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Resumo 

Este estudo descreve o percurso das reformas na Administração Pública, assim 

possibilitando a compreensão dos processos empregados no setor público até recentemente, 

bem como as atividades executadas pelo Setor Administrativo Financeiro de uma Instituição 

de Ensino Superior Pública, localizada em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O artigo objetivou 

responder quais as limitações enfrentadas pela UGR devido à falta da ferramenta Sistema 

Integrado de Administração Financeira (SIAFI), utilizada apenas pela UGE e o objetivo 

específico é analisar as limitações que a unidade do interior pode sofrer em virtude da 

concentração das atividades na unidade gestora executora, tendo por base um estudo de caso 

de uma Instituição de Ensino Superior Pública (IESP), localizada em Volta Redonda. A 

identificação, a análise e a discussão foram possíveis, a partir da observação direta e pesquisas 

no período de 2017 a 2018, no setor administrativo financeiro de uma IEPS. Trata-se de uma 

pesquisa aplicada, descritiva, com abordagem qualitativa, tendo por procedimentos e 

instrumentos a pesquisa bibliográfica, documental e participante, além de aplicação de 

questionários para levantamentos de dados sobre as atividades dos atores sociais da 

instituição.  A análise facilita perceber as limitações das unidades do interior (UGR) frente à 

centralização das atividades na UGE (matriz capital) e propõe uma política administrativa de 

desconcentração das atividades com a implantação do sistema integrado financeiro nas 

UGR’s. 
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1. Introdução 

Será realizada uma análise da consolidação da autoridade racional-legal tratado por Max 

Weber, como uns dos princípios que embasam a burocracia como forma organizacional. Essa 

autoridade é baseada nas regras e normas estabelecidas por um regulamento reconhecido e 

aceito por todos os membros de uma sociedade (MOTTA; VASCONCELOS, 2014). 

Max Weber é o teórico que procurou identificar as características do modelo burocrático. 

A administração burocrática, na visão de Weber, baseia-se nos seguintes princípios: 

hierarquia (existe uma hierarquia definida por meio de regras explícitas e as prerrogativas de 

cada serviço e funções são estabelecidas legalmente e regulam o exercício da autoridade e 

seus limites), impessoalidade (a tarefa é conduzida e definida segundo regras), competência 

(os servidores são treinados para as funções e controlam o acesso dos conhecimentos reunidos 

no processo) (BEETHAM, 1988, p. 24). 

Entretanto, os teóricos, Peter M. Blau (1955) e Victor A. Thompson (1967), relataram 

diversas disfunções burocráticas como: regras e papéis formais são desobedecidos pelos 

atores sociais no exercício de seu trabalho cotidiano, o tipo do homem burocrático é uma 

ficção e a cultura e os padrões informais do grupo influenciarão a definição de papéis 

organizacionais (MOTTA; VASCONCELOS, 2014). 

A nova gestão pública (New Public Management) ou, no Brasil, a administração pública 

gerencial surge com um novo conceito mais flexível, descentralizado e desconcentrado, 

democrático, de orientação para cidadão-usuário, com ênfase na qualidade do serviço e do 

atendimento, transparente e participativo com a sociedade. Com o decorrer destas mudanças 

sucedeu-se várias alterações nos campos políticos, socioeconômico, cultural e ambiental 

(NASCIMENTO, 2006). 

Resumidamente, compete esclarecer que a reforma gerencial da administração pública 

brasileira lançada em 1995 foi um progresso nos três aspectos preditos pelo plano diretor: a 

institucional, a gerencial e a cultural. Isto é, foram criadas novas instituições, novas práticas 

gerenciais começaram a ser adotadas e nasceu uma nova visão da administração pública 

(BRITO, 2013). 

A administração pública brasileira se norteia pelos seguintes princípios: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, os servidores públicos vão 



 

 

desempenhar suas atividades se pautando nas leis e não podem ser descumpridas 

(MEIRELLES, 2015, p.91). 

Devido um cenário pouco motivador de queda de arrecadação ou desequilíbrio fiscal, 

predominante na administração pública até recentemente, foi criada a Lei nº 4.320/64 que são 

normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, que simboliza 

uma ferramenta para auxiliar os governantes a gerir os recursos públicos e, além disso, 

consagra a transparência da gestão pública, com relatórios e demonstrativos da execução 

orçamentária (ABRAHAM, 2015 apud FILHO, 2018). Além disso, foi elaborada a Lei da 

Responsabilidade Fiscal estipula normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade 

na gestão social (BRASIL, 2005). A partir deste diploma legal, o governo introduziu 

mecanismos para simplificar a compreensão das informações à sociedade e inseriu 

ferramentas para auxiliar o setor público.  

Para melhor entendimento, destaca-se que o Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) é uma ferramenta importante para gerir recursos públicos, pois é um 

programa desenvolvido para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do Governo Federal (BRASIL, 2019).  

Por meio desta ferramenta disponibilizada pelo governo, será desenvolvida uma pesquisa 

com objetivo geral de responder quais as limitações enfrentadas pela UGR devido a falta da 

ferramenta SIAFI, utilizada apenas pela UGE e o objetivo específico é analisar as limitações 

que a unidade do interior pode sofrer em virtude da concentração das atividades na unidade 

gestora executora, tendo por base um estudo de caso de uma Instituição de Ensino Superior 

Pública (IESP), localizada em Volta Redonda. 

Tendo em vista, que uma Unidade Gestora Executora (UGE) é aquela que tem o poder de 

decidir melhor uso a respeito de seus créditos (Unidade Gestora), tem a capacidade de 

também executá-lo, realizando as diversas etapas de compras e contratações, incluindo os 

estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento (SACRAMENTO et al, 

2016, p. 10). Logo, a unidade gestora responsável pela realização de parte do programa de 

trabalho por ela descentralizada (BRASIL, 2019). 

O estudo desse tema é de extrema importância para as unidades dependentes das UGE’s, 

que tem seu acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) limitado, 

dificultando o acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e contábil, 



 

 

impossibilitando o controle da realização das despesas e o acompanhamento dos estágios das 

mesmas.  

O presente artigo foi dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo dedica-se a 

introdução, descrevendo o percurso da administração burocrática para a administração 

gerencial, demonstrando sua importância no contexto da pesquisa. O segundo capítulo 

consiste no referencial teórico, expondo processos e ciclos percorridos pelos órgãos públicos, 

detalhamento do Sistema Integrado de Administração Financeiro (SIAFI) e estudos anteriores 

expondo a descentralização como ponto importante para melhoria dos processos. Por 

conseguinte, no terceiro capítulo, trata-se dos procedimentos metodológicos e entrevista com 

atores. No capítulo seguinte consiste as análises e reflexão dos resultados referentes à 

Instituição de Ensino Superior Pública em questão. No quinto capítulo, constam as conclusões 

por parte dos autores. Em seguida, apresenta-se as referências bibliográficas. 

2. Revisão da Literatura 

   O referencial teórico está dividido em três partes, para melhor entendimento. 

Inicialmente são expostos os tópicos referentes a todo processos de planejamento, execução e 

os estágios das despesas públicas e na segunda parte está relacionada uma ferramenta básica 

para o ciclo orçamentário SIAFI e por último um estudo de casos anteriores sobre a 

descentralização em órgãos públicos. 

2.1 Despesa Pública ou Orçamentária, Planejamento e Execução 

Silva (2009, p. 240), define despesa pública como “[...] todos os desembolsos 

efetuados pelo Estado no atendimento dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da 

comunidade, nos termos da Constituição das leis ou em decorrência de contratos ou outros 

instrumentos”, ou seja, despesas orçamentárias são oriundas de gastos públicos, tendo por 

objetivo atender as necessidades econômico-sociais da sociedade. O Ministério da Fazenda 

(2016) define como o investimento de recursos monetários de bens e serviços destinados a 

satisfazer as necessidades coletivas previstas no orçamento. 

Neste sentido, observa-se que as despesas orçamentárias são desembolsos efetuados 

pelo Governo para o bem comum da sociedade, onde são realizados através dos tributos e 

impostos arrecadados da população brasileira, sendo importante o controle social e a 

transparência sobre a utilização dos dispêndios, para que a sociedade acompanhe sua 



 

 

execução (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2016). 

Para execução dos recursos públicos, há a necessidade do planejamento, o que nas 

entidades públicas consiste na previsão orçamentária pelo Executivo, passando 

posteriormente pela fixação da despesa pelo Legislativo e por fim o processo licitatório para 

execução. O autor Lacombe e Heilborn (2003, p.162 apud Souza, 2008) complementa “[...] o 

Planejamento é um processo administrativo que visa determinar a direção a ser seguida para 

alcançar um resultado desejado". 

Nascimento (2006, p.125), relata que “[...] toda e qualquer contratação, seja decorrente 

de procedimento licitatório ou não, depende da previsão de recursos orçamentários, logo, 

nenhuma despesa pode ser assumida sem que exista a sua previsão no plano orçamentário”. 

Nesse contexto, a fixação da despesa orçamentária “insere-se no processo de 

planejamento e compreende a adoção de medidas em direção a uma situação idealizada, 

considerando as fontes de recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades 

traçadas pelo governo (LDO e PPA).” (BEZERRA FILHO, 2012; p.168). Ou seja, nesta fase 

se realizam estudos e cálculos a fim de determinar o montante final a ser registrado na 

execução orçamentária. 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento que estabelecer “diretrizes, metas e 

objetivos da gestão pública federal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

aquelas relativas aos programas de duração continuada". Por intermédio deste instrumento, é 

outorgado os conjuntos de políticas públicas do governo para um período de 4 anos (BRASIL, 

2019). De acordo com o art. 165 da CRFB/1988: 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada (BRASIL, 1988). 

 

Souza (2008, p.51) define: “a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um 

instrumento de planejamento instituído pela CRFB/1988 para ser norteador da elaboração da 

Lei Orçamentária Anual [...]”. Conforme dispõe § 2 do artigo 165 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988: 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 



 

 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento (BRASIL, 1988). 

 

Para execução da despesa orçamentária utiliza-se o processo licitatório, uma 

ferramenta utilizada pela administração pública com intuito de pesquisar as melhores 

propostas para aquisição de materiais e contratação de serviços e obras, onde se seleciona a 

mais vantajosa para o setor público. 

Segundo Meirelles (2002, p. 264), licitação é:  

o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento 

desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 

Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 

interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos.  

Nóbrega (1998) complementa: 

Os atos da licitação serão reunidos em processo administrativo previamente 

instaurado nos moldes previstos no art. 38 da Lei de Licitações e Contratos (LLC). 

Estabelece esse dispositivo que o procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo: a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objetivo e a indicação 

do recurso próprio para a despesa (...). 

 

Assim, o procedimento administrativo poderá contratar serviços e obras, bem como 

praticar compras e alienações, por meio do processo licitatório, buscando as propostas mais 

vantajosas, com observância nos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, além de proporcionar igualdade na oportunidade 

entres os concorrentes. 

Conforme dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: 

Art. 1° Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 



 

 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 

com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta Lei. 

Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)(BRASIL,1993). 

 

Ressalta-se que, conforme conjecturado na Lei nº 4.320/1964, quando da execução 

orçamentária, por procedimento licitatório ou outro procedimento que a dispense conforme a 

lei, os estágios na execução da despesa orçamentária são: Empenho, Liquidação e Pagamento. 

 As fases da despesa são uma importante função da Gestão Pública, tendo que ser 

adotados para certificar a qualidade das execuções, em termos de eficiência e eficácia, além 

de resguardar a administração de possíveis erros, fraudes e desvios, de modo a assegurar a 

transparência e a confiabilidade dos atos dos administradores (KOHAMA 2003 apud 

MAGALHÃES et al, 2006). 

Conforme fixa os arts. 58 e 59 da Lei 4.320/1964, o empenho é o ato emanado de 

autoridade competente que cria ao Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de 

implemento de condição, e não poderá exceder o limite dos créditos concedidos (BRASIL, 

1964). 

Na observação de Andrade (2002 apud Magalhães et al, 2006) o empenho, para o 

fornecedor ou prestador de serviços, é a garantia de que o compromisso será pago. Para a 

administração, o empenho é um instrumento de controle do crédito orçamentário, pois vincula 

dotação para cumprir determinada obrigação.  

Segundo Filho (2012, p.170) para cada empenho realizado será emitida uma Nota de 

Empenho, contendo alguns elementos básicos: a representação/ Unidade Orçamentária e/ou 

Unidade Administradora, classificação da despesa abrangendo os níveis (função, programa, 

natureza de gasto e fonte de recursos), data de emissão, nº do processo licitatório que deu 

origem a despesa e seu número, valor das despesas, saldo orçamentário anterior e após a sua 

emissão e ordenador da despesa. 



 

 

Os créditos são classificados em três modalidades: 

● Ordinário: quando o valor da despesa é determinado, será pago de uma só vez. 

● Estimativo: nesse caso ocorre quando o valor da despesa não se conhece e 

poderá ser pago em parcelas. 

● Global: nesse caso é permitido o empenho global de despesas contratuais e 

outras, e o pagamento parcelado (FILHO, 2012). 

 

A segunda fase da execução da despesa pública é a liquidação, que consiste na fase de 

verificação do direito adquirido pelo credor, baseado nos títulos ou na documentação hábil e 

na importância exata a pagar do respectivo crédito, ou seja, recebimento do objeto do 

empenho (ANDRADE, 2002 apud MAGALHÃES et al, 2006). Em outras palavras, a 

liquidação resulta quando os bens e/ou serviços são entregues ou prestados pelo credor.  

Jund (2008 apud Prates, 2014) define que o estágio da liquidação envolve todos os 

atos de verificação e conferência, desde a entrada do material ou a prestação do serviço até o 

reconhecimento da despesa, e tem como objetivo, de acordo art. 63 da Lei 4.320/1964: 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, em seu § 

1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012) 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

base: 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço 

(BRASIL, 1964). 

 

Estando tudo de acordo, o processo será direcionado ao Ordenador da Despesa para 

permissão do pagamento. 

Pagamento é a última fase da execução da despesa pública e consiste na entrega de 

numerário ao credor da administração pública, ou seja, zerando o débito ou obrigação.  

Em conformidade com o art.64 da Lei 4.320/1964, a ordem de pagamento é o 



 

 

despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. No 

Parágrafo único fica expresso que; “A ordem de pagamento só poderá ser exarada em 

documentos processados pelos serviços de contabilidade”. 

Além da modalidade licitação, existe outras modalidades de compra disponível para o 

governo. O art. 37, XXI, da Constituição Federal institui que obras, serviços, compras e 

alienações são contratadas mediante a licitação, “ressalvados os casos específicos na 

legislação”, ou seja, há uma ressalva na lei que permite a contratação direta, isto é, sem 

licitação. Nos casos em que a licitação não é obrigatória, são categorizadas em duas hipóteses: 

dispensa (art. 24 da Lei 8.666/93) ou inexigibilidade (art.25 da Lei). A dispensa, há 

probabilidade de competição entre os licitantes, mas deve haver uma avaliação (prévia) e seja 

conveniente e oportuno para Administração Pública visando o interesse público. A 

inexigibilidade é caracterizada pela inviabilidade da licitação por determinado produto, ou 

seja, produtos únicos ou exclusivos (MAXIMIANO; NOHARA, 2017). Além destas duas 

hipóteses, há a contratação por adesão a Ata de Registro de Preço (art. 8 do Decreto nº 

3931/2001) entretanto, não integra as hipóteses de contratação direta. Na contratação por 

carona (órgão solicitante da adesão) não necessita realizar certame licitatório, o que torna 

muito mais popular e desburocratizada (BRASIL, 2019). 

 

2.2  Sistema Integrado de Administração (SIAFI) 

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) é uma importante 

ferramenta nas atividades associadas à gestão de recursos públicos, foi desenvolvido em 1987, 

com o intuito de processar e controlar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil do governo (FEIJÓ et al, 2009).  

A ferramenta SIAFI engloba desde o registro do orçamento inicial da receita e despesa 

em todas as unidades gestoras (UG) até o lançamento das demonstrações contábeis mensais e 

anuais, além dos métodos essenciais de encerramento e abertura de exercício. Os 

planejamentos orçamentários são elaborados pelas UG com base nos objetivos e das metas 

determinadas para o exercício seguinte, consolidadas em nível de Órgão pelas COF e 

enviadas a SOF (Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão) que concebe à proposta orçamentária da União. Após a aprovação, SOF cria os 

arquivos com os dados das verbas orçamentárias aprovadas para os órgãos públicos, e que são 

enviadas a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para registro no SIAFI (BRASIL, 2003).  



 

 

Todo banco de dados do sistema SIAFI está concentrado em Brasília, ligado às 

Unidades Gestoras (UGS) e ao órgão central (STN). Para ter acesso aos dados do SIAFI, os 

usuários deverão ser cadastrados e habilitados, por intermédio do Sistema de Senha. No 

acesso ao SIAFI, logo se visualiza os seus subsistemas: Tabelas do Cadastro de Obrigações, 

Documentos SIAFI, Contábil, Tabelas orçamentárias, Tabelas de Apoio, Tabelas de Receita 

Orçamentária, Orçamentário e Financeiro, Convênios, Contas a Pagar e Receber, Tabelas 

Administrativas, Dívidas Públicas, Haveres, Programação Orçamentária, Estados e 

Municípios, Administração dos Sistemas, Operações Oficiais de Créditos, Controle de 

obrigações, Manual, Conformidade, Centro de Informação e Auditoria (BRASIL, 2018). 

2.3  Descentralização em Órgãos Públicos 

Alguns autores como Sacramento et al (2014), Mello (1991), Binotto et al (2010), 

Matos (1966) e Guimarães (2002) sugerem a descentralização de alguns órgãos públicos em 

relação a sua sede como ponto de partida para melhorias nos processos, visando avanços no 

sentido de modernização das etapas administrativas e agilidade nos processos documentais. A 

descentralização de atividades, também chamada de desconcentração, dentro da autarquia 

supracitada permite que as unidades descentralizadas sejam mais autônomas. Faz-se 

importante saber que descentralização nada mais é que a delegação de autoridade para 

alcançar fins comuns, sendo estes de eficácia, agilidade, qualidade, flexibilidade, 

desenvolvimento do setor por meio da autonomia de trabalho, comprovação das 

potencialidades administrativas e técnicas. 

O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispõe de princípios fundamentais 

das atividades da Administração Federal, como: planejamento, coordenação, descentralização, 

delegação de competências e controle. Este decreto foi promulgado, porém não vigorou 

devido às crises políticas enfrentadas pelo Brasil em 1967 (SACRAMENTO et al, 2014). 

A literatura nos mostra várias perspectivas em relação à descentralização dependendo 

do ponto de vista dos autores. 

Descentralizar “[...] é o recurso de que a administração se vale tanto para garantir sua 

sobrevivência, quanto para poder expandir sua ação, desenvolvendo o pessoal para os 

compromissos que o crescimento implica” (MATOS, 1966).  

 Para Binotto et al (2010) a descentralização é a transferência de competências do 



 

 

governo central para instâncias locais, podendo haver transferência de poder ou recursos 

financeiros, [...] o que agiliza a gestão de políticas públicas.  

Outra definição é a descentralização das atividades ou desconcentração, modelo 

proposto neste estudo para as IEPS, e a descentralização de decisão, na qual cada unidade é 

apta a tomar suas próprias decisões (SACRAMENTO et al, 2014). 

Guimarães (2002, p.2) define que, na área pública, desconcentração institui uma 

política para descentralizar a tomada de decisão e as atividades administrativas dentro dos 

órgãos públicos centrais, por meio da desconcentração, ou seja, da transferência de 

responsabilidade administrativa sobre os serviços básicos públicos do governo federal para os 

governos regional e local. 

No estudo realizado por Sacramento et al (2014), verificou-se que um grande valor 

monetário em torno de R$ 1.300.000,00 de recursos de emendas parlamentares, retorna aos 

cofres públicos em decorrência dos processos burocráticos que imobilizam o empenho, 

dificultando a ocorrência em tempo hábil. Como evidencia no Quadro 1, observa-se a 

quantidade de tempo gasto em dias dos processos realizados em uma unidade do interior, fora 

da sede. 

 

Quadro 1.  Análise dos Processos realizados pela Instituição de Ensino Superior Pública 

 Licitação Dispensa de Licitação Carona 

Quantidade de Processos 4 23 4 

Tempo médio de empenho 163 dias 65 dias 45 dias 

Intervalo de tempo (min e máx.) 68- 237 dias 16- 340 dias 27- 63 dias 

Mediana 173 dias 39 dias 44 dias 

    Fonte: Sacramento et al (2014). 

O estudo realizado por Sacramento et al (2014) teve como objetivo demonstrar a 

necessidade de utilizar a descentralização de atividades para se obter melhorias no processo 

administrativo- financeiro das IESP. Neste mesmo estudo, a autora elaborou um quadro com 

as vantagens e desvantagens da adoção da descentralização administrativa.  



 

 

Quadro 2. Vantagens e Desvantagens da Descentralização Administrativas 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Maior proximidade dos administradores locais, possibilitando maior 

agilidade e qualidade nas respostas. 

Falta de acesso e uniformidade nas 

decisões. 

 Melhor aproveitamento da capacidade dos          administradores 

locais reduzidos os trâmites burocráticos e gastos. 

Risco de ênfase à objetivos artificiais, 

focados nos objetivos locais. 

Melhor qualidade nas decisões, tendo em             vista que estas 

ocorrem no local de ocorrência, com conhecimento de causa.  

 

    Fonte: Sacramento et al (2014). 

3. Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva, com abordagem qualitativa, tendo por 

procedimentos e instrumentos a pesquisa bibliográfica, documental e participante, além da 

aplicação de questionários para levantamento de dados sobre as atividades dos atores sociais 

da Instituição.  

 O questionário foi aplicado aos servidores do setor administrativo financeiro (SAF), 

com o objetivo de analisar os procedimentos realizados neste setor e propor melhorias. O 

instrumento da entrevista em sua totalidade, aborda o tempo de empregabilidade, cargo e suas 

atribuições, se dispõe das ferramentas necessárias para realização de suas atividades, quais as 

necessidades dessas ferramentas, pontos positivos e negativos da empresa e sugestões para 

melhorias. O setor é composto por seis servidores públicos e apenas cinco realizaram a 

pesquisa, devido a incompatibilidade de horário.  

Entende-se por pesquisa descritiva a pesquisa que busca destacar as características de 

determinada população ou fenômeno. Porém, em determinados casos há pesquisas que, apesar 

de serem definidas como descritivas, acabam ampliando para uma nova visão do problema, se 

assemelhando a pesquisa exploratória (GIL, 2008). Em relação à pesquisa participante, Gil 

(2002) a define pela interação entre pesquisadores e colaboradores do cenário investigado. A 

pesquisa bibliográfica utilizou as fontes do Google Acadêmico, Scielo, Anais de Congresso, 

Revista de Administração Pública e Livros. Ao tratar da pesquisa bibliográfica, é importante 

destacar que ela é sempre realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, 

contribuindo com elementos que subsidiam a análise futura dos dados obtidos (LIMA e 



 

 

MIOTO, 2007). 

O objeto do estudo é uma Instituição de Ensino Superior Pública, localizada na cidade 

de Volta Redonda do estado do Rio de Janeiro, que faz parte de um programa de 

interiorização das universidades públicas do Governo Federal, no ano de 2004. Esta pesquisa 

se limita especificamente ao setor financeiro administrativo, responsável por todos os 

processos de compras e/ ou contratações de serviços do Campus analisado. Contudo, este 

departamento é uma subseção do setor financeiro de uma UGE localizada na sede da 

Instituição, em outro município do estado do RJ, onde os procedimentos de empenho, 

liquidação e pagamento são executados de forma centralizadas.  

A análise buscou compreender as limitações das unidades do interior frente à 

centralização das atividades na UGE e propõe uma política administrativa de desconcentração 

das atividades com transformação das UGR’s em UGE e consequentemente acesso e 

liberação ao Sistema Integrado de Administração Financeira nas UGR’s. 

 

4. Desenvolvimento 

4.1 Execução dos Processos na Unidade Descentralizada da IESP Analisada 

A primeira fase do processo de compras ou contratações realizadas pelo setor administrativo 

financeiro é captar proposta que se encaixe no Art. 45 §1o da Lei n°8.666/93, que consiste 

em: 

§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 

concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I- a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

II- a de melhor técnica; 

III- a de técnica e preço. 

IV- a de maior lance ou oferta-nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso.” (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

Com base nesta análise, o setor realiza os procedimentos burocráticos estabelecidos 

pela Unidade Gestora Executora (UGE), que se constitui em: (i) elaborar o ofício com o 

detalhamento do produto e/ou contratação do serviço, quantidades, valores, justificativa, e 

número da UASG (Unidades Administradoras de Serviços Gerais), além de orçamento base (1 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305142/art-45-1-da-lei-de-licitacoes-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305106/art-45-1-inc-i-da-lei-de-licitacoes-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305086/art-45-1-inc-ii-da-lei-de-licitacoes-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305050/art-45-1-inc-iii-da-lei-de-licitacoes-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305014/art-45-1-inc-iv-da-lei-de-licitacoes-lei-8666-93


 

 

para o caso licitação e 3 para contratação direta). Em caso adesão em pregão de outra UGE 

Federal (carona) torna-se necessário ainda o (ii) termo de aceite do fornecedor, (iii) três atas 

de licitações com o valor dos itens ou serviços a serem adquiridos, (iv) ata assinada do pregão 

original e por último (v) parecer jurídico. Como a unidade não dispõe do SIAFI para execução 

das etapas de empenho, liquidação e pagamento de processos, após abertura dos processos no   

setor de Protocolo da Unidade, os mesmos são direcionados para a UGE na sede da 

Instituição para execução do processo.  

Entretanto, para acompanhamento da execução dos processos, as UGR’s utilizam o 

Portal da Transparência e o Consiafi (Solução Gerencial para consultas ao SIAFI). Ressalta-se 

que este acompanhamento é primordial para notificação dos fornecedores sobre as entregas 

dos materiais e acompanhamento da chegada dos materiais no almoxarifado central ou 

patrimonial da Instituição. 

Uma limitação dos sistemas citados consiste na demora de atualização do Consiafi, já 

que o mesmo não é alimentado automaticamente com atualizações do SIAFI, e no Portal da 

Transparência não é possível filtrar-se apenas os empenhos de determinada UGR, tendo-se 

desta forma uma lista por UGE. Ressalta-se que a UGE empenha processos de toda a 

Instituição, desta forma, para encontrar um empenho em específico necessita-se abrir cada 

item da listagem, gerando perda de tempo e imprecisão da informação por possível falha 

humana no levantamento. 

Foi identificado que as unidades do interior (UGR) e a unidade gestora executora 

(UGE) são interligadas, pois a primeira depende da segunda, sendo a segunda responsável por 

parte dos trâmites da primeira, e os ganhos futuros de uma possível mudança será benéfico 

para ambas. No formato atual, como as atividades de empenho, liquidação e pagamento estão 

centralizadas, acaba-se formando uma desigualdade de demandas entre a UGE e UGR’s, 

tornando-se um obstáculo para eficácia e eficiência das rotinas administrativas da Instituição. 

Para a contextualização da questão evidenciada acima, as autoras elaboraram o quadro 3 com 

o tempo gasto em dias dos processos, no ano de 2018 da Unidade Gestora Responsável 

(UGR), no interior. 

 

 



 

 

Quadro 3.  Análise dos Processos realizados em 2018 pela Instituição em estudo 

 Dispensa de Licitação Carona 

Quantidade de Processos 19 14 

Intervalo de tempo (min e máx.)  7 - 180dias  12 – 180 dias 

Mediana  95 dias  156 dias 

    Fonte: Elaborado pelas autoras com base no quadro de Sacramento et al (2014). 

Segundo ponto identificado nesta análise é a burocratização administrativa dos 

documentos oficiais direcionados para a sede, onde alguns são impossíveis de obter por 

dificuldade de contato ou por burocracia dos outros órgãos federais, como por exemplo: no 

site compras.net há restrições quanto à algumas funcionalidades em que o acesso é permitido 

apenas mediante senha que são centralizadas na UGE. 

Por fim, essa pesquisa sugere uma hipótese de curto e longo prazo para solucionar 

esses contratempos enfrentados pelas unidades do interior, que seria a implantação e liberação 

do SIAFI, transformando a UGR da Instituição em UGE, de modo que além de decidir a 

alocação sobre seus recursos, teria também a competência para executá-los, ou seja, 

transcorreria uma desconcentração das atividades. Por consequência, tal procedimento poderá 

viabilizar um melhor desempenho da capacidade dos administradores locais, reduzindo os 

trâmites burocráticos e gastos financeiros de movimentação do processo de forma física entre 

duas cidades com 141 km de distância entre elas, oferecendo maior agilidade e controle na 

execução dos processos.  

4.2  Análise das Entrevistas 

Foi aplicado um questionário aos servidores do setor administrativo financeiro (SAF), 

com o objetivo de analisar os procedimentos realizados neste setor e propor melhorias. A 

maioria (80%) dos participantes são casados e 20% solteiros, nível de instrução de 80% 

possuem graduação em administração e matemática e 20% nível médio, faixa etária entre 33 a 

48. Outro dado importante diz respeito a empregabilidade dos entrevistados que atuam cerca 

de 13 anos no setor administrativo financeiro (SAF) da IEPS analisada. Diante da coleta de 

dados realizada, verificou-se que grande parte dos colaboradores do setor financeiro da 

referida instituição de ensino superior pública concordam que a organização oferece 



 

 

ferramentas necessárias para realização da atividade, embora melhorias possam ser 

implementadas para que a atuação e desempenho sejam ainda melhores. Pensando em 

ferramentas como um ponto de apoio para realização do trabalho, e levando em consideração 

que podem ser de diversas formas, Sacramento et al (2014) evidenciou, em seus estudos, 

alguns pontos relevantes que fariam a diferença com relação as ferramentas citadas acima, 

algumas delas são: 

● Os setores parceiros na desconcentração devem estar devidamente aparelhados e 

instruídos; 

● A coordenação e cooperação entre o administrativo central e as administrações é 

ferramenta chave para o sucesso da implementação, bem como algumas formas 

de hierarquia que mantenham regras de subordinação estabelecidas 

democraticamente (SACRAMENTO et al., 2014). 

 

Os pontos positivos citados pelos entrevistados são: ambiente agradável, espírito de 

equipe, bons colaboradores, excelente horário de trabalho, material adequado, boa estrutura de 

trabalho, incentivos à qualificação, estabilidade, comunicação transparente e aberta e clima 

organizacional, fatores que refletem de forma positiva em relação à motivação, sinergia e 

melhor desempenho no que diz respeito ao trabalho individual e em equipe. 

Alguns dos pontos negativos evidenciados pelo setor foi a impossibilidade de 

crescimento, falta de dinamismo, politicagem, desvalorização por parte de alguns setores da 

sociedade e até mesmo de uma categoria de servidores de instituição. Do ponto de vista de um 

dos entrevistados, a distância da sede dificulta o trâmite dos processos, que no momento não 

tramita eletronicamente, sendo então sugerida a gestão eletrônica de processos, que já está em 

fase de implantação na instituição. Além disso, foi citada a dificuldade de aceitação de 

mudanças nos métodos de trabalho por parte de alguns servidores, engessando possíveis 

melhorias. 

Quando questionados se existem pontos que dificultam ou impossibilitam a relação do 

trabalho por parte do colaborador, foi citada a falta de recursos financeiros da instituição que 

prejudica a execução do trabalho, além do excesso de trâmites burocráticos inerentes a 

algumas atividades.  

5. Considerações Finais 

A pesquisa teve por objetivo responder quais as limitações enfrentadas pelas UGR’s 



 

 

devido à falta da ferramenta SIAFI, utilizada apenas pelas UGE’s da Instituição em questão. 

O estudo demonstrou a importância da implantação do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) para acompanhar, gerenciar e controlar a execução orçamentária e 

contábil do governo federal, gerando agilidade, eficiência e eficácia no desenvolvimento dos 

processos. No transcorrer desta análise foram observadas várias evidências de limitações das 

UGR’s, como: comunicação, excesso de burocratização administrativa, atraso dos processos e 

entre outros devido à ausência da ferramenta SIAFI, que permitiria agilidade, eficiência, 

eficácia e qualidade aos processos elaborados pelo setor, além da redução de custos. As 

limitações detectadas ao longo da pesquisa foram a impossibilidade de manusear a 

ferramenta, visto que a instituição, como dito anteriormente não a dispõe; indisponibilidade 

de análise da execução dos processos da unidade gestora executora e entrevistas com os 

servidores públicos, devido a distância entre as unidades. Há ainda um novo panorama 

financeiro a ser evidenciado com relação ao início da pesquisa e o estado atual, com a 

transição de governo, no corrente ano, surgiu um novo cenário na instituição em estudo, 

devido à redução de 30% dos recursos destinados à educação que evidentemente impacta nos 

processos e também no funcionamento como um todo da IESP, afetando então, o processo de 

transição para UGE.  

Tendo por base o contexto apresentado, conclui-se o objetivo proposto e as hipóteses 

foram alcançadas.  Com a aplicação do questionário, com a análise participante e a pesquisa 

documental foi possível identificar as limitações enfrentadas pelas unidades do interior e 

conhecer os procedimentos realizados pelo setor. Desta forma, conclui-se que com uma 

política administrativa mais flexível, com a desconcentração das atividades e uma gestão 

eletrônica dos processos, pode-se alcançar maior agilidade e redução significativa no tempo 

de espera para execução, com maior qualidade, melhor aproveitamento dos administradores 

locais, maior controle dos processos, redução de custos e, consequentemente, maior eficiência 

e eficácia. Contudo, neste ano a unidade do interior abriu os tramites legais internos para 

transformar-se em UGE. Para ser possível ocorrer essa descentralização e a UGR se tornar 

UGE são necessários procedimentos político-administrativos e algumas alterações a se seguir, 

como: criar um CNPJ da instituição, publicações de delegações de competência no boletim de 

serviços da universidade, treinamento no departamento financeiro e por último aguardar o 

primeiro crédito orçamentário para realmente transformar-se em Unidade Gestora Executora 

(UGE). 

Por fim, recomenda-se que seja dada continuidade a este trabalho, com a realização de 



 

 

novas pesquisas que possam acompanhar a implantação e a liberação do Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) na unidade do interior, previsto para ter seu início ao final 

do ano de 2019, além disso realizar entrevistas ou grupo focal com os servidores públicos e 

observar de modo participante as execuções das atividades da Unidade Gestora Executora 

(UGE). 
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