
Painel de Contribuição

Unidade: Secretaria de Planos e Orçamento

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1) PPD = Provisão 

Recebida/Programação Inicial.
>90% >95% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5%

Análise dos dados 

atuais.

2) COD = Despesa liquidada/ 

Provisão recebida.
>60% >60% >60% >60% >70% >70% >70% >70% >80%

Análise dos dados 

atuais.

3) CODC = Despesa liquidada+ 

Insc. Restos a Pagar/Provisão 

recebida.

>90% >95% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5%
Análise dos dados 

atuais.
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Avaliar o alinhamento 

da proposta 

orçamentária com o 

Novo Ordenamento 

Administrativo 

Institucional

4) Percentual de Realização = 

Execução Meta/Produto/Plano 

Interno 

______________________ 

Projeção Meta/Produto/Plano 

Interno

>70% >80% >90% >100% >100% >100% >100% >100% >100%

Capacitação dos 

gestores; Definição 

de produtos e metas 

em conformidade 

com as Políticas 

Nacionais.

5) COD investimento = Despesa 

liquidada/ Provisão recebida.
>60% >60% >60% >60% >70% >70% >70% >70% >80%

Análise dos dados 

atuais.

6) CODC investimento = Despesa 

liquidada+ Insc. Restos a 

Pagar/Provisão recebida.

>90% >95% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5% >97,5%
Análise dos dados 

atuais.

Indicadores de 

contribuição 

Metas de contribuição (anuais) Fatores 

críticos de 

sucesso 

Unidade 

responsável 

Assegurar a 

transparência e a 

qualidade do 

gasto e da gestão 

orçamentária.

Aperfeiçoar a 

capacidade de 

planejamento de 

médio e longo prazo.

1

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 

Objetivo de 

contribuição 
Iniciativas 

Notas

A avaliação é parâmetro para análise sobre o planejamento e a execução das unidades (exceto para despesas com pessoal e encargos sociais). Há um processamento quantitativo realizado semestralmente para o corrente exercício. 

1) PPD = Planejamento e Programação da Despesa; Programação Inicial = é o planejamento inicial feito pelas unidades;  Provisão Recebida  = recurso disponibilizado às unidades conforme sua programação;                                                                                    2) COD  

= Capacidade Operacional da Despesa; Despesa Liquidada = despesa apurada no decorrer do exercício;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3) CODC  = Capacidade Operacional da Despesa Corrigida; Inscrição de Restos a Pagar = Despesa empenhada (recurso compromissado) no exercício, mas não paga;                                                                                                                                                                                 

4) Apuração de resultado com base nas metas dos produtos dos planos internos, conforme o Novo Ordenamento Administrativo Institucional;                                                                                                                                                                                                                  

5,6) Referem-se ao COD e ao CODC para investimentos.

Avaliar o planejamento 

e a execução 

orçamentária das 

unidades gestoras do 

MPF.

SPO

Estabelecer 

prioridades 

claras na 

realização de 

investimentos.

Programar a despesa 

de acordo com as 

prioridades 

estratégicas, 

respeitando a 

legislação 

orçamentária.
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Avaliar o cronograma 

físico/financeiro dos 

projetos de 

investimento.

Processos 

Internos


