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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo propor um Modelo Conceitual de Decisão 
baseado nos princípios e critérios do modelo GECON – Sistema de Gestão Econômica e 
na análise custo-benefício, buscando apurar o resultado correto das alternativas de 
agregação de atividades e/ou projetos que compõem o produto final de um programa 
social e, conseqüentemente, auxiliar os gestores públicos na tomada de decisões para 
otimização do resultado global da prefeitura municipal. Para isso, foram utilizadas 
legislações relacionadas ao processo de planejamento/orçamento no Brasil, fontes 
bibliográficas sobre contabilidade pública, contabilidade gerencial e análise custo-
benefício de programas. O modelo foi desenvolvido tendo em vista a abordagem recente 
da administração pública voltada para resultados e a importância da gestão dos 
programas sociais ao considerá-los como causa direta dos benefícios gerados à 
população, fato que se torna mais relevante nos municípios dado a transferência dos 
encargos sociais de outras esferas da federação nas últimas décadas.  
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1 Introdução 
 
 
 
1.1 Antecedentes do Problema e Justificativa do Estudo 

A história recente tem sido marcada pelos grandes avanços tecnológicos, pelos 
processos de globalização, internacionalização, regionalização e por ondas crescentes 
de democratização. Dentro desse contexto, principalmente a partir dos anos 80, 
configurou-se um quadro de desequilíbrio em todos os países, assumindo proporções 
mais preocupantes nos países em desenvolvimento, sendo esse o caso da América 
Latina, com índices negativos de crescimento, exceto no Brasil e Colômbia, crescente 
aumento da dívida externa e do processo inflacionário, agravamento da baixa qualidade 
de vida e dos índices de pobreza da região. 

Assim, o tema Reforma do Estado adquiriu importância crescente no debate sobre 
as condições de enfrentamento da crise das últimas décadas, abrangendo a discussão 
de questões como: a integração regional como conseqüência da perda relativa da 
autonomia dos Estados Nacionais, o equilíbrio fiscal, a relação com o setor privado e o 
setor público não-governamental, crescimento das demandas sociais, entre outras. Duas 
dessas questões apresentam-se extremamente relevantes para o desenvolvimento deste 
trabalho: a responsabilidade assumida pelos municípios na produção de bens e serviços 
e a mudança da abordagem da administração pública burocrática para a gerencial. 

No Brasil, observa-se, nas últimas décadas, a transferência dos encargos sociais 
de outros entes da federação para o município, sobretudo nas áreas de educação e 
saúde, talvez por seguir o pressuposto corrente que, potencialmente, teriam maiores 
possibilidades de gestão, o que é verdade, se for considerada a sua proximidade com a 
população e a viabilidade de conhecer e satisfazer as demandas sociais inclusive por um 
processo formal de participação popular com maior transparência.  

Nesse sentido, a administração pública gerencial é essencial para os municípios 
poderem atender plenamente as suas novas atribuições, já que essa abordagem 
pressupõe a descentralização, a eficiência, ações voltadas para o atendimento dos 
cidadãos e o controle por resultados.  

O governo municipal existe para cumprir a missão de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social da comunidade pela qual é responsável. Todavia, a 
sua existência e continuidade dependem da geração de resultados positivos obtidos por 
meio das atividades/projetos e programas de governo. 

Os produtos dos programas podem estar relacionados às funções administrativas 
e de apoio – programas-meio – assim como a benefícios gerados à população na forma 
de bens ou serviços – programas-fim. 

A formulação dos programas, por sua vez, depende da escolha das atividades e 
projetos que os compõem para o alcance dos objetivos municipais. Como os recursos 
públicos são escassos, deve-se comparar as alternativas possíveis em termos de custos 
e benefícios, sobretudo quanto aos programas-fim visto serem eles a causa imediata dos 
benefícios gerados à população.   

A análise custo-benefício pode representar uma forma de diminuir o déficit social 
existente, pois a evidenciação de pontos indicativos da falta de eficiência ou eficácia na 
gestão dos recursos públicos dá condições aos administradores de ajustarem o plano de 
ação para aumentar a qualidade e/ou a quantidade dos bens ou serviços públicos 
oferecidos. 

Contudo, existe deficiência dos sistemas contábeis de produzir informações 
econômico-financeiras que demonstrem o valor gerado pelas ações governamentais. 
Esse fato deve ser considerado não somente do ponto de vista do usuário interno 
(dirigentes, gestores e funcionários), mas também dos usuários externos quando do 
exercício da função de controle formal, pelo Poder Legislativo e Tribunal de Contas, ou 
social.  
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1.2 Problema 
Existem diversos aspectos que poderiam ser discutidos mediante o exposto 

anteriormente, mas este trabalho procura responder especificamente à seguinte 
pergunta: Qual o Modelo Conceitual de Decisão que possibilita aos gestores públicos 
escolherem os produtos das atividades e projetos que deverão compor os programas 
sociais, bem como decidirem quanto à sua continuação, eliminação ou substituição, 
visando a eficácia de tais programas e da prefeitura municipal? 

 
 
 

1.3 Objetivo do Trabalho 
O objetivo principal é propor um Modelo Conceitual de Decisão que auxilie os 

gestores municipais no planejamento, execução e controle dos produtos oriundos das 
atividades e/ou projetos de governo enquanto componentes dos programas sociais, 
objetivando a eficácia dos mesmos e, conseqüentemente, da prefeitura municipal. 

Para melhor entendimento do que se busca alcançar com o trabalho, são 
apresentadas, a seguir, algumas definições utilizadas no seu desenvolvimento: 

Modelo é a representação de uma realidade ou um sistema. 
Modelo Conceitual é o modelo estruturado com base nos conceitos dos elementos que o 
constituem. 
Decisão é o ato de selecionar com base num critério de escolha, entre as alternativas 
possíveis, a que deve ser implementada. 
Modelo de Decisão é o modelo estabelecido para seleção da melhor alternativa, 
compreendendo os modelos de identificação, mensuração e informação. Faz parte de 
processos de decisão que, por sua vez, estão contidos no sistema de gestão. 
Atividade é o processo físico-operacional que consome recursos e gera pelo menos um 
produto necessário para a manutenção da ação governamental. 
Projeto é o processo físico-operacional que consome recursos e gera pelo menos um 
produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo. 
Programa Sociail é a agregação de atividades e/ou projetos em um plano de ação 
governamental com a finalidade de concretizar os objetivos sociais pretendidos pela 
entidade pública. 
Eficiência é a relação existente entre o volume de bens ou serviços produzidos e o 
volume de recursos consumidos. 
Eficácia é o alcance dos objetivos pré-estabelecidos para cumprimento da missão e 
garantia da continuidade da prefeitura municipal. 
Resultado Econômico representa a variação  do patrimônio e pode ser evidenciada pela 
diferença entre receitas e custos. 
Resultado Econômico dos Programas Sociais é a diferença entre o valor econômico dos 
benefícios gerados para a sociedade menos os custos de oportunidade das atividades 
e/ou projetos necessários para o alcance dos produtos dos programas sociais e outros 
custos também identificados diretamente com o seu desenvolvimento. 
 
 
 
1.4 Metodologia Utilizada 

Para atender ao objetivo proposto foram utilizadas legislações relativas ao 
processo orçamentário no Brasil, fontes bibliográficas sobre contabilidade pública, 
contabilidade gerencial e análise custo-benefício de programas.  

A formulação do Modelo Conceitual de Decisão baseou-se nos princípios e 
critérios do modelo GECON – Sistema de Gestão Econômica que significa administração 



 5

por resultado e cujo objetivo é a otimização dos resultados por meio da melhoria da 
produtividade e eficiência operacionais. 

 
 
 

1.5 Premissas Básicas 
A abrangência de um governo municipal pode incluir desde a atuação na 

administração direta, a coordenação e supervisão das atividades desenvolvidas pela 
administração indireta até a regulamentação ou controle de outras entidades prestadoras 
de serviços de relevância para o público como as pertencentes ao setor público não-
governamental. 

Qualquer que seja a sua amplitude, todas as entidades são constituídas e 
mantidas sob o pressuposto da continuidade. No caso da administração direta, foco deste 
trabalho, apesar de não possuir o risco da descontinuidade por falta de “lucros” como nas 
entidades com fins lucrativos, a sua existência só se justifica caso esteja gerando 
resultados positivos para a população.  

Sendo assim, no desenvolvimento do Modelo Conceitual de Decisão para 
gerenciamento dos produtos das atividades e/ou projetos componentes de um programa 
social serão consideradas as seguintes premissas: 

• A prefeitura municipal tem como objetivo promover o desenvolvimento 
econômico e social por meio da continuidade da prestação dos seus serviços; 

• A continuidade é garantida quando a prefeitura municipal é eficiente e eficaz; 
• Sob o enfoque econômico, a prefeitura municipal é eficiente quando o valor 

das outras alternativas de execução das suas atividades e/ou projetos é maior 
do que o valor corrente dos recursos utilizados quando realizado pelo próprio 
governo; 

• Sob o enfoque econômico, a prefeitura municipal é eficaz quando o valor 
econômico dos benefícios gerados por seus programas é maior do que o custo 
de oportunidade das atividades e/ou projetos que compõem tais programas; 

• O modelo de gestão da prefeitura municipal é por resultados; 
• Os recursos físicos, materiais e financeiros estão adequadamente dispostos e 

as responsabilidades e autoridades são bem definidas por secretarias e/ou 
setores; 

• Os gestores são competentes e empreendedores para planejar e executar os 
programas de governo; 

• Os gestores públicos na busca da eficiência e eficácia da gestão escolhem a 
melhor alternativa entre as possíveis para a obtenção dos produtos das 
atividades e/ou projetos de governo e também dos programas; 

• O clima organizacional é pró-ativo e os funcionários são capacitados e 
motivados; 

• Existem métodos para mensurar o valor econômico dos benefícios gerados 
pelos programas de governo; 

• Existem recursos de processamento de dados com condições de atender às 
necessidades do modelo proposto. 

 
 
 
1.6 Requisitos do Modelo Conceitual de Decisão 

Os requisitos a serem atendidos pelo Modelo Conceitual de Decisão são: 
• Estar integrado com a missão, crenças e valores e com o modelo de gestão da 

entidade pública; 
• Propiciar a correta apuração do resultado dos programas sociais, respeitando 

o modelo físico; 
• Ser aplicável em todas as fases do processo de planejamento/orçamento; 
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• Atender ao conceito de resultado econômico; 
• Manter a comparabilidade dos valores ao longo do tempo; 
• Permitir avaliar a viabilidade dos programas sociais, bem como o seu controle 

ao longo do tempo; 
• Permitir a avaliação justa dos gestores públicos. 

 
 
 
2 Prefeitura Municipal Voltada para Resultados 

O contexto de crise das últimas décadas tem colocado em questionamento o 
modo tradicional de organização e gestão governamental, exigindo uma nova forma de 
se pensar a administração pública em uma abordagem gerencial que possui como uma 
das principais características a orientação para resultados, ensejando a solução de 
problemas ou o atendimento de demandas da sociedade.  

Nesse sentido, uma prefeitura municipal poderia começar a ser vista dentro de 
uma visão sistêmica, como um conjunto de partes interdependentes que interagem entre 
si para a consecução de um determinado objetivo e em constante inter-relação com o 
ambiente (ACKOFF apud CATELLI et. al., 2001, p. 88). 

A interação com o ambiente permite à prefeitura conhecer as demandas da 
população por bens e serviços públicos e ao mesmo tempo obter os recursos financeiros 
(receitas públicas), humanos, físicos, tecnológicos, materiais e informacionais para sair 
de uma situação atual previamente diagnosticada para uma situação futura objetivada. 

Conhecendo os dois lados, produtos e serviços demandados e recursos 
disponíveis, e ponderando o fato da escassez dos recursos, devem ser estabelecidas 
prioridades e diretrizes a serem seguidas por todas as secretarias municipais, buscando 
otimizar a utilização dos recursos públicos, ou seja, o seu melhor uso entre várias 
alternativas possíveis. 

Alcançar esse estágio de desenvolvimento em uma prefeitura municipal depende 
das características dos seus subsistemas organizacionais, os quais, conforme Parisi e 
Nobre (1999, p. 105) interagem da seguinte forma: 

“... os gestores (sistema social) orientados pelos princípios de gestão (sistema 
institucional) tomam decisões (sistema de gestão), sobre as quais têm responsabilidade e 
autoridade previamente definidas (sistema organizacional); por sua vez, essas decisões 
dizem respeito às ocorrências (evento) relacionadas aos recursos, produtos e serviços 
(sistema físico) que alteram as situações operacional e econômica da empresa e que são 
identificadas, mensuradas e informadas pelo sistema de informação”.  

A missão, crenças e valores da prefeitura municipal devem estar voltados à 
efetivação de ações para o desenvolvimento econômico e social e o sistema de gestão 
focado em resultados, os quais são alcançados pela postura empreendedora dos 
gestores. Para isso, exige-se uma estrutura organizacional descentralizada, onde as 
autoridades e responsabilidades são definidas por secretarias municipais. Além disso, é 
preciso buscar conciliar os objetivos da prefeitura municipal com os interesses dos seus 
funcionários para harmonizar a relação entre os mesmos. 

“Na ótica sistêmica da Gestão Econômica, cada organização governamental se estrutura e 
atua como um conjunto de áreas de responsabilidade, concebidas como criadoras de 
valor, como centros de resultado. Os gestores das áreas atuam como empreendedores 
dentro das suas respectivas responsabilidades, ou seja, como ‘donos’ de suas atividades, 
em estreita coordenação com o todo da organização. De fato, o gestor é primeiramente 
um integrante da organização como um todo e só depois um gestor da sua própria área. 
Pela atuação integrada das áreas no conjunto da organização é criado um valor maior do 
que os valores que as áreas poderiam gerar se atuassem descoordenadamente” 
(CATELLI et al., 2001, p.89). 

Acredita-se que, assim, torna-se possível alcançar maior produtividade 
(atendimento das necessidades da população, de forma mais abrangente possível), 
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eficiência, satisfação das pessoas (da população quanto à qualidade e quantidade dos 
serviços prestados e dos funcionários quanto à motivação para esse propósito), 
adaptabilidade (alteração dos planos para atender a mudanças ambientais) e 
desenvolvimento (utilização de novas tecnologias). Todos esses fatores, por sua vez, 
conduzem à eficácia da prefeitura municipal.  
 
 
 
3 A Função dos Programas no Processo de Gestão Orçamentária 

No Brasil, a partir da década de noventa, observa-se iniciativas no âmbito da 
reforma do Estado relacionadas ao modelo de gestão voltado para resultados, visando 
uma maior integração entre os processos de planejamento e orçamento por meio dos 
programas de governo.  

As mudanças são mais visíveis no governo federal, “o modelo gerencial adotado 
tem o objetivo de atribuir responsabilidades, orientar os esforços das equipes envolvidas 
na execução, para a obtenção de resultados, e, por último, assegurar a atualização 
permanente do plano”, inclusive com a criação da figura do gerente de programas 
(GARCES e SILVEIRA, 2002, p.59). 

Apesar das ações começarem a surgir nos anos noventa, a Constituição Federal 
de 1988 (CF/88) já vinha definindo instrumentos de planejamento e orçamento com 
elevado grau de detalhes. A seguir, procura-se, portanto, demonstrar como esses 
instrumentos relacionam-se com o processo de gestão composto pelas etapas de 
planejamento, execução e controle. 

No processo de planejamento estratégico ocorre a identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente externo, como nível de atividade econômica, 
impactos das mudanças políticas, reivindicações dos grupos sociais, demandas da 
sociedade, novas legislações e acordos políticos, possibilidade de parcerias com 
entidades do setor público ou privado. Também devem ser analisados os pontos fortes e 
fracos do ambiente interno, podendo ser citados, como exemplo, a situação econômica e 
financeira da entidade e o nível de produtividade fiscal.  

Com base nesse estudo, o governo consegue visualizar os possíveis cenários e 
definir as diretrizes e objetivos que nortearão o seu trabalho durante um determinado 
período para que as oportunidades possam ser aproveitadas, as ameaças evitadas e os 
pontos fortes e fracos considerados, alimentando, dessa forma, o processo de 
planejamento operacional. 

O planejamento operacional “consiste na identificação, integração e avaliação de 
alternativas de ação e na escolha de um plano de ação a ser implementado” (CATELLI, 
1999, p. 132). No caso da administração pública no Brasil, conforme art. 165 da CF/88, 
os planos operacionais estão consubstanciados em três instrumentos principais: Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O PPA é um plano operacional de longo prazo, quadrienal, no qual são definidas 
as metas e prioridades da administração pública por regiões e os programas que 
viabilizarão as diretrizes estratégicas. 

A LDO condiciona a ligação entre o plano de longo prazo expresso no PPA e os 
planos operacionais de curto prazo abrangidos pelas LOA’s de cada ano, pois nela estão 
traduzidas as diretrizes traçadas no PPA em metas e prioridades para cada exercício 
financeiro. 

A LOA, por sua vez, apresenta o conjunto de alternativas de ação escolhidas, ou 
melhor, as metas ou produtos intermediários que conduzirão aos produtos finais dos 
programas em um dado exercício financeiro. Entretanto, o desenvolvimento e 
implementação do plano dependem do entendimento profundo do processo físico de 
consumo de recursos para a geração dos produtos, possibilitando o detalhamento dos 
recursos materiais, financeiros e humanos necessários. 

Após a programação de como acontecerão as despesas ao longo do exercício, 
observando as disponibilidades (receitas públicas) e desembolsos financeiros, passa-se à 
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etapa de execução, procurando atender aos objetivos estabelecidos no planejamento 
operacional. 

O processo de controle possui como objetivo assegurar que os resultados 
planejados sejam efetivamente alcançados. Assim sendo, os resultados decorrentes da 
execução do orçamento, devem ser avaliados em relação aos planejados, possibilitando 
a identificação de desvios, sejam eles relacionados a ajustes dos planos ou ao processo 
de execução, conduzindo-se à correção dos mesmos. 

Considerando o papel a ser desempenhado pela administração pública no 
contexto atual, o processo de gestão, da forma como foi descrito acima, deve representar 
a forma de organização dos meios para a busca dos resultados.  

Portanto, os planos não devem fundamentar-se na concepção do orçamento 
tradicional, cuja principal função é o controle político dos órgãos de representação (no 
caso dos municípios, a câmara municipal e os tribunais de contas) sobre o executivo, 
condizente com as idéias liberais da época de seu surgimento, quando se enfatizava o 
equilíbrio financeiro e a contenção dos gastos públicos, dando relevância somente aos 
meios. 

No outro extremo da linha de evolução das funções e técnicas de elaboração 
desse instrumento da administração pública está o orçamento moderno que, hoje no 
Brasil, está idealizado no chamado Orçamento-Programa, consistindo num conjunto de 
conceitos e disposições técnicas sistematizado originalmente pela Organização das 
Nações Unidas – ONU e possuindo uma forte ligação com o processo de planejamento e 
controle. 

O Orçamento-Programa pode ser entendido como um documento que expressa 
os objetivos perseguidos pela instituição pública por meio dos programas de governo 
para um determinado exercício financeiro. Conforme Giacomoni (2000, p. 157) ele é 
composto pelos seguintes elementos: 

a) “os objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para cuja consecução são 
utilizados os recursos orçamentários; 

b) os programas, isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais no 
sentido de concretização dos objetivos; 

c) os custos dos programas medidos através da identificação dos meios ou insumos 
(pessoal, material, equipamentos, serviços, etc.) necessários para a obtenção dos 
resultados; e 

d) medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações (produto final) e os 
esforços despendidos na execução dos programas”. 

O Orçamento-Programa é a base conceitual da Lei Orçamentária Anual, devendo 
existir integração entre este instrumento e o Plano Plurianual. Nesse sentido, o programa 
aparece como o elo de ligação entre os planos operacionais de longo e curto prazo. Essa 
afirmativa torna-se mais evidente se for considerado o fato dos programas, muitas vezes, 
abrangerem mais de um exercício financeiro, sendo assim, a LOA, na realidade, 
expressa os resultados parciais esperados e os recursos necessários para consecução 
dos mesmos. 

O programa é o elemento básico da estrutura do Orçamento-Programa, pois é 
com a sua utilização que os esforços e ações de governo são organizados para o alcance 
de uma situação futura almejada. Na verdade, os programas são expressos pelas metas 
ou produtos das unidades administrativas (secretarias municipais) no desempenho das 
atividades de regulação, fiscalização, promoção, coordenação etc. 

O principal critério de classificação da despesa pública utilizado para elaboração 
do Orçamento-Programa é a Classificação por Programas, cuja finalidade básica é 
demonstrar as realizações do governo, ou seja, o resultado final de seu trabalho em prol 
da sociedade. As quatro categorias que constituem tal classificação, de acordo com o art. 
2º da Portaria nº 42/99, são assim definidas: 
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• “Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores pré-
estabelecidos. 

• Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa 
envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo. 

• Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, dos quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do 
governo. 

• Operações Especiais: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta 
sob a forma de bens e serviços”. 

Observando os conceitos de programa, projetos e atividades traçados pela 
legislação é possível perceber que, talvez, tenha sido dado ênfase aos aspectos formais 
do processo orçamentário e não à realidade físico-operacional da entidade, existindo uma 
certa confusão entre os mesmos. 

Ao conceituar atividades e projetos procurou-se diferenciar o conjunto de 
operações que são realizadas para a manutenção das ações do governo e, por isso 
mesmo, contínuas ao longo do tempo daquelas cujo objetivo é a expansão ou 
aperfeiçoamento das suas ações e, portanto, limitadas no tempo. 

De certa forma, essa é uma informação importante tanto para o gestor quanto 
para a população, pois dimensiona os esforços governamentais para atendimento das 
demandas públicas. Por outro lado, existe uma preocupação com a contenção dos gastos 
públicos e o equilíbrio orçamentário-financeiro, como pode ser visto nos artigos 16 e 17 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais possuem como objetivo restringir o 
desequilíbrio nas contas públicas causado pelo aumento de despesa oriundo da criação, 
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental ou pela criação ou aumento de 
despesas de caráter continuado. 

Contudo, para a finalidade de gestão, outros aspectos deveriam estar sendo 
considerados. Analisando as definições de atividades apresentadas pelos autores da 
área de contabilidade gerencial, observa-se a existência do consenso de que as mesmas 
caracterizam-se pelo processamento de recursos para a geração de produtos ou, 
complementando conforme Catelli (2002, anotações de sala de aula), pelo menos um 
produto. 

Assim, uma prefeitura municipal possui as atividades de planejar, controlar, 
comprar, arrecadar tributos, fiscalizar, lecionar, preparar merenda, consultar, clinicar, 
reformar, limpar e outras inúmeras atribuições. Algumas delas existindo 
permanentemente e fazendo parte da própria estrutura de custos periódicos da entidade, 
como é o caso do sacrifício de recursos financeiros para pagamento de professores, 
enquanto outras são criadas ou eliminadas conforme oscilações na demanda e nos 
recursos disponíveis. 

Os projetos, na maioria das vezes, estão relacionados com a construção ou 
aquisição de algum bem de capital, como escolas, hospitais, aparelhos, móveis e 
utensílios. Dependendo do tipo de projeto, diversas atividades são desempenhadas para 
a sua realização, por exemplo, para a construção de uma escola é preciso planejar, 
elaborar o projeto arquitetônico, realizar as diversas fases do projeto de construção etc. 
Cada uma dessas atividades pode ser feita pela própria prefeitura, por terceiros ou 
parcerias, sendo que para a tomada de decisões devem ser analisadas separadamente.  

Os projetos também se caracterizam pelo sacrifício de recursos para obtenção de 
pelo menos um produto. A natureza deste produto é diversa daquele oriundo das 
atividades governamentais, pois pode ser utilizado para realização ou expansão das 
atividades já existentes ou para criação de outras atividades. 
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Por fim, basta definir o que são programas – constituem-se na agregação de 
atividades e/ou projetos em um plano de ação governamental com a finalidade de 
concretizar os objetivos pretendidos pela entidade pública. 

 
 
 

4 Modelo Físico dos Programas Sociais 
A eficácia da prefeitura municipal depende das decisões dos gestores em relação 

à composição de cada um dos programas, sejam eles fim ou meio, pois o resultado ótimo 
da entidade é composto pelo resultado ótimo de cada uma das suas secretarias enquanto 
responsáveis por um dado número de programas. 

O ponto de partida para administrar o resultado gerado por cada programa é o 
conhecimento de como ele se forma, ou seja, de como os recursos são consumidos para 
a geração dos produtos. 

Inicialmente é feito um diagnóstico das carências da população e dos seus 
determinantes sociais e econômicos. Para diminuir essas demandas, são traçadas 
diversas alternativas de ação, cada uma apresentando os seguintes pontos básicos: 

Secretaria responsável pelo programa social  
A alocação dos recursos públicos, sejam eles humanos, físicos ou financeiros, é 

feita por órgãos ou unidades administrativas, porém, a concretização dos programas, às 
vezes, exige a utilização de recursos de mais de uma secretaria municipal.  

Portanto, surge a dúvida de como conciliar a responsabilidade pela gestão dos 
recursos e a responsabilidade por alcançar os objetivos dos programas. Na verdade, para 
efeito de avaliação de desempenho cada programa deveria ter somente um gestor 
responsável e as atividades executadas por outras unidades poderiam ser tratadas como 
transações internas entre as secretarias municipais, cujo resultado também deveria ser 
apurado. 

Objetivo ou produto final do programa. 
A expressão do produto final do programa deve ser uma medida objetiva da 

contribuição do mesmo para alcançar os objetivos da prefeitura municipal, por exemplo, 
diminuir em 20% o número de adolescentes grávidas. 

População abrangida. 
A determinação da população-alvo é fundamental para mensurar os benefícios 

esperados com a implementação do programa, pois o valor de um produto deve refletir a 
satisfação de uma necessidade para cada indivíduo ou grupo de indivíduos. 

Os produtos intermediários das atividades e/ou projetos. 
As alternativas de ação requerem a definição de quais atividades precisam ser 

executadas e se elas já existem ou não na prefeitura municipal, sendo que a mesma 
análise deve ser feita em relação aos projetos. Além disso, deve-se verificar as 
possibilidades de execução de tais atividades e/ou projetos: pela prefeitura, pela 
prefeitura em parceria com Organizações não Governamentais ou outras entidades do 
setor público ou privado ou somente pelo setor privado.  

Os recursos necessários para execução das atividades e/ou projetos. 
Para cada uma das possibilidades de execução devem ser levantados os recursos 

físicos, tecnológicos, materiais, humanos e financeiros. 

Período de abrangência. 
Os programas sociais podem ser contínuos, com produtos sendo oferecidos à 

população por um período indeterminado, ou limitados no tempo. 

Os fornecedores de recursos. 
O fornecimento de recursos ocorre de várias maneiras: transações entre unidades 

internas (caso existam os recursos na própria prefeitura), processo de licitação, 
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contratação temporária de recursos humanos, concurso público, convênios, parcerias, 
doações e outras. 

As fontes de recursos financeiros 
Uma das principais limitações para a consecução dos programas sociais é a 

escassez de recursos, sendo este “o aspecto econômico do problema: alocar recursos 
finitos de forma a alcançar o maior número possível de um conjunto infinito de objetivos” 
(HINRICHS, 1974, p. 24). 

Existem basicamente duas fontes de recursos possíveis para o financiamento da 
criação ou expansão de atividades e/ou projetos: aumento da arrecadação da receita ou 
recursos oriundos da descontinuidade de outras atividades.  

 
 
 

5 Modelo Conceitual de Decisão para Gestão dos Programas Sociais 
Municipais 

O modelo conceitual proposto para decidir quanto à criação, substituição, 
continuação ou eliminação dos produtos de uma atividade e/ou projeto para o alcance do 
objetivo de um programa social tem como base a análise custo-benefício. O seu 
propósito é avaliar a viabilidade econômica de planos de ação alternativos em termos de 
criação de valor para a sociedade. 

“Isso pressupõe a concepção de programas na área social (saúde, educação, etc.) como 
investimentos em capital humano, na medida em que estes programas, seja por capacitar 
ou por tornar a força de trabalho mais hígida, fazem com que aumente sua produtividade, 
elevando, assim, a produtividade do sistema econômico como um todo. Fica evidente, 
portanto, a fundamentação teórica deste instrumental técnico: a teoria do capital humano e 
a metodologia da análise econômica de investimentos”(UGÁ, 1995, p. 209). 

A análise custo-benefício pressupõe conhecer a relação entre os custos totais dos 
programas e os benefícios diretos e indiretos gerados e compará-los, decidindo-se por 
aquele que possuir maior resultado econômico. Dessa forma, torna-se imprescindível 
destacar os conceitos utilizados no processo de identificação, mensuração e informação 
para gestão dos programas sociais. 

Processo de Identificação 
O processo de identificação consiste no reconhecimento, classificação, registro e 

acumulação dos dados relativos a uma determinada entidade que pode ser produto, área, 
empresa, período etc. 

No caso da análise custo-benefício dos programas, o ponto crítico do modelo 
proposto é reconhecer os benefícios gerados (receitas) e o momento de sua ocorrência, 
bem como estabelecer uma relação direta com os sacrifícios de recursos (custos) para 
obtê-los. Essa não é uma tarefa fácil, visto a complexidade de separar os benefícios de 
cada programa social implementado em um mesmo período. 

Após o reconhecimento, passa-se para as etapas de classificação, registro e 
acumulação que devem ser coerentes e consistentes com os sistemas de informação da 
prefeitura municipal. 

• Método de acumulação 
Como a gestão dos programas sociais requer a consideração tanto das receitas 

como dos custos, o modelo de acumulação inerente ao modelo de decisão proposto é por 
centro de resultados. 

• Matriz de acumulação  
A matriz de acumulação é definida com base na identificação das necessidades 

de informações dos tomadores de decisão.  
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Programa:                                                                                   Período: 
 Exercício Financeiro Regiões 
Receita   
(-) Custo da Atividade A    
(-) Custo da Atividade B    
(-) Custo da Atividade C    
(-) Outros Custos Identificados   
Resultado Econômico   
Figura 1: Matriz de Acumulação 

Na primeira linha, tem-se o plano de entidades que consiste em “qualquer unidade 
da empresa que seja capaz de acumular, por destino, custos e receitas” (PARISI, 1995). 
Diante do fato dos programas poderem ser implantados em várias regiões do município e 
por vários exercícios financeiros, pode ser interessante fazer a análise para cada uma 
dessas entidades. 

Na primeira coluna, apresenta-se o plano de contas para classificação das 
receitas e custos dos programas, o que decorre dos aspectos físico-operacionais, método 
de custeio e sistema de mensuração. 

A eficácia da prefeitura municipal é obtida pela combinação ótima dos programas 
de governo, estes, por sua vez, devem ser escolhidos tendo como critério o maior 
resultado econômico gerado. Como já mencionado, os benefícios são percebidos pela 
população por meio dos programas-fim, dessa forma, os resultados econômicos gerados 
pelos programas sociais, ou melhor, as margens de contribuição social devem ser 
suficientes para cobrir todos os custos dos programas-meio ligados às atividades 
políticas, administrativas e de apoio. 

A análise custo-benefício deve ser feita considerando um determinado período de 
tempo. Para os programas com duração limitada pode ser considerado o período de 
abrangência dos mesmos, caso contrário deve-se fazer a análise para um período onde 
seja possível fazer a previsão tanto das receitas como dos custos. 

• Método de Custeio 
O método de custeio adotado é o direto, procurando associar os benefícios dos 

programas com os custos diretamente incorridos para a sua realização.  
O resultado econômico gerado pela prefeitura à sociedade é formado pela soma 

das margens de contribuição social menos os custos dos programas-meio. Tais custos 
são considerados indiretos por não poderem ser identificados diretamente com cada um 
dos programas sociais. 

Os custos tanto dos programas-fim como dos programas-meio são apurados pelo 
somatório dos custos de oportunidades das atividades e/ou projetos. Tais custos de 
oportunidade, em contrapartida, constituem-se receitas destes útlimos que, se 
confrontados com os custos dos recursos a custo corrente de reposição à vista para a 
sua realização, chega-se ao resultado apurado para cada atividade e ou projeto, 
demonstrando a eficiência ou ineficiência da prefeitura na sua execução.  

Processo de Mensuração 
Mensurar consiste em atribuir números aos atributos de um objeto. “O processo 

de gerenciamento requer a aplicação de medidas de quantidades, volumes, preços de 
recursos, de bens e serviços no mercado, como parâmetros de criação de valor em 
qualquer atividade humana” (CATELLI et. al., 2001, p. 90). Para a finalidade de análise 
dos programas sociais devem ser empregados os seguintes conceitos de mensuração: 

• Receitas dos Programas Sociais 
Os benefícios diretos e indiretos são expressos em unidades monetárias, 

calculados conforme a implementação dos programas em cada região e período.  
Para exemplificar os benefícios diretos e indiretos, Ugá (1995, p. 213) utilizou um 

programa de atenção primária em saúde para uma determinada área. O benefício direto 
seria a eliminação de gastos com o tratamento de doenças evitáveis com o programa e o 
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benefício indireto a elevação da capacidade produtiva da sociedade proveniente da 
diminuição da mortalidade e da morbidade da população, uma vez que tais alterações no 
estado de saúde e na esperança de vida acarretam um aumento da força de trabalho 
disponível. 

• Custos dos Programas Sociais  
Os custos dos programas sociais constituem-se pela soma dos custos de 

oportunidades das atividades e/ou projetos que compõem os mesmos. 
Dado a escassez dos recursos públicos para atendimento das demandas da 

sociedade, a sua aplicação em uma alternativa de ação para conseguir o produto 
intermediário necessário à concretização dos resultados de um programa de governo 
exclui a possibilidade de ser aplicada em outra opção. “Pode-se dizer que o custo de 
oportunidade de um recurso com relação a uma decisão é o melhor uso do mesmo 
recurso em uma decisão alternativa” (CATELLI et. al., 2001, p. 91). 

Vale ressaltar as afirmações feitas por Ugá (1995, p. 212) sobre a utilização do 
custo de oportunidade: 

“Note-se, como apontamos, trabalha-se com o conceito de custo de oportunidade, 
diferente do custo contábil. Isto é, mesmo aqueles bens e serviços que seriam obtidos 
gratuitamente pelo programa em questão e que, portanto, não representariam nenhum 
custo contábil, têm seu valor apurado e considerado como componente do custo do 
projeto. Isso porque, na medida em que a análise custo-benefício consiste em um estudo 
de rentabilidade social dos usos alternativos dos recursos da sociedade como um todo, 
considera-se que um bem ou serviço obtido gratuitamente por um programa deixou de sê-
lo por outro e, portanto, representa um custo social”.  

• Valor do dinheiro no tempo 
Os benefícios e os custos dos programas não acontecem de forma instantânea e 

simultânea, mas ao longo de períodos de tempos futuros. Portanto, além de identificar 
quais custos correspondem a quais receitas, é preciso calcular o valor presente dos 
mesmos para averiguar o benefício líquido gerado. 

A escolha da taxa de desconto, conforme sugere Ugá, (1995, p. 215), deve levar 
em consideração a taxa de preferência da sociedade entre haveres presentes e futuros, 
ou melhor, a taxa de oportunidade de capital interna da sociedade beneficiada direta ou 
indiretamente pelo programa. 

Os valores monetários, também, serão corrigidos com a finalidade de evitar 
distorções na análise causadas pelos efeitos da inflação. 

Processo de Informação 
O modelo de decisão proposto deve ser usado em todas as fases do processo de 

gestão: planejamento de longo prazo (PPA), planejamentos anuais (LDO e LOA), 
planejamento de curto prazo (programação financeira), execução e controle. 

A apresentação e discussão dos planos devem envolver uma visão total e 
integrada da composição dos diversos programas governamentais, buscando otimizar a 
utilização dos recursos escassos. Assim, com o decorrer do tempo e/ou a cada nível de 
dispêndio, o modelo de decisão proposto também deve ser utilizado para indicar as 
mudanças em custos e benefícios pelas variações da quantidade de serviços prestados 
ou mesmo pelas alterações das atividades/projetos que compõem cada programa social. 

Portanto, quando da análise da criação, eliminação ou substituição de atividades 
dentro de um programa ou entre programas governamentais, a análise deve ser feita em 
termos do aumento/diminuição dos benefícios e custos em cada programa específico, ou 
seja, das receitas incrementais geradas ou eliminadas e do custo de oportunidade das 
atividades/projetos. 

Os resultados esperados durante o processo de planejamento devem ser 
comparados com os resultados obtidos durante a execução para que sejam apurados os 
desvios e gerados relatórios de avaliação de resultados e desempenho. Esse controle 
deve ser feito tanto em relação aos programas, fins ou meios, quanto às 
atividades/projetos e à prefeitura municipal como um todo. 
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6 Exemplo – Programa - Saúde Auditiva dos Alunos Primários 
A prefeitura do município Modelo, estudando as demandas sociais na área da 

educação, percebeu que a realização de um programa para solucionar os problemas 
auditivos dos alunos primários contribuiria para diminuir parcialmente os índices anuais 
de repetência (5%) e de evasão escolar (2%). 

O Secretário da Educação, responsável pelo atendimento dessa demanda da 
população e pelo gerenciamento do programa, juntamente com os membros da 
comunidade e os profissionais da área da educação e saúde levantaram os seguintes 
conjuntos de ações possíveis: 

1. Tratamento Curativo: Diagnóstico e tratamento dos problemas auditivos 
pelos profissionais da saúde.  

• Produtos Intermediários: diagnóstico, diagnóstico especializado e prótese 
auditiva. 

2. Tratamento Preventivo e Curativo: Conscientização dos professores, pais e 
comunidade, diagnóstico e tratamento dos problemas auditivos. 

• Produtos Intermediários: todos os listados na primeira opção mais o produto 
professores treinados. 

Valor Monetário dos Benefícios: 
Opção 1 – Tratamento Curativo - $ 40.000,00: originado pelo valor presente dos 

benefícios diretos e indiretos estimados para um período de 15 anos gerados pela 
realização do programa durante um exercício financeiro. O valor monetário dos 
benefícios diretos é dado pelo número de repetências e evasões evitado vezes o custo 
para manutenção do aluno na escola. Quanto aos benefícios indiretos, mesmo com todas 
as restrições, considerou-se as mudanças na capacidade produtiva da sociedade pela 
maior qualificação dos alunos, monetizados mediante a renda média da região conforme 
o grau de escolaridade em cada período. 

Opção 2 – Tratamento Curativo e Preventivo - $45.000,00: Cálculo realizado para 
o mesmo período e considerando todos os fatores da opção 1 mais o valor dos benefícios 
diretos gerados pelo número de problemas auditivos evitados vezes o custo do 
tratamento e, também, os indiretos pelas mudanças na produtividade da sociedade 
obtidas com a redução dos problemas de surdez. O processo de conscientização dos 
professores, pais e comunidade colabora para a menor exposição da população a riscos 
causados pela poluição sonora, limpeza realizada com materiais não adequados, entre 
outros. 

Valor Monetário dos Custos: 
O detalhamento das quantidades e valores dos recursos a serem consumidos 

pelas atividades para geração dos produtos intermediários em cada período foi feito 
observando as seguintes possibilidades de execução: 

• Governo: abrange os recursos diretamente identificados com a realização de 
cada atividade avaliados pelos custos correntes de reposição à vista para 
evitar que ineficiências dos processos de licitação, contratação de pessoal e 
compras interfiram na análise.  

• Terceirizado: prestação de serviço pelo setor privado equivalente ao prestado 
pelo governo em qualidade, quantidade, efetividade, local e período, avaliado 
pelo custo corrente à vista.  

• Parceria: prestação de serviço pelo setor público não-governamental 
equivalente ao prestado pelo governo em qualidade, quantidade, efetividade, 
local e período, avaliado pelo custo corrente à vista. Neste caso, o governo 
mantém um contrato de parceria com a entidade que presta serviços no setor 
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de saúde, repassando o recurso para a sua execução e cobrando o alcance 
das metas previstas. 

 
Na opção de realização pelo próprio governo, os custos das atividades foram 

classificados entre diretos e indiretos em relação a cada unidade de produto gerado. Os 
profissionais da saúde foram contratados especificamente para trabalhar neste programa, 
compondo os custos das atividades em que atuam. 

É importante observar que existem alguns recursos que serão utilizados, mas não 
são custos diretos das atividades componentes do programa em análise, como é o caso 
dos salários pagos aos professores. Portanto, como já visto, deve-se analisar o resultado 
econômico gerado por essas atividades/projetos individualmente (custo de oportunidade 

Produto - Professores Treinados Governo Terceirizado Parceria
Quantidade de Professores 70 70 70
Custo Direto Unitário 25,00           50,00               45,00           
   Material didático 25,00          
Custo Direto Total 1.750,00      3.500,00          3.150,00      
Custo Fixo 1.250,00      -                   -              
   Médico especializado 650,00        
   Aluguel salas 500,00        
   Aluguel áudio-visuais 100,00        
Custo da Atividade 3.000,00    3.500,00         3.150,00    

Produto Diagnóstico Governo Terceirizado Parceria
Quantidade de Alunos 2000 2000 2000
Custo Direto Unitário 3,00                 2,00             
  Teste de audição 3,00                 2,00            
Custo Direto Total -              6.000,00          4.000,00      
Custo Fixo 2.800,00      
   Profissional da saúde 2.400,00     
   Fitas para teste + formulários 400,00        
Custo da Atividade 2.800,00    6.000,00         4.000,00    

Produto Diagnóstico Especializado Governo Terceirizado Parceria
Quantidade de Alunos 400 400 400
Custo Direto Unitário 25,00           40,00               26,00           
   Consulta médica 6,00            15,00               13,00          
   Consulta fonoaudiólogo 15,00          15,00               7,00            
   Exame audiometria 4,00            10,00               6,00            
Custo Direto Total 10.000,00    16.000,00         10.400,00    
Custo da Atividade 10.000,00  16.000,00        10.400,00  

Produto Prótese Auditiva Governo Terceirizado Parceria
Quantidade de Alunos 140 140 140
Custo Direto Unitário 128,00         140,00             130,00         
   Aparelho auditivo 120,00        120,00             100,00        
   Procedimento médico 8,00            20,00               30,00          
Custo Direto Total 17.920,00    19.600,00         18.200,00    
Custo da Atividade 17.920,00  19.600,00        18.200,00  

Atividades Desenvolvidas  pela Secretaria da Saúde

PROGRAMA: SAÚDE AUDITIVA DOS ALUNOS PRIMÁRIOS

Atividade Desenvolvida pela Secretaria da Educação
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menos custo corrente de reposição dos recursos consumidos) e, em conjunto, enquanto 
componentes de vários programas sociais ou da prefeitura como um todo. 

Analisando os dados, conclui-se que a melhor alternativa de ação seria a 
execução das atividades pela própria prefeitura, demonstrando a sua eficiência. A 
segunda melhor alternativa seria o estabelecimento de parcerias, portanto, este será o 
custo de oportunidade das atividades a ser utilizado na análise custo-benefício. 

Outro fator que precisa ser considerado na análise é a existência ou não de 
limitação de recursos financeiros para concretização do programa proposto. Constatou-se 
que para o tratamento curativo, o aumento de arrecadação de receitas no período será 
suficiente para cobrir a criação de todas as suas atividades. Se for escolhido o tratamento 
preventivo e curativo não existirá recursos financeiros a serem destinados para a 
Atividade de Treinamento de Professores que deverá ser coberta com a descontinuidade 
de alguma outra atividade da entidade pública. 

A atividade, com possibilidade de ser descontinuada, é a de distribuição de 
escovas de dente, por não estar sendo valorizada com a mesma intensidade pela 
população, como no início do programa, como incentivo para higienização adequada dos 
dentes. Os dados da atividade são os seguintes: 

Qual das duas opções deverá ser escolhida – Tratamento Curativo ou 
Tratamento Preventivo e Curativo, considerando o período de um ano? 

Inicialmente, é preciso verificar qual das duas opções apresenta maior resultado 
econômico, sendo que este é calculado conforme demonstrado abaixo: 

Governo
Receita Econômica 40.000,00       
(-) Custos do Programa 32.600,00       
   (-) Custos Ativ.Diagnóstico 4.000,00         
   (-) Custos Ativ.Diagnóstico Especializado 10.400,00       
   (-) Custos Ativ.Implante de Prótese Auditiva 18.200,00       
Resultado Econômico 7.400,00        

PROGRAMA: SAÚDE AUDITIVA DOS ALUNOS PRIMÁRIOS
Opção 1: Tratamento Curativo

Governo
Receita Econômica 45.000,00      
(-) Custos do Programa 35.750,00      
   (-) Custos Ativ. Treinamento Professores 3.150,00        
   (-) Custos Ativ.Diagnóstico 4.000,00        
   (-) Custos Ativ.Diagnóstico Especializado 10.400,00      
   (-) Custos Ativ.Implante de Prótese Auditiva 18.200,00      
Resultado Econômico 9.250,00        

PROGRAMA: SAÚDE AUDITIVA DOS ALUNOS PRIMÁRIOS
Opção 2: Tratamento Preventivo e Curativo

Produto: Escova de dente distrib. Governo
Quantidade de Alunos 2000
Custo Direto Unitário 1,50            
   Escovas de Dente 1,50            
Custo Direto Total 3.000,00      
Custo da Atividade 3.000,00     

Custo de Oportunidade (terceiros) 3.100,00     

Receita Econômica Incremental 4.200,00    
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A opção que apresenta uma melhor relação custo-benefício é a 2 – Tratamento 
Preventivo e Curativo, portanto, ela deveria ser a escolhida, mas ainda existe a restrição 
de não haver recursos suficientes para financiar a atividade de treinamento de 
professores, sendo preciso verificar se a melhor opção é substituir a atividade de 
distribuição de escovas de dente por esta.  

Para decidir sobre a substituição ou não, torna-se necessário identificar os 
benefícios incrementais dos produtos dessas atividades nos programas sociais que são 
componentes e comparar com os seus custos de oportunidades.  

 

Procedendo-se à análise, é possível concluir que vale a pena substituir uma 
atividade pela outra. Com a substituição ocorrerá um incremento no resultado global da 
prefeitura municipal de $ 750,00. 

Periodicamente, os gestores devem verificar se as opções escolhidas no passado 
continuam sendo as melhores alternativas. Pode ser que os benefícios econômicos e os 
custos de oportunidades dos programas sociais alterem com o decorrer do tempo, 
levando à eliminação de alguma atividade e/ou projeto ou até mesmo do programa como 
um todo.  

 
 
 

7 Conclusão 
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de propor um Modelo 

Conceitual de Decisão para os gestores públicos escolherem os produtos das atividades 
e projetos que deverão compor os programas sociais, bem como decidirem quanto à sua 
continuação, eliminação ou substituição, visando a eficácia de tais programas e, 
conseqüentemente, da prefeitura municipal. 

A análise custo-benefício foi a base para a construção do modelo, buscando-se 
confrontar as receitas econômicas e os custos dos programas sociais para a escolha da 
melhor alternativa, entre as possíveis, de combinação de atividades e/ou projetos para 
composição do produto final do programa, atendendo, assim, o conceito de resultado 
econômico.  

O Modelo Conceitual de Decisão proposto auxilia os gestores municipais a 
cumprirem a missão de propiciar o desenvolvimento econômico e social da comunidade 
pela qual são responsáveis, pois os conceitos empregados no processo de identificação, 
mensuração e informação têm como principal objetivo a apuração do resultado correto 
dos programas sociais e a demonstração de como é formado e quem é por ele 
responsável. 

O modelo, também, contribui para o desenvolvimento da abordagem recente da 
administração pública voltada para resultados, podendo ser utilizado nas fases de 
planejamento, execução e controle e possibilitando maior transparência das ações do 
governo municipal expressas no PPA, LDO e LOA. 

Permite a avaliação justa dos gestores responsáveis pelos programas sociais, 
pois adota o custo de oportunidade como base de mensuração dos custos dos 
programas. Assim, mesmo que algumas atividades precisem ser executadas por outras 
secretarias, só serão caso se demonstrem como a melhor opção para obtenção dos 
produtos intermediários necessários. 

Os resultados apurados pelo modelo são comparáveis ao longo do tempo, pois os 
efeitos da inflação são eliminados para não distorcer a análise. 

Professores Escova de Diferença
Treinados Dentes Resultado

Receita Econômica Incremental 5.000,00      4.200,00    800,00      
   (-) Custo de Oportunidade 3.150,00      3.100,00    50,00        
Margem de Contribuição  1.850,00    1.100,00  750,00      
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Enfim, o modelo permite decidir quanto à criação, substituição, eliminação ou 
continuação dos produtos intermediários das atividades e/ou projetos de governo, 
enquanto componentes dos programas sociais, buscando o resultado ótimo para o 
alcance da eficácia da prefeitura municipal. 
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