abaixo: 

Art. 62 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integra-

da, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos do Estado; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administra-

ção estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado; 

Para isso, o Governo do Estado desenvolveu o “MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO FÍSI-
CO/FINANCEIRO” com o objetivo de melhor definir a aplicação dos recursos e acompanhar a 
execução das atividades e dos projetos do PPA.  
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 

É um processo sistemático e contínuo que têm como objetivo fornecer insumos para melhorar a 
qualidade das tomadas de decisões ao longo da execução da estratégia de Governo, visando su-
perar restrições e alcançar os resultados programados. 

O sucesso do processo de monitoramento depende de três componentes: metodologia, ferramen-
ta e pessoas capacitadas, conforme figura abaixo: 

 

Metodologia  

É um conjunto de abordagens, técnicas e processuais, que nortearão o usuário durante a conse-
cução do Acompanhamento Físico e Financeiro das ações do Plano Plurianual. 

Ferramentas  

Para o acompanhamento das ações de governo, será usado o Módulo de Acompanhamento Físi-
co Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF. 

Pessoas – Premissa básica  

As instituições não funcionam sozinhas, os cargos que fazem parte do plano de carreira não tem 
vida própria. Os resultados dos Governos, equipes, empresas ou corporações dependem do tra-
balho de pessoas. Governos e empresas não têm sucesso, pessoas sim. Pessoas são importan-
tes nas corporações, nas empresas no governo ou em qualquer outra instituição, Robert W. Wo-
odruff, ex-diretor executivo da Coca-Cola diz, “são as pessoas e suas reações que fazem as em-
presas serem bem-sucedidas ou quebrar”. 

METODOLOGIA 

FERRAMENTAS 

PESSOAS 
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FLUXO DE ATIVIDADES PARA A DEFINIÇÃO DOS OBJETOS DE 
EXECUÇÃO 2012 

O processo de definição dos Objetos de Execução no Módulo de Acompanhamento Físi-
co/Financeiro dar-se-á de acordo com o fluxo abaixo: 

 

1. Identificar os Bens e Serviços Desenvolvidos 

 

Nesta etapa do processo de acompanhamento as Unidades Gestoras deverão identificar quais 
são os bens e serviços ofertados pelo órgão a sociedade, de acordo com a sua finalidade, ou se-
ja, sua razão de existir. 

 

1.1 O que são bens e serviços? 

 

Corresponde a toda atividade desempenhada direta ou indiretamente pelo Estado, que visa aten-
der as necessidades essenciais do cidadão, da coletividade ou do próprio Estado. 

Ex: prover educação, garantir direitos e a proteção social, prover saúde e medicina preventiva, 
prover infraestrutura logística e etc... 

1. Identificar os bens 
e serviços 

desenvolvidos;

2. Definir as subações 
a serem 

acompanhadas;

3. Definir os "Objetos 
de Execução"

4. Analisar o Plano de 
Trabalho Anual - PTA.

5. Programar o 
"Objeto de Execução"

6. Execução Física e 
Financeira

7. Análise de 
Consistência;
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Neste sentido, os bens e serviços prestados a sociedade por um órgão da administração pública 
direta e indireta, nada mais é o desdobramento das competências definidas por lei específica e de 
sua missão e visão. 

2. Definir as Subações a Serem Acompanhadas 

 

Nesta etapa do processo de acompanhamento as Unidades Gestoras em conjunto com a Diretoria 
de Planejamento Orçamentário definirão quais subações do Plano Plurianual – PPA serão acom-
panhadas. 

 

2.1 Quais subações serão acom-

panhadas? 

 

Serão acompanhadas todas as subações finalísticas que gerem bens e serviços para a socieda-
de, podendo ser tanto um projeto quanto uma atividade, conforme exemplificado abaixo: 

 

2.2 Subação Projeto 

 

Abrange os recursos do orçamento que o Governo pode decidir em que alocar, ou seja, são os 
gastos discricionários, incluindo-se aí os investimentos, bem como as despesas correntes não 
continuadas que abrangem eventos do esporte e da cultura, planos de capacitação, consultorias, 
dentre outros. Essas despesas se caracterizam por financiarem açõe s que tem início e fim determi-

nados.   

Exemplo:  

SUBAÇÃO NOME PRODUTO 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

META 
2012 

7777 
Construção, ampliação e reforma de 
escolas - SDR - XXXXXX Escola Construída. Unidade 4,00 

1945 
Reabilitação da SC-408, trecho Bi-
guaçu - Antônio Carlos 

Rodovia Reabilitada. Km 16,00 

 

2.3 Subação Atividade 
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Inclui-se neste tipo de subação todas as atividades de caráter finalístico que gerem serviços à 
sociedade. Podem ser estas: operação e manutenção de hospitais, escolas, delegacias e equi-
pamentos; equipamentos sociais, culturais, esportivos, segurança, justiça, assistência técnica ru-
ral, oferta de medicamentos, dentre outros. Essas despesas se caracterizam por possuírem caráte r 

continuado e rotineiro.  

  

Exemplo: 

SUBAÇÃO NOME PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA 

META 2012 

11200 
Assistência farmacêutica - medica-
mentos especializados 

Usuário Atendido Unidade 120.000,00 

7331 Manutenção rotineira de rodovias - 
SDR – Mafra 

Rodovia Conservada Km 120,00 

 

3. Definir Objeto de Execução 

Esta etapa do processo do acompanhamento físico e financeiro tem a finalidade de desdobrar o 
produto das subações em Objetos de Execução, assim, tornando possível o acompanhamento 
dos bens e serviços gerados para a sociedade. 

3.1 O que é um Objeto de Execução? 

Representa aquilo que o planejador quer obter, ou seja, é o que deve ser feito, podendo ser uma 
atividade ou um projeto que utilize recursos físicos e financeiros, provenientes ou não do Estado, 
previstos no Plano Plurianual. 

O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina – SIGEF, 
possui duas premissas básicas referente ao Objeto de Execução, que são: 

� Um Objeto de Execução poderá estar vinculado a uma única subação, a qual pode agrupar “n” 
Objetos de Execução, conforme exemplo abaixo: 

 

 

Subação: Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR -
XXXXXX

Produto: Escola Construída

1. Objeto de Execução:

Construção da Escola Norma Mônica Zabel - Gaspar

3. Objeto de Execução:

Construção da Escola São Luiz   - Blumenau

4. Objeto de Execução:

Construção da Escola Maricota - Ilhota
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� O Objeto de Execução possuirá o mesmo produto da subação, unidade de medida e tipo de 
acumulação, conforme exemplo abaixo: 

 

 

3.2 Quando devo cadastrar um 
objeto de execução? 

 

Um “objeto de Execução” deve ser cadastrado no módulo de Acompanhamento Físico Financeiro 
à partir da abertura do processo licitatório ou da assinatura de um convênio, conforme exemplo 
abaixo: 

 

 

4. Analisar o Plano de Trabalho Anual – PTA 

Nesta etapa do processo de acompanhamento, as Unidades Gestoras analisarão se os atributos 
de uma referida subação (Produto, Localização e Tipo de Acumulação) estão coerentes com os 
bens e serviços (Objetos de Execução) gerados por ela, conforme o Plano de Trabalho Anual – 
PTA elaborado.  

Subação: Construção, ampliação e reforma de 
escolas - SDR

Produto: Escola construída

Unidade de Medida: Unidade

Tipo de Acumulação: Maior Valor

OE.1: Construção da Escola Norma Mônica Zabel - Gaspar

Produto: Escola construída                   Acumulação: Soma

Unidade de Medida: Escola construída

Produto: Escola construída                   Acumulação: Soma

Unidade de Medida: Escola construída

OE.2: Construção da Escola São Luiz - Blumenau

OE.3: Construção da Escola Maricota - Ilhota

Produto: Escola construída                   Acumulação: Soma

Unidade de Medida: Escola construída

•Subações Finalísticas do PPA. 

•Abertura do processo 
licitatório/convênio ou 
ações em andamento

•Criação do Objeto de Execução 
(bens e serviços) no SIGEF a 
partir do Objeto da licitação ou 
do convênio.
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Neste sentido, a Lei do PPA 15.722 de 22 de dezembro de 2011, em seu art. 10, autoriza o Poder 
Executivo a alterar os atributos supracitados com vistas à melhoria do processo de acompanha-
mento e avaliação.  

4.1 Produto 

Um mapa de produtos possui três elementos centrais: insumos, produtos intermediários e produ-
tos finais. A figura abaixo representa a estrutura básica de um mapa de produtos. 

 

No Mapa de Produtos, as caixas mais à esquerda representam os insumos necessários para a 
obtenção dos produtos (intermediários ou finais), representados pelas caixas mais à direita; as 
setas, além de indicarem a ordem de obtenção dos produtos, correspondem aos processos ou 
atividades que geram tais produtos.  

Os produtos intermediários são subprodutos obtidos a partir dos insumos existentes e, que, juntos, 
darão origem ao produto final. Tanto na elaboração do Plano Plurianual como no acompanhamen-
to das ações de governo a preocupação é com o produto final.   

4.2 Como Corrigir um Produto? 

Considerando que é fortemente desejável que uma subação resulte em apenas um produto, este 
último deve guardar uma relação direta com a definição da subação.  

A utilização de um verbo no particípio passado para qualificar o produto é essencial para especifi-
car o fruto de uma subação. Um objeto como um "livro", por exemplo, dependendo do tipo de su-
bação, pode ser: "publicado" pela imprensa oficial, "catalogado" em uma biblioteca pública, "distri-
buído" a alunos da rede de ensino fundamental, etc. Para isso, de maneira geral, sugere-se a se-
guinte regra:  

 

 

 

 

 

•Recursos 
Humanos 

•Recursos 
Financeiros

•Tecnologia

•Etc.

Insumos 

•Terraplanagem

•Pavimentação

•Obras de Arte

•Sinalização

Produtos 
Intermediários

•Rodovia 
Pavimentada

Produto Final

Subação  Descrição + Verbo 

Produto Participo Passado + Objeto 
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Nesse caso, como se observa no diagrama acima, a descrição da subação torna-se o objeto do 
produto (definido por um substantivo). Por exemplo, na construção de uma escola o objeto é "es-
cola". Já o verbo assume a forma derivada de um adjetivo que caracterizará o objeto. Neste mes-
mo exemplo, a tarefa de reforma será derivada no particípio passado “construída”, ou seja, o pro-
duto da subação “construir escolas” é “escola construída”. Quando o produto é um bem, esta re-
gra é claramente aplicável.  

Exemplo:   

Subação Finalidade Produto 

1 
Construção de unidades escola-
res 

Construir unidades 
escolares 

Unidade Escolar 
Construída 

2 
Pavimentação de estradas rurais Pavimentar estradas 

rurais 
Estrada Rural Pavi-
mentada 

Neste sentido, a subação Paviemtação de Estradas Rurais possui a finalidade de Construir Estra-
das Rurais, logo seu produto deverá representar o serviço ofertado à sociedade e estará direta-
mente ligado a finalidade da subação, conforme exemplo supracitado. 

4.3 Tipos de Acumulação 

Para o acompanhamento físico financeiro e para o Plano Plurianual serão utilizados apenas dois 
tipos de acumulação: soma e maior valor.  

Exemplo:  
 
Tipo: Cumulatividade (Maior Valor) 

Subação: Construção de Escolas - SED 

Produto: Escola Construída Unidade de Medida: Unidade 

Meta Física 2012 2013 2014 2015 Total: Tipo de acumulação: 

Unidade 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Cumulativo (Maior valor) 

OBS: É de fundamental importância analisar o tipo de acumulação da subação para com seu produto, pois 

tanto o produto quando o tipo de acumulação do Objeto de Execução serão os mesmos da subação. 

Objeto de Execução: Construção da Escola EEB Norma Mônica Zabel - Gaspar 

Quantidade Planejada: 1,00 Produto: Escola Construída Unidade de Medida: Unidade 

Execução Física: Jan. Fev. Abr. Maio Total: Tipo de acumulação: 

Percentual de Exec.: 10,00% 15,00% 25,00% 33,33% 33,33% Cumulativo (Maior valor) 
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  Tipo: Não-Cumulatividade (Soma) 

Subação: Defesa sanitária animal - CIDASC 

Produto: Propriedade Fiscal. Unidade de Medida: Unidade 

Meta Física 2012 2013 2014 2015 Total: Tipo de acumulação: 

Unidade 100 100 100 100 400 Não-cumulativo (Soma)  

OBS: É de fundamental importância analisar o tipo de acumulação da subação para com seu produto, pois 

tanto o produto quando o tipo de acumulação do Objeto de Execução serão os mesmos da subação. 

Objeto de Execução: Visitas técnicas as propriedades Rurais 

Quantidade Planejada: 100 Produto: Prop. Fiscal. Unidade de Medida: Unidade 

Execução Física: Jan. Fev. Abr. Maio Total: Tipo de acumulação: 

Quantidade Executada 20 10 20 10 60 Não-cumulativo (Soma) 

5. Programar o “Objeto de Execução” 

Nesta etapa as Unidades Gestoras irão programar o(s) Objeto(s) de Execução para as subações 
que gerem bens ou serviços para o cidadão, que foram definidas previamente no Plano de Traba-
lho Anual - PTA para serem acompanhadas. Partindo-se do princípio de que o Objeto de Execu-
ção representa a materialização do produto da subação, uma subação poderá ou não, possuir 
vários Objetos de Execução dependendo de sua especificidade. 

O Objeto de Execução será formulado de acordo com o tipo de subação (Projeto ou Atividade) e 
sua especificidade ou generalidade. 

 

5.1 Objeto de Execução Projeto? 

 

 

Uma subação classificada como Projeto, no Plano Plurianual, pode possuir um produto genéri-
co ou específico , conforme exemplos abaixo: 
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SUBAÇÃO PROJETO COM: 

Produto Específico Produto Genérico 

Conceito:  São subações cujo bem ou serviço 
gerado ao cidadão e sua localização geográfica é 
visualizada de forma explícita em sua nomenclatu-
ra. 

Conceito:  São subações cujo bem ou serviço gera-
do ao cidadão e sua localização geográfica não são 
possíveis de serem visualizados em sua nomencla-
tura. 

Exemplo1:  1945 - Reabilitação da SC-408, trecho 
Biguaçu - Antônio Carlos 

Exemplo1: 11799 - Construção de instalações físi-
cas - PM 

Exemplo2:  3811 - Construção do Instituto de Car-
diologia - SDR - Grande Florianópolis 

Exemplo2:  7777- Construção, ampliação e reforma 
de escolas - SDR – XXXXXX 

OBS:  Os projetos se caracterizam por financiarem ações que tem início e fim determinados. 

5.1.1 Produto Específico – Projeto 

Quando uma subação do tipo projeto possuir um produto específico, ou seja, quando o bem ou 
serviço gerado é explícito no nome da subação sem gerar dúvidas referente a “o que será fei-
to” e “onde será feito” . O desdobramento do produto desta subação na sua grande maioria será 
um único Objeto de Execução, este poderá ou não possuir a mesma taxonomia da subação. 

OBS:  O Produto e a Unidade de Medida da subação acompanharão o Objeto de Execução criado, 
ou seja, são heranças da subação. 

 

Exemplo: 

SUBAÇÃO – PROJETO 
PRODUTO UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2012 Número  O que será feito? Onde será feito? 

1239 
Pavimentação da SC-
284, 

trecho Anita Gari-
baldi - Celso Ramos 

Rodovia Pavi-
mentada 

Km 25 

OBJETO DE EXECUÇÃO    

01 Pavimentação da SC-284, trecho Anita Gari-
baldi - Celso Ramos 

Rodovia Pavi-
mentada 

Km 25 

5.1.2 Produto Genérico - Projeto 

Quando uma subação do tipo projeto possuir um produto genérico, ou seja, quando o bem ou ser-
viço gerado não é explícito no nome da subação, assim gerando dúvidas referente a “o que 
será feito” e “onde será feito”. Os desdobramentos do produto desta subação em Objeto(s) de 
Execução deverão representar tudo que será realizado acrescido de sua localização geográfica já 
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em sua taxonomia. Isso significa que uma subação cujo produto é genérico poderá possuir “n” 
Objetos de Execução. 

OBS:  O Produto e a Unidade de Medida da subação acompanharão todos os Objetos de Execu-
ção criados para uma mesma subação, ou seja, são heranças da subação. 

 

Exemplo: 

SUBAÇÃO PROJETO GENÉRICO PRODUTO LOCALIZAÇÃO UNIDADE 
DE MEDIDA 

META 
2012 

11799 

O que será feito? 
Construção? Ampliação? Ou Refor-

ma? 

Onde será 
feito?  

Escola 
Reformada Estadual Unidade 571,0 

Construção¹, ampliação² ou reforma³ de unidades escola-
res da rede física – Educação Básica 

OBJETOS DE EXECUÇÃO 

Nº O que será feito?  Onde será 
feito?  PRODUTO LOCALIZAÇÃO UNIDADE 

DE MEDIDA 
META 
2012 

01 Reforma³ da EEB. Olavo Bilac -  Joinville Escola 
Reformada 

Estadual Unidade 1,0 

02 Ampliação² da EEB. Giovani Pasqualini 

Faraco - 
Blumenau 

Escola 
Reformada Estadual Unidade 1,0 

03 Construção¹ da nova ala da EEB. Alba-
no Schmidt -  Florianópolis Escola 

Reformada Estadual Unidade 1,0 

.....25 Ampliação² da EEB Bom Pastos Chapecó Escola 
Reformada 

Estadual Unidade 
 

1,0 
 

Nota-se que os Projetos que contém produtos genéricos, geralmente possuem vários verbos de 
ação , conforme o exemplo supracitado (construir, ampliar e reformar) . Neste sentido, recomen-
da-se que os Objetos de Execução sejam segregados por verbo de ação, ou seja, pelo bem 
gerado ou prestado. 

5.1.3 Identificação de um Objeto de Execução Projeto 

Esta é uma das principais etapas do processo de Acompanhamento Físico Financeiro, pois neste 
momento as Unidades Gestoras irão construir, após todas as reflexões explicitadas nos tópicos 
anteriores, seus Objetos de Execução no SIGEF. 

 

Identificação de um Objeto de Execução Projeto  
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A) Unidade Gestora / Gestão / Subação / Tipo: Estes campos são heranças da subação pro-
gramada durante a elaboração e as revisões do PPA. Sendo assim, caso haja a necessidade 
de alterar algum atributo da subação para melhor atender as necessidades do Acompanha-
mento Físico Financeiro, será necessário alterar o PPA. 

 
B) Responsável: Neste campo o usuário informará o responsável pelo referido Objeto de Execu-

ção, ou seja, a pessoa que responde tecnicamente pela execução/desenvolvimento do proje-
to/atividade. 

 
C) Nome / Descrição: Neste campo o usuário informará o nome do Objeto de Execução que de-

verá representar de forma explícita o “que será feito” e “onde será feito”. 
 
D) Período Início / Período de Término: As unidades gestoras deverão informar o início e fim do 

projeto baseado no cronograma de execução do processo licitatório ou convênio. 
 

E) Unidade Gestora DC / Gestão DC: Este campo informa para o usuário a Unidade Gestora 
detentora do crédito orçamentário descentralizado.  

Ex:  A Unidade Gestora 450001 - Secretaria de Estado da Educação descentralizou crédito orça-
mentário para a “Realização de reforma na EEB. Anita Garibaldi” à Unidade Gestora 880001 - 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Laguna. Sendo assim, o órgão titular do 
crédito orçamentário possui a competência de cadastrar o Objeto de Execução para a Unidade 
Gestora executora do crédito descentralizado acompanhar sua a execução física financeira. 

F) Cadastro Concluído: Após o término da programação do Objeto de Execução o usuário deve-
rá informar que o cadastro foi concluído através deste campo, pois após esta confirmação o re-
ferido Objeto de Execução estará disponível para a convalidação do Órgão Central (Secretaria 
de Estado da Fazenda – Diretoria de Planejamento Orçamentário) Situação Registro: Este 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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checkbox será utilizado para inativar um Objeto de Execução cadastrado com seus atributos de 
forma incorreta e que não exista mais a possibilidade de alterá-los. 

5.1.4 Meta Física de um Objeto de Execução Projeto 

É nesta etapa que as Unidades Gestoras informarão qual será a quantidade do produto da suba-
ção a ser ofertado por ano através do referido Objeto de Execução criado. Neste sentido, partimos 
do princípio de que a meta física que será informada via sistema representará parcialmente ou 
totalmente a meta física da subação no Plano Plurianual – PPA. Neste sentido, existem dois tipos 
de cumulatividade da meta física do Objeto de Execução: Soma (Não acumulativa) e Maior Valor 
(Acumulativa). 

 

Tipo Soma (Não acumulativa) - Projeto: 

 

Os Objetos de Execução cujo tipo de acumulação for soma o total das metas físicas de todos 
os Objetos de Execução  inerentes a uma mesma subação deverá ser menor ou igual ao total 
da meta física prevista para a referida subação no Plano Plurianual – PPA.   

 

Exemplo SOMA: 

OBJETO DE EXECUÇÃO - OE PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 

OE001 Revitalização da Rodovia Jorge Lacerda – Itajaí 
- Blumenau 

Rodovia Revita-
lizada 

KM Soma 

METAS FÍSICAS 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

20 20 20 20 80 

OE002 Revitalização da SC 401 - Florianópolis 

METAS FÍSICAS 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

10 20 10 20 60 

TOTAL DAS METAS FÍSICAS DOS OBJETOS DE EXECUÇÃO (OE001+OE002) 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

30 40 30 40 140 

A soma da meta física 
dos OE’s pode ser 

MAIOR que o ano da 
Subação. 

A soma da meta física 
do OE’s pode ser ME-

NOR que o ano da 
Subação. 

A soma da meta física 
do OE’s pode ser 

IGUAL  que o ano da 
Subação.. 

 
O total da meta física 
dos OE’s poderá ser 
- MENOR OU IGUAL 
– ao total da Suba-

ção 

20 50 30 50 150 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

METAS FÍSICAS 

12216 Revitalização de rodovias - obras e supervisão 
– DEINFRA 

Rodovia Revita-
lizada 

KM Soma 

SUBAÇÃO - PPA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 
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Tipo Maior Valor (Acumulativo) - Projeto: 

 

Os Objetos de Execução cujo tipo de acumulação for maior valor, o total da meta física de cada 
Objeto de Execução não poderá ser maior de que o total da referida sub ação, ou seja, indi-
vidualmente cada Objeto de Execução não poderá poss uir seu total superior ao da subação 
no PPA. 

Exemplo MAIOR VALOR: 

OBJETO DE EXECUÇÃO - OE PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 

OE001 Capacitação dos Professores da Educação 
Básica em Metodologias Pedagógicas 

Professor Capa-
citado 

Unidade Maior Valor 

METAS FÍSICAS 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

700 800 1600 2000 2000 

OE002 Especialização para os Professores de Português da Educação Básica  

METAS FÍSICAS 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

100 200 300 400 400 

O total de cada OE por ano pode ser MAIOR ou MENOR  que o ano da Suba-
ção. 

 
O total de cada Obje-
to de Execução não 
poderá ser maior 
que o total da Su-

bação.  

500 1000 1500 2000 2000 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

METAS FÍSICAS 

0001 Capacitação dos profissionais da Educação 
Básica de Santa Catarina 

Professor Capa-
citado 

Unidade Maior Valor 

SUBAÇÃO - PPA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 

 

Programação Física do Objeto de Execução Projeto no SIGEF  

 

A 

B 
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G) Total Período: Neste campo o usuário informará o total do período de execução de todo o 
projeto, ou seja, conforme a imagem acima será Reabilitação de 50 Km da SC – 416/418, 
trecho Jaraguá do Sul – Pomerode – Timbó – BR 470. 
 

H) Ano/Porcentagem: Este campo permite o usuário distribuir dentro dos anos de execução 
do projeto o percentual ano que será executado do total do período, ou seja, conforme a 
imagem acima dos 50 Km que serão reabilitados 15 Km (30%) serão executados em 2012 
e 35 Km (70%) em 2013.  

5.1.5 Localização de um Objeto de Execução Projeto 

 

Nesta etapa as Unidades Gestoras localizarão geograficamente a quantidade do produto a ser 
ofertado da subação para cada município por unidade de medida (Unidade,  m², Km e etc..), 
onde a unidade de medida informada representará uma parcela ou a totalidade do total da meta 
física do Objeto de Execução para cada município.  

O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina – SIGEF, no 
que tange a localização, trará como herança da subação para o Objeto de Execução a localização 
(Estadual, Regional e Municipal) constante no Plano Plurianual, conforme fluxograma abaixo: 

 

 

 

 
 

Programação da Localização do Objeto de Execução no SIGEF 

 

Localização

Estadual

Município A Município B Município C

Regional

Município B Município C

Municipal

Município A
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A) Localização: Conforme explicitado anteriormente à localização de um Objeto de Execução 
é herança da subação vinculada. Existem três tipos de localização: Estadual, Regional e 
Municipal, conforme exemplo acima sua localização é Estadual.  
 

B) Municípios: Neste campo o usuário distribuirá o total da meta física do Objeto de Execu-
ção para os municípios que o referido projeto contemplará, sendo que o total dos valores 
(Unidade de Medida) distribuídos para os municípios deverão ser igual ao valor informado 
na aba meta física no campo Total Período.  

 

5.1.6 Meta Financeira de um Objeto de Execução Projeto 

 

Nesta etapa as Unidades Gestoras mensurarão financeiramente as metas físicas informa das 
anteriormente para cada ano do Objeto de Execução.  Partindo-se do princípio de que a meta 
financeira representa o financiamento do bem ou serviço a ser ofertado ao cidadão, ela deverá ser 
condizente e proporcional à meta física ano do Objeto de Execução. 

 

OBS: As fontes de recursos da Subação acompanharão a meta financeira do Objeto de Execu-
ção, onde o total ano por fonte de recurso das metas fin anceiras de todos os Objetos de 
Execução vinculados a uma subação não poderão ultra passar a meta financeira ano por 
fonte de recurso prevista para a subação  no Plano Plurianal – PPA. 

 

 

 

A 

B 
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Programação Financeira do Objeto de Execução no SIGEF 

 

 
 

A) Ano: Neste campo o usuário adicionará os anos na qual o referido Objeto de Execução 
possuirá programação financeira, onde os anos informados para a meta física e para a me-
ta financeira deverão ser condizentes Fonte de Recurso: Conforme já explanado, as fon-
tes de recursos são heranças da subação vinculada.  
 

B) Valor Meta Financeira: Este campo possibilita ao usuário programar suas metas financei-
ras por ano e por fonte de recurso, onde o valor informado por ano e por meta financeira 
não poderá ultrapassar o valor estipulado por ano e fonte da subação no PPA.  

  

A B 
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5.2 Objeto de Execução Atividade? 

 

Uma subação classificada como Atividade, no Plano Plurianual, pode possuir um produto gené-
rico ou específico , no entanto ao contrário dos projetos as atividades geralmente possuem pro-
dutos genéricos pelo fato de agruparem vários tipos de serviços dentro de uma mesma subação, 
conforme exemplos abaixo: 

 

SUBAÇÃO ATIVIDADE COM: 

Produto Específico Produto Genérico 

Conceito:  São subações cujo bem ou serviço 
gerado ao cidadão e sua localização geográfica ou 
público alvo são visualizados de forma explícita 
em sua nomenclatura. 

Conceito:  São subações cujo bem ou serviço gera-
do ao cidadão e sua localização geográfica ou pú-
blico alvo não são possíveis de serem visualizados 
em sua nomenclatura. 

Exemplo1:  005861 - Manutenção do hospital ter-
ceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira - SDR - 
Chapecó 

Exemplo1: 11592 – Professor Nota Dez 
 

Exemplo2:  002967 - Defesa sanitária animal - CI-
DASC 

OBS:  As atividades se caracterizam por financiarem ações que possuem caráter continuado. 

 

5.2.1 Produto Específico – Atividade 

 

Quando uma subação do tipo atividade possuir um produto específico, ou seja, quando o bem ou 
serviço gerado é explícito no nome da subação sem gerar dúvidas referente a “que serviço 
será prestado” . O desdobramento do produto desta subação na sua grande maioria será um úni-
co Objeto de Execução, este poderá ou não possuir a mesma taxonomia da subação. 

 

OBS:  O Produto e a Unidade de Medida da subação acompanharão o Objeto de Execução criado, 
ou seja, são heranças da subação. 

 

Exemplo: 
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SUBAÇÃO – ATIVIDADE 
PRODUTO UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2012 Número  Quais serão os se r-

viços ofertados? 
Para qual público 

alvo? 

005861 
Manutenção do hospi-
tal terceirizado regio-
nal 

Lenoir Vargas Fer-
reira - SDR - Cha-
pecó 

Cidadão atendi-
do Unidade 30.000,00 

OBJETO DE EXECUÇÃO    

01 
Manutenção do hospital terceirizado regional 
Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapecó 

Cidadão atendi-
do 

Unidade 30.000,00 

 

5.2.2 Produto Genérico - Atividade 

Quando uma subação do tipo atividade possuir um produto genérico, ou seja, quando o serviço 
gerado não é explícito no nome da subação ou exista vários serviços em sua taxonomia, assim 
gerando dúvidas referente a “qual serviço será pres tado” e “para quem será prestado”. 
Neste sentido, a subação deverá ser segmentada em mais de um Objeto de Execução de acordo 
com tipo de serviço prestado e/ou pelo público alvo do referido serviço. Isso significa que uma 
subação cujo produto é genérico poderá possuir “n” Objetos de Execução. 

OBS:  O Produto e a Unidade de Medida da subação acompanharão todos os Objetos de Execu-
ção criados para uma mesma subação, ou seja, são heranças da subação. 

 

Exemplo: 

 

SUBAÇÃO ATIVIDA GENÉRICA PRODUTO UNIDADE 
DE MEDIDA META 2012 

11592 

Quais serão os serviços 
ofertados? 

Para qual público 
alvo? Professor Ca-

pacitado 
Unidade 38.540,00 

Professor Nota Dez 

OBJETOS DE EXECUÇÃO 

Nº 
Quais serão os serviços 

ofertados? 
Para qual público 

alvo? PRODUTO UNIDADE 
DE MEDIDA META 2012 

01 
Capacitação em metodolo-
gias de ensino 

para os Professores 
Estaduais 

Professor Ca-
pacitado 

Unidade 20.000,00 

02 
Fornecimento de bolsas de 
pós-graduação 

aos Professores da 
rede pública estadual 

Professor Ca-
pacitado 

Unidade 5.000,00 

....03 .................... ........................... 
Professor Ca-

pacitado 
Unidade 13.000,00 
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Ressalta-se que as subações do tipo atividade podem  possuir produtos genéricos de duas 
naturezas:  subações cuja sua taxonomia é literalmente genérica (Professor Nota Dez, Defesa 
Sanitária Animal) e aquelas cuja taxonomia comtemplam vários serviços (Fiscalização, vacinação 
e assistência técnica aos suinocultores). Neste sentido, nestas duas situações é necessária a 
segmentação da subação em vários Objetos de Execução. 

 

5.2.3 Identificação de um Objeto de Execução Atividade 

 

 

Esta é uma das principais etapas do processo de Acompanhamento Físico Financeiro, pois neste 
momento as Unidades Gestoras irão construir, após todas as reflexões explicitadas nos tópicos 
anteriores, seus Objetos de Execução no SIGEF 

 

Identificação de um Objeto de Execução Atividade  

 

 

A) Unidade Gestora / Gestão / Subação / Tipo: Estes campos são heranças da subação 
programada durante a elaboração e as revisões do PPA. Sendo assim, caso haja a neces-
sidade de alterar algum atributo da subação para melhor atender as necessidades do 
Acompanhamento Físico Financeiro, será necessário alterar o PPA. 
 

B) Responsável: Neste campo o usuário informará o responsável pelo referido Objeto de 
Execução, ou seja, a pessoa que responde tecnicamente pela execução/desenvolvimento 
do projeto/atividade. 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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C) Nome / Descrição: Neste campo o usuário informará o nome do Objeto de Execução que 
deverá representar de forma explícita o “qual serviço será ofertado” e “para qual público al-
vo”. 
 

D) Período Início: As unidades gestoras deverão informar o início da prestação do servi-
ço/atividade. 
 

E) Unidade Gestora DC / Gestão DC: Este campo informa para o usuário a Unidade Gestora 
detentora do crédito orçamentário descentralizado.  
 

Ex:  A Unidade Gestora 480091 – Fundo Estadual de Saúde descentralizou crédito orçamentário 
para a “Capacitação dos profissionais do programa Saúde da Família” à Unidade Gestora 880001 
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Laguna. Sendo assim, o órgão titular do 
crédito orçamentário possui a competência de cadastrar o Objeto de Execução para a Unidade 
Gestora executora do crédito descentralizado acompanhar sua execução física financeira. 

 

F) Cadastro Concluído: Após o término da programação do Objeto de Execução o usuário 
deverá informar que o cadastro foi concluído através deste campo, pois após esta confir-
mação o referido Objeto de Execução estará disponível para a convalidação do Órgão 
Central (Secretaria de Estado da Fazenda – Diretoria de Planejamento Orçamentário) Si-
tuação Registro: Este checkbox será utilizado para inativar um Objeto de Execução que 
foi cadastrado com seus atributos de forma incorreta e que não exista mais a possibilidade 
de alterá-los. 

 

5.2.4 Meta Física de um Objeto de Execução Atividade 

 

É nesta etapa que as Unidades Gestoras informarão qual será a quantidade do produto da suba-
ção a ser ofertado por ano através do referido Objeto de Execução criado. Neste sentido, partimos 
do princípio de que a meta física que será informada via sistema representará parcialmente ou 
totalmente a meta física da subação no Plano Plurianual – PPA. Neste sentido, existem dois tipos 
de cumulatividade da meta física do Objeto de Execução: Soma (Não acumulativa) e Maior Valor 
(Acumulativa). 

 

Tipo Soma (Não acumulativa) - Atividade: 

 

Os Objetos de Execução cujo tipo de acumulação for soma o total das metas físicas ANO de 
todos os Objetos de Execução  inerentes a uma mesma subação deverá ser menor ou igual ao 
meta física ANO prevista para a referida subação no  Plano Plurianual – PPA.   

Exemplo SOMA: 
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OBJETO DE EXECUÇÃO - OE PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 

OE001 Capacitação em metodologias de ensino 
para os Professores Estaduais 

Professor Capa-
citado 

Unidade SOMA 

METAS FÍSICAS 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

9.635 9.000 8.500 7.000 34.135 

A soma da meta física dos OE’s por ano não poderá ultrapassar o valor ano 
da subação no PPA.  

 
A soma dos anos das meta 

física dos OE’s poderão ser 
somente igual ou menor 
(<=) ao total da subação. 

9.635 9.635 9.635 9.635 38.540 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

METAS FÍSICAS 

11592 Professor Nota Dez Professor Capa-
citado 

Unidade SOMA 

SUBAÇÃO - PPA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 

 

Tipo Maior Valor (Acumulativo) - Atividade: 

 

Os Objetos de Execução cujo tipo de acumulação for maior valor, o total das metas físicas ANO 
de cada Objeto de Execução não poderá ser maior de que o total ANO da referida  subação, 
ou seja, individualmente cada Objeto de Execução nã o poderá possuir sua meta física ano 
superior ao ano da subação no PPA. 

Exemplo MAIOR VALOR: 

OBJETO DE EXECUÇÃO - OE PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 

OE001 Manutenção do hospital terceirizado regional 
Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapecó 

Cidadão aten-
dido 

Unidade Maior Valor 

METAS FÍSICAS 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

10.000,00 15.000,00 20.000,00 29.000,00 29.000,00 

A soma da meta física dos OE’s por ano não poderá ultrapassar o valor 
ano da subação no PPA.  

 A soma dos anos das meta 
física dos OE’s poderão ser 

somente igual ou menor (<=) 
ao total da subação.  

10.000,00 17.000,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

METAS FÍSICAS 

5861 
Manutenção do hospital terceirizado regio-
nal Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chape-
có 

Cidadão aten-
dido 

Unidade Maior Valor 

SUBAÇÃO - PPA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA ACUMULAÇÃO 
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Programação Física do Objeto de Execução Projeto no SIGEF 

 
A) Quantidade Meta Física: Este campo permite o usuário distribuir dentro dos anos de exe-

cução do referido serviço/atividade o quantitativo que se pretende realizar por ano, consi-
derando-se o tipo de acumulação previamente estabelecido na subação.  

  

5.2.5 Localização de um Objeto de Execução Atividade 

 

Ao contrário das subações do tipo projeto, as atividades não terão sua localização informada na 
etapa de programação dos Objetos de Execução, e sim somente durante sua realização física. 
Pelo fato de que, durante a programação de uma atividade seria impossível prever quantitativa-
mente quanto da meta física será executado por município, e sim somente após a realiza-
ção/prestação do serviço poderá ser identificada sua localização. 

 

5.2.6 Meta Financeira de um Objeto de Execução Atividade 

Nesta etapa as Unidades Gestoras mensurarão financeiramente as metas físicas informa das 
anteriormente para cada ano do Objeto de Execução.  Partindo-se do princípio de que a meta 
financeira representa o financiamento do bem ou serviço a ser ofertado ao cidadão, ela deverá ser 
condizente e proporcional à meta física ano do Objeto de Execução. 

OBS: As fontes de recursos da Subação acompanharão a meta financeira do Objeto de Execu-
ção, onde o total ano por fonte de recurso das metas fin anceiras de todos os Objetos de 
Execução vinculados a uma subação não poderão ultra passar a meta financeira ano por 
fonte de recurso prevista para a subação  no Plano Plurianal – PPA. 

A 
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Programação Financeira do Objeto de Execução no SIGEF 

 
A) Ano: Neste campo o usuário adicionará os anos na qual o referido Objeto de Execução 

possuirá programação financeira, onde os anos informados para a meta física e para a me-
ta financeira deverão ser condizentes. Fonte de Recurso: Conforme já explanado, as fon-
tes de recursos são heranças da subação vinculada. 
 

B) Valor Meta Financeira: Este campo possibilita ao usuário programar suas metas financei-
ras por ano e por fonte de recurso, onde o valor informado por ano e por meta financeira 
não poderá ultrapassar o valor estipulado por ano e fonte da subação no PPA.  

 

  

A B 
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CONTATOS 

Para maiores informações, entrar em contato com a Diretoria de Planejamento Orçamentário da 
Secretaria de Estado da Fazenda: 

 

Guilherme Kraus dos Santos – Gerente de Avaliação do PPA  
Tel: (48) 3665-2553 / Cel (48) 9115-6864 
Email: geava@sef.sc.gov.br 
 
Vitório Manoel Varaschin – Assessor de Planejamento  
Tel: (48) 3665-2510 
 
Cristina Valdeci Rodrigues – Gerente de Elaboração e Acompanhamento do PPA  
Tel (48) 3665-2510 / Cel (48) 9134-1884 

 

Gilberto Cerutti – Técnico de Planejamento 
Tel: (48) 3665-2553 


