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Termos e Definições  
 
 

Diretrizes Orçamentárias: documento aprovado pelo Conselho Deliberativo e que tem como 
principal objetivo garantir a implementação das estratégias, projetos e operações da Fiocruz 
em um ambiente de restrição orçamentária.  
 
ENDES: Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, concebida para os anos 
de 2020 a 2031, com o objetivo de orientar, articular e influenciar as discussões dos demais 
instrumentos do planejamento do desenvolvimento nacional (planos nacionais, setoriais e 
regionais e o Plano Plurianual – PPA da União). 
 
Iniciativas Fiocruz: dividem-se em Operações de bens e serviços e em Projetos, categorias de 
programação orçamentária, disponíveis no SAGE, congregando o universo das ações 
desenvolvidas na Fiocruz, sendo o ponto de partida para a programação. 
 
Investimentos: despesas orçamentárias com softwares, planejamento e execução de obras, 
aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, aquisição de 
instalações, equipamentos e material permanente. 

 

Lei Orçamentária Anual (LOA): ordenamento legal em que o governo define as estimativas de 
receitas e estabelece as despesas do governo federal e as metas que deverão ser atingidas, 

sendo compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA).  
 

Manual Técnico de Orçamento (MTO): é um instrumento de apoio aos processos 
orçamentários da União que é editado, anualmente, no início do processo de elaboração da 

proposta orçamentária pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF/Ministério da Economia). 
 

Operações: processos da organização que se caracterizam pela execução contínua de um 
conjunto de atividades que produzem um determinado produto (bem ou serviço) de forma 

repetitiva. As operações são esforços permanentes que utilizam recursos definidos e realizam 
basicamente o mesmo conjunto de atividades.  

 
Operações de Apoio: apoiam, direta ou indiretamente, a execução das atividades finalísticas. 

Na Fiocruz elas são agrupadas em Gestão da Infraestrutura; Gestão de Pessoas e Gestão 

Administrativa.  
 

Operações de Bens: As operações de bens em saúde na Fiocruz envolvem, principalmente, as 
atividades voltadas à produção de insumos para a saúde referente à produção industrial de 

medicamentos, reagentes diagnósticos, vacinas e soros. Incluem-se as atividades de 
normalização, produção, aquisição, acondicionamento, armazenagem, distribuição e 

comercialização. 
 

Operações de Serviços: são compreendidos como a “saída do prestador do serviço, com pelo 
menos uma atividade realizada entre a organização e o cliente” (NBR ISO 9001). Um conceito 

complementar aponta que "serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa 
oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer 
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coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um produto físico". Os principais serviços 
voltados ao cidadão desenvolvidos pela Fiocruz constam no Guia de Serviços da Fundação.  
 

Outras Despesas Correntes (ODC): despesas orçamentárias com aquisição de material de 
consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não 
classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. 
 
Plano Anual (PA): relaciona o conjunto de operações e projetos da Fiocruz que devem ser 
executados pelas unidades no ano corrente. Incluem as respectivas metas físicas e as 
previsões de despesas operacionais segundo fontes de receita. 
 
Plano Nacional de Saúde (PNS):  é o instrumento norteador no planejamento das atividades 
e das programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), com vigência 
de quatro anos (§ 1º, Art. 36, Lei nº 8.080/1990). 
 
Plano Plurianual da Fiocruz (PPA - Fiocruz): conjunto de ações do PPA setorial do MS, cuja 
execução encontra-se sob a responsabilidade ou contribuição da Fiocruz. 
 

Plano Plurianual do Governo Federal (PPA): instrumento previsto no art. 165 da Constituição 

Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos 
e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do 

governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas 
previstas. (MP, 2015). 

 
Programa: É um grupo de projetos, subprogramas e atividades gerenciados de maneira 

coordenada para obter benefícios não disponíveis ao serem gerenciados individualmente.  
 

Projetos: constituem um esforço temporário, empreendido com a finalidade de criar um 
produto, serviço ou resultado único. O caráter temporário indica que projetos devem ter um 

início e término definidos em marcos temporais precisos. O término é alcançado quando os 
objetivos forem atingidos ou, alternativamente, quando se concluir que esses objetivos não 

serão ou não poderão ser atingidos. 
 

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA): projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo 

contendo a estimativa da receita e fixação da despesa para determinado exercício financeiro. 
Depois de aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Presidente da República e publicada na 

imprensa oficial, converte-se na Lei Orçamentária Anual. Nos termos da Constituição, a 
proposta orçamentária deve observar as disposições do Plano Plurianual em vigor, bem como 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício (MP, 2017). 
 

Relatório Final do VIII Congresso Interno: documento que apresenta os resultados das 
discussões sobre os rumos estratégicos de médio e longo prazo, elaborado pelo Congresso 

Interno da Fiocruz, aprovado em dezembro de 2017 e publicado em junho de 2018. 
 

Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) – sistema de informação onde são registrados 
o Plano Estratégico da Fiocruz e das unidades, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
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Comunicação – PDTIC e o Plano Anual das unidades e subunidades com registro das operações 
e projetos. Destaca-se que no sistema atualmente existem dois módulos: SAGE Planejamento 
e SAGE Cooperação. 

 
Sistema de Apoio à Gestão Estratégica - Gerenciamento de Projetos (SAGE-GP): sistema de 
gerenciamento de projetos, desenvolvido e customizado na base de um software de domínio 
público, com ampla comunidade de desenvolvedores, avaliado pela Fiocruz como a melhor 
ferramenta, no atual contexto, para se integrar ao SAGE, como funcional idade para o 
gerenciamento de projetos. Encontra-se ainda em fase de desenvolvimento, porém já 
disponível para usuários-teste. 
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1- Introdução  
 

A Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico (Cogeplan) atua como unidade de apoio à 

Presidência, ao Conselho Deliberativo (CD) e a outros órgãos da Fiocruz na tomada de decisões 
estratégicas, oferecendo assessoria e subsídios para a formulação, implementação e avaliação 

de políticas públicas de saúde, assim como de instrumentos e processos de planejamento e 
gestão.  

O Guia de Planejamento é considerado documento de referência para a elaboração do 
planejamento anual das unidades técnico-científicas e da Presidência da Fiocruz, incluindo as 
unidades técnico-administrativas a ela vinculadas. Neste sentido, o Guia apresenta as 

principais orientações para a elaboração do Plano Anual (PA), alinhando-o no que se refere 
aos compromissos da instituição com as estratégias do Governo Federal e ratificando a 

importância de refletir a programação anual em iniciativas Fiocruz. 

A Fiocruz entra em seu último ano do Plano Estratégico elaborado no VIII Congresso Interno, 

portanto, a elaboração deste Plano Anual deverá priorizar entregas das Undiades que estejam 

alinhadas com os resultados esperados para o fim do quadriênio.  

A elaboração do Plano Anual da Fiocruz para 2021 tem o desafio de programar as iniciativas 
em um contexto incerto, já que pandemia instalada no país em 2020 desencadeou mudanças 
sem precedentes. 

No entanto, este Guia dará orientações para a programação das iniciativas independente da 
pandemia e a Cogeplan poderá complementar essas orientações com Notas Técnicas, caso 
sejam necessárias orientações específicas, seja para a adequação dos processos frente a 

pandemia, seja para processos específicos que compões o planejamento. 

Para 2021, as melhorias realizadas no Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) estão 

detalhadas no documento “Manual do SAGE.” 

 

 

2- Coordenação-Geral de 
Planejamento Estratégico da 
Fiocruz 

 

A Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico é um dos órgãos seccionais da Fiocruz, 

integrante da Diretoria Executiva, sob a coordenação da Vice-Presidência de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional - VPGDI. 

 

Missão 
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Coordenar as ações de planejamento e promover a gestão estratégica na Fiocruz de forma 
transparente, participativa e inovadora, visando o alcance dos objetivos e a sustentabilidade 
da instituição. 

 

Visão 

No horizonte de 2022, alcançar a excelência em planejamento de instituições de C,T&I em 
saúde, consolidando o papel, na Fiocruz, de principal articulador dos processos de 

formulação e implementação da estratégia organizacional. 

(Oficina Cogeplan, junho/2014) 

 

A Cogeplan estrutura-se em duas principais áreas: 

1. Coordenação de Cooperação (CCOOP)  

Assessoria às unidades no que se refere aos processos de negociação, celebração, 
monitoramento, avaliação e encerramento de projetos de cooperação técnica nacional, com 
vistas ao desenvolvimento da articulação com órgãos financiadores e entidades parceiras. 
Coordena as atividades processuais de instrumentos e acordos de cooperação técnica 
nacional da Fiocruz, bem como as atividades de prestação de contas. 

2. Coordenação de Planejamento (COPLAN) 

Coordena a elaboração do plano anual das unidades e realiza o seu monitoramento e 
avaliação; apoia as atividades de planejamento estratégico da Fiocruz e das unidades; 

coordena as atividades de elaboração do PPA e demais estratégias de governo e da proposta 
de PLOA da Fiocruz e respectivos monitoramentos, propostas suplementares e prestação de 

contas. 

Conta ainda com uma assessoria direta à Coordenação-Geral, em temas considerados 

estratégicos por esta. Contribui para a execução das atividades específicas das coordenações 
de Planejamento e Cooperação.  

 

3- Contexto Planejamento Fiocruz  
 

A Fiocruz adota um modelo de planejamento participativo em seus planos anuais e nos planos 
de médio e longo prazo. Este modelo traz desafios referentes tanto à coordenação interna 
dos processos de planejamento das diversas unidades quanto ao alinhamento do processo de 

planejamento Fiocruz com os planos governamentais, apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1: Elementos norteadores do Plano Anual 
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Fonte: COGEPLAN, 2020. 

O PPA 2020-2023 foi elaborado de forma bem mais restrita, com menos objetivos, metas e 
indicadores que o anterior. Desta forma, a Fiocruz não possui metas que sejam 

exclusivamente de sua responsabilidade, a não ser os grandes empreendimentos. O Ministério 
da Saúde propôs a replicação dos mesmos objetivos do PPA no Plano Nacional de Saúde, com 

a possibilidade de maior desdobramentos em metas e indicadores. No Plano Nacional de 

Saúde a Fiocruz está responsável por quatro metas, sendo elas: 

Objetivo Estratégico: Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada 
com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais. 
Meta: Alcançar 221.000 crianças atendidas anualmente pela Rede de Bancos de Leite humano 

Plano Nacional  

de Saúde 

ENDES 
Diretrizes PPA 

Temas 

Objetivos/ Programas 
- Metas  

      - Indicadores 

Ações Orçamentárias e 
Ações Não Orçamentárias 

Relatório Final do VIII 
Congresso Interno da 

Fiocruz 

Teses 

Diretrizes  

Iniciativas Fiocruz 

Plano Anual 

Plano Plurianual do 
Governo Federal 
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Objetivo Estratégico: Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de 
prevenção e controle. 
Meta: Atender 90% das demandas de apoio diagnóstico em emergências sanitárias em tempo 

oportuno 
Objetivo Estratégico: Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a 
medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo 
oportuno, promovendo seu uso racional. 
Meta: Fornecer 1,3 bilhão de medicamentos para doenças prevalentes (negligenciadas, de 

alto custo e de alta incidência) 

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e 
serviços de saúde equitativos e de qualidade. 
Meta: Qualificar 14.334 profissionais do SUS nos níveis técnico e de especialização 

O processo de planejamento da Fiocruz, em permanente retroalimentação e revisão, 

apresenta contudo, alguns marcos temporais, condicionados externamente, pelos processos 
de planejamento do Governo Federal e internamente, em especial pelo Congresso Interno. A 

programação orçamentária é um desses condicionantes externos e influencia fortemente os 
ciclos e marcos do processo de planejamento da Fiocruz e de suas unidades. Dessa forma 

compreende (figura 2): 

 

Figura 2: Processo de Planejamento 

 

Fonte: Cogeplan, 2018 

 

3.1. Planejamento Estratégico da Fiocruz   

 

O VIII Congresso Interno da Fiocruz, realizado em dezembro de 2017, reforçou o caráter 
político, propositivo, integrador de temas e orientador da estratégia institucional dessa 

instância máxima de deliberação da Fiocruz. Sua metodologia envolveu o apontamento de 

Elaborar Planos 
Estratégicos

Consolidar e 
Encaminhar a 

Proposta 
Orçamentária da 

Fiocruz

Coordenar o 
Planejamento 

Anual das 
Unidades

Analisar e 
prestar conta da 
Execução Física e 

Orçamentária 
das Unidades da 

Fiocruz
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onze questões centrais para o desenvolvimento institucional e para a construção da Fiocruz 
do Futuro. Tais questões foram refletidas em teses desdobradas em diretrizes, que buscam 
responder às questões colocadas.  

O modelo estabelecido permite que as instâncias centrais foquem nas diretrizes estratégicas 
que respondem às grandes questões da Fundação, ao mesmo tempo em que possibilita maior 
liberdade às unidades de pensarem sobre as contribuições de suas áreas específicas à luz dos 

direcionadores da Fiocruz do Futuro.   

As teses do VIII Congresso Interno e o quantitativo de diretrizes relacionadas estão elencadas 
a seguir. O conteúdo completo pode ser encontrado no Relatório Final do VIII Congresso 

Interno da Fiocruz. 

Quadro 1 – Teses – VIII Congresso Interno da Fiocruz 

TESE 
Nº de 

Diretrizes 

TESE 1 - A Fiocruz – instituição pública e estratégica de Estado vinculada ao Ministério da 

Saúde – interage com governos, suas políticas e a sociedade, respeitando de forma rigorosa 
os compromissos que assume em sua missão, devendo ter viabilizadas pelo Estado – para 
garantir o cumprimento desse seu papel social – as condições necessárias para uma atuação 

autônoma, estável e sustentável. 

13 Diretrizes 

TESE 2 - O Sistema Único de Saúde enfrenta o maior desmonte desde sua criação em 1988 e a 
Fiocruz, como instituição integrante do SUS, cumpre papel político central em sua defesa, 

necessitando, para tanto, fortalecer sua capacidade de ação para enfrentar as polí ticas 
regressivas instauradas ao longo da crise econômica, política e institucional vivida pelo país. 

13 Diretrizes 

TESE 3 - A Fiocruz – na geração de conhecimentos, em suas diversas áreas de atuação – deve 
ser orientada para o cumprimento da sua missão e o diálogo com a sociedade, e organizada 
de forma a produzir novas abordagens, alternativas e inovações que favoreçam a consolidação 
do SUS. 

28 Diretrizes 

TESE 4 - A Fiocruz é uma instituição nacional com capacidade de articular prospecção 
estratégica e formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, estratégias e ações 

no campo da saúde dirigidas para o enfrentamento dos desafios sanitários do presente e do 
futuro, nos âmbitos científico, tecnológico e político. 

15 Diretrizes 

TESE 5 - A Fiocruz tem capacidade de desenvolvimento tecnológico e inovação para a 

sustentabilidade e a efetividade do SUS e para a consolidação do Complexo Econômico-
Industrial da Saúde, devendo reorientar seu modelo de fomento e indução, articular suas 
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção e educação, e promover 

projetos institucionais referenciados nas necessidades presentes e futuras do SUS, bem como 
aprimorar sua capacidade de articulação externa de modo a garantir a sustentabilidade  
política, social, tecnológica e econômica de suas atividades 

20 Diretrizes 

TESE 6 - A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas é a mais abrangente referência 
internacional do período contemporâneo para a mobilização de valores, direcionamento de 
modelos de desenvolvimento inclusivos e sustentáveis, justiça social e construção de alianças 

para a realização desse ideário. Constitui-se, portanto, importante marco de referência para a 
Fiocruz construir sua nova agenda e perspectivas de médio e longo prazos. 

14 Diretrizes 

TESE 7 - A Fiocruz é uma instituição pública estratégica voltada para o fortalecimento da 

vigilância em saúde, em seus diversos componentes (epidemiológica, sanitária, ambiental e 
saúde do trabalhador), em consonância com os sistemas nacionais de vigilância, contribuindo 
para a articulação de suas ações nos vários campos da saúde e atendendo às demandas e 

necessidades do SUS. 

14 Diretrizes 

TESE 8 - A Fiocruz conquistou integridade institucional ao longo de sua história pública e é 
patrimônio da sociedade brasileira, devendo aprimorar sua política de governança, 

reestruturar seu sistema de controle interno e de gestão de risco, instituir um modelo de 
gerenciamento por meio de plataformas colaborativas, reforçar a integração, com segurança 

10 Diretrizes 
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e efetividade, e fazer frente ao desmonte do serviço público, em permanente diálogo com a 

sociedade. 

TESE 9 - A Fiocruz – reconhecendo a Amazônia como componente essencial do projeto de 

integração nacional e alvo do interesse internacional – tem papel estratégico na geração de 
conhecimento e inovação em saúde, em parceria com instituições da região, para a 
salvaguarda da soberania brasileira no território da Amazônia Legal. 

14 Diretrizes 

TESE 10 - A Fiocruz se faz presente e está comprometida com um mundo mais solidário e 
igualitário, por meio da cooperação técnica internacional, baseada nos conceitos de 
diplomacia da saúde e ciência e tecnologia em saúde no contexto da saúde global. 

6 Diretrizes 

TESE 11 - A Fiocruz se posiciona na luta por uma sociedade mais justa e equânime, 
comprometida com a diversidade do povo brasileiro e suas demandas, seja nas políticas 
voltadas para seus trabalhadores, independente de seus vínculos, seja nas ações para usuários 

em suas escolas, institutos e serviços de saúde, seja nos estudos e pesquisas desenvolvidos, 
buscando reconhecer e enfrentar todas as formas de discriminação, exclusão e violência. 

22 Diretrizes 

Fonte: Relatório final do VIII Congresso Interno da Fiocruz (2017). 

 
Uma consequência natural do processo de definição estratégica organizacional é a 
necessidade do posterior desdobramento das diretrizes estabelecidas em ações e metas 

operacionalizáveis. Nesse sentido, a Fiocruz conta com o apoio técnico das instâncias de 
gestão e com a participação de todas as unidades, através do Coletivo de Gestores, do 

Conselho Deliberativo, das Câmaras Técnicas e outros espaços. Assim, o Sistema de 
Planejamento da Fiocruz se insere com uma abordagem tática, complementar à estratégica, 

que visa representar um elo entre os grandes direcionadores estratégicos institucionais e o 
nível operacional. Esse trabalho não se limita ao planejamento anual, pois a viabilização da 

visão de médio e de longo prazos da Fiocruz ainda constituem um importante objetivo. Nesse 
sentido, novos movimentos institucionais serão promovidos para que a construção da Fiocruz 

do Futuro seja uma realidade cada vez mais presente no cotidiano da Fundação. 

 

3.2. O orçamento da Fiocruz em 2020 

 
A LOA Fiocruz em 2020 teve redução dos valores das ações discricionárias quando retirados 

os projetos que viriam por TED e foram incorporados. No entanto, o ano de 2020 está sendo 
atípico devido a pandemia. 

Acredita-se que haverá uma redução de despesas regulares pelo grande número de 
trabalhadores em home office, pelas restrições de viagens, dentre outros. 

Em 2020 a Fiocruz aprimorou a gestão orçamentária, partindo de uma lógica de limites 
baseados no histórico de empenhamentos para uma lógica de negociação mediante as 

necessidades para o desenvolvimento das iniciativas aprovadas. Com isso, acredita-se que o 
orçamento será alocado de forma mais racional, identificando as necessidades da Fiocruz para 

o exercício. 

A negociação se iniciou em abril, com a liberação de orçamento para os meses de maio a julho. 
Após a realização de reuniões de negociação com todas as Undiades, a Cogeplan ajustou as 
demandas e, nesse primeiro momento, atendeu todas as demandas classificadas em pessoas 
(terceirizados e bolsistas), condominiais (concessionárias, segurança, portaria, limpeza, 
jardinagem, etc), serviços (contratos de manutenção, contratos de serviços continuados, 
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contratos Fiotec), materiais de consumo. Não foram atendidas as demandas com passagens e 

diárias devido a pandemia. 

Nos momentos seguintes a Cogeplan acompanhará os saldos de empenho e a frequência de 
liquidação, para que não seja solicitado orçamento desnecessariamente e não fiquemos com 
despesas registradas em restos a pagar para 2021 indevidamente. Os outros momentos de 
negociação serão julho e outubro. 

A negociação de outubro será para pactuação do fechamento de 2020 e início de 2021. 
Portanto, espera-se que todas as Undiades já tenham a cota de janeiro definida para empenho 
no início do ano, tornando desnecessário o registro de despesas em restos a pagar para além 

de dezembro de 2020. 

 

 

4- Abertura do Plano Anual 2021  
 
A Cogeplan inicia o processo de planejamento de 2021 para que as unidades iniciem o próximo 
período já com as definições de operações e projetos com os respectivos orçamentos já 
aprovados, permitindo uma execução consciente e sustentável, que garanta o alcance dos 

resultados e entregas programadas. 

Considerando o planejamento interno e externo à Fiocruz, as unidades devem elaborar seu 
Plano Anual para 2021, preferencialmente contemplando os processos de planejamento 
estratégico institucional e específicos, de forma a refletir as pactuações tanto em termos de 
metas físicas quanto de programação orçamentária. O alinhamento estratégico às teses e 

diretrizes do VIII Congresso Interno é uma condição virtuosa e deve ser perseguida por todas 

as unidades, compatibilizando as estratégias globais com as estratégias locais e específicas.  

Para o ano de 2021, o SAGE – Sistema de Apoio a Gestão Estratégica, torna-se cada vez mais 
imprescindível para o registro das informações das unidades. O SAGE é o sistema oficial e 

legítimo de planejamento institucional na Fiocruz, e deve evoluir para ser a principal base de 
informações para o processo de inovação. Deve conter a totalidade de projetos e operações 

em execução, encerrados e em perspectiva, através do plano anual das unidades. 

O registro e aprovação dos projetos no Plano Anual possibilita a utilização de regras para 
projetos de pesquisa aprovados na instituição: “Lei 8.666/83. Art. 6º, alínea XX – produtos 
para pesquisa e desenvolvimento – bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade 
de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, 
discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante”.  

Assim, todos os projetos, devem ser registrados e aprovados a fim de que consigam ser 

beneficiados pelas alterações proporcionadas na Lei nº 13.243/2016, por exemplo nas 

aquisições emergenciais de equipamentos e por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Em relação à programação por ação orçamentária, o Plano Anual de 2021 reforça algumas 
orientações da programação anterior, entre elas o registro de despesas das unidades em suas 

ações finalísticas, diminuindo a dependência da ação 2000 – Administração da Unidade. O 
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governo federal vem orientando a Fiocruz na formatação de seu orçamento, dando 
visibilidade às ações finalísticas da instituição. Assim, a ação 2000 estará dedicada às 
iniciativas de administração dos campi, de responsabilidade da Cogic, bem como parte da ação 

7674 – Modernização das Unidades. 

 

4.2.1- Orçamento 2021 
 

O Plano Anual da Fiocruz será analizado frente ao orçamento global (LOA 2021). Desta forma, 

surge a necessidade de priorização das despesas para que se busque a sustentabilidade 
orçamentária da instituição. 

Para dar suporte a essa negociação, as Unidades deverão fazer os registros de todas as 
despesas necessárias para o desenvolvimento das iniciativas no ano de 2021 no SAGE. 

A negociação orçamentária se dará em dois momentos: 1- definição de orçamento em reunião 

com as Unidades para despesas priorizadas, que terá orçamento LOA garantido para registro 
no SAGE; 2- negociação das despesas complementares, que deverá ser feita durante o ciclo 

de planejamento entre as Unidades e os analistas da Cogeplan, analisada pela Câmara Técnica 
de Gestão e aprovada em CD. 

A nova forma de gestão orçamentária impacta diretamente na elaboração do PA 2021, pois 
com a aproximação entre os serviços de planejamento e a área de execução, as unidades 

poderão realizar os registros do PA 2021 mais próximo da realidade da Unidade. 

4.2.2- Orientações sobre as etapas da programação 

Figura 3 – Planejamento Anual   
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1- Informar orçamento para despesas priorizadas 

O orçamento LOA disponibilizado inicialmente para as Unidades será referente às despesas 

com contratos de terceirização, prestação de serviços, bolsas e despesas condominiais  
referentes ao ano de 2021. As despesas referentes a projetos Fiotec, passagens, diárias e 

material de consumo serão levadas para negociação em Câmara Técnica de Gestão e, 
posteriormente, no CD Fiocruz. 

 

2- Efetuar a programação 

As unidades deverão realizar levantamento e registro de suas operações e projetos, 
cadastrando de forma completa os campos no sistema. Espera-se que o alinhamento 

estratégico dessas iniciativas seja realizado quando refletir uma clara contribuição ao alcance 

das diretrizes do VIII Congresso Interno. 

As operações e projetos deverão ser cadastrados alinhados à ação orçamentária referente a 
sua finalidade, identificando suas entregas (metas físicas), independente de possuírem 
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previsão orçamentária. Segue, no anexo 1, a distribuição das ações orçamentárias e seus 

respectivos Planos Orçamentários por Iniciativa (programas do Ministério da Saúde).  

Quadro 2 - Relação entre Áreas de Atuação e Ações Orçamentárias2021 

Áreas de Atuação Ações 

Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde 

Manutenção das Coleções 
Biológicas da Saúde 

21BF – Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde  

20K1 – Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas para o Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde 

Insumos Estratégicos e Inovação 20YE – Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças do Programa 

de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

4368- Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de 
Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico 

4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos 
Portadores de HIV/AIDS e outras DST's 

4705 - Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de 

Medicamentos do Componente Especializado 

6516 – Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e 

Hematologia  

7690 – Estruturação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia 

Análise da Qualidade de 

Produtos e Insumos para a 
Saúde 

6174 – Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde 

Educação e Formação em Saúde 20YD – Educação e Formação em Saúde 

Informação, Comunicação e 

Divulgação Científica em Saúde 
6179 – Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e 
Tecnologia 

20Q4 – Operação do Canal Saúde 

Preservação do Patrimônio 
Histórico e Cultural da Saúde 

20Q7 – Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural da Ciência e da Saúde  

Atenção de Referência em Saúde 8305 – Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta 

Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças 
Infecciosas 

Serviços Laboratoriais de 
Referência em Saúde 

8327 – Serviços Laboratoriais de Referência 

Gestão e Desenvolvimento 
Institucional 

09HB - Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Federais 

2000 – Administração da Unidade 

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, 

Militares e seus Dependentes 

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e 
seus Dependentes 

20TP - Ativos Civis da União 

7674 – Modernização de  Unidades da Fundação Oswaldo Cruz 

13 DW- Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos 

14UO- Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de 
Produção de Insumos para o SUS 

15VW- Construção da Fábrica de Plataformas Vegetais de Produção de 

Imunobiológicos da Fiocruz Ceará 

15VX- Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde - 
CDTS 

15VY - Construção da Sede da Fiocruz Rondônia 
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15VZ - Construção da Sede da Fiocruz Amazonas 
Fonte: Cogeplan, 2020 

 

Para as operações ou projetos que necessitem de orçamento, deverão ser cadastradas as 

respectivas fontes de receita e associá-las às despesas. As despesas priorizadas, como 
contratos de terceirização, bolsas, despesas condominiais e contratos continuados devem 

estar vinculadas a fonte de receita de LOA corrente ou capital e as despesas que extrapolarem 
o limite, devem ser cadastradas como expectativa de negociação interna. 

As negociações entre a Presidência da Fiocruz e as unidades ou entre as unidades deverão ser 
registradas na fonte de receita “Transferências Internas” corrente ou capital, conforme 

orientação no item 4.2.3 deste guia. 

A Fiocruz integrou o Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) do Governo 
Federal, portanto, a unidade deverá programar suas despesas alinhadas e limitadas aos 
registros desse sistema. O SAGE permitirá a seleção dos itens previamente cadastrados pelas 
unidades. 

As despesas de capital deverão ser cadastradas nas respectivas operações ou projetos e seguir 
as orientações sobre o Plano Diretor de Investimentos deste Guia. 

As Unidades onde a alimentação do SAGE é descentralizada (realizada por variados 
departamentos ou setores) deverão ter cuidado especial em evitar a duplicidade de registros 
de projetos ou operações que sejam realizados por mais de um setor. Sugere-se que os 
núcleos de planejamento orientem os setores que acordem entre si quais serão aqueles 
responsáveis pelo cadastramento e reporte das iniciativas comuns (entre eles) no SAGE. 

 

3- Analisar a programação 

A equipe de analistas da Cogeplan auxiliará e orientará as unidades quanto a forma de registro 

das operações e projetos. Analisarão se as principais metas físicas pactuadas com o Governo 
Federal constam na programação, se o alinhamento ao Plano Estratégico da Fiocruz foi 

realizado satisfatoriamente e se os produtos da ADI estão refletidos no PA, dentro das 
possibilidades. 

Após o fechamento do PA os analistas darão devolutiva às unidades com adequações a serem 
realizadas nos registros, possibilidades de otimização de ações em cooperação com outras 
unidades da Fiocruz, etc. 

 

4- Análise da devolutiva 

As unidades deverão analisar as orientações dos analistas da Cogeplan realizando as as 
alterações que forem necessárias na programação anual no SAGE. Nessa fase as equipes de 
planejamento das unidades se comprometem a pactuar internamente com seus gestores para 
chegar a um plano anual final da unidade, pois este será consolidado e levado para análise em 

Câmara Técnica de Gestão. 

Tanto a unidade, quanto os analistas de referência da Cogeplan deverão estar cientes dos 

registros dos PAs das unidades, tendo conhecimento das principais operações e projetos e 
também das despesas necessárias para o alcance dos objetivos e metas propostos. 
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5- Elaborar proposta Câmara Técnica 

A Cogeplan será responsável pela apresentação do panorama geral  de programação 
orçamentária da instituição na Câmara Técnica de Gestão, que tomará ciência das 

necessidades para o ano.  

Serão comparadas as informações de programação em relação ao total do orçamento da 
Fiocruz, seja por unidade ou por ação orçamentária. Serão também apresentados os valores 

programados por unidade da Fiocruz comparado ao executado em 2020. 

 

6- Qualificar proposta 

A Câmara Técnica deverá trabalhar a proposta de programação orçamentária da Fiocruz, 
proporcionando as análises que subsidiarão a discussão no CD Fiocruz. Desta forma, caso as 
necessidades da Fiocruz extrapolem o previsto na PLOA/LOA, deverão ser apresentadas 
justificativas para os incrementos. 

Para compatibilizar a programação à disponibilidade orçamentária, a Câmara Técnica deverá 

propor alternativas de captação de recursos e/ou redução de despesas para que sejam 
garantidas as principais iniciativas institucionais. 

 

7- Elaborar proposta CD 

A Cogeplan, após as contribuições da Câmara Técnica de Gestão, será responsável pela 

apresentação da programação orçamentária de 2021 ao CD Fiocruz. A proposta deverá conter 
informações sobre a programação orçamentária equivalentes às apresentadas na Câmara 

Técnica, já incorporando as justificativas e encaminhamentos. Também deverão compor essa 
apresentação as alternativas propostas para garantia da execução das principais iniciativas 

institucionais. 

 

8- Avaliar proposta 

O CD Fiocruz avaliará e deliberará sobre como deve ocorrer a execução das operações e 

projetos para o próximo período.  

 

9- Orientar unidades 

A Cogeplan, após as determinações do CD Fiocruz, compartilhará as orientações a serem 
adotadas pelas unidades para o ajuste de seus Planos Anuais. Os analistas das áreas deverão 
auxiliar os serviços de planejamento, na adequação do plano a partir das diretrizes adotadas 
no CD Fiocruz. 

 

10- Finalizar planejamento 
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A unidade deverá ajustar seu plano anual de acordo com as determinações do CD Fiocruz e 
aprovar seus planos. A partir da aprovação, a unidade estará apta a execução das operações 
e projetos. 

 

4.2.3-  Áreas de Atuação  
 

O Plano Anual é o resultado do planejamento detalhado dos esforços institucionais 
empreendidos nas grandes áreas de atuação da Fiocruz: 

 

• Áreas de atuação: 

 

o Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde  

• A área de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde se caracteriza pela 

realização de projetos de pesquisa nas áreas da história da saúde, das ciências 
biológicas e das ciências humanas e sociais aplicadas à saúde, da pesquisa clínica, da 
pesquisa epidemiológica, da avaliação tecnológica em saúde, e de projetos voltados 
para o desenvolvimento de insumos (fármacos, medicamentos, imunobiológicos, kits 
para diagnóstico) e métodos (clínicos, epidemiológicos, diagnósticos, de vigilância 
sanitária, de educação em saúde, de planejamento e gestão e de formulação de 
políticas). As ações devem contribuir para a ampliação do acesso da população às 
tecnologias em saúde e para a melhoria dos serviços prestados pelo SUS, por meio de 
programas de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, da manutenção 
e modernização das coleções biológicas e estruturas que promovam a ciência, 

tecnologia e inovação em saúde. 

 

o Insumos Estratégicos e Inovação 

• A área de Insumos Estratégicos e Inovação se caracteriza pelas operações e projetos 
referentes às atividades de produção industrial de medicamentos, reagentes 

diagnósticos, vacinas e soros. Nestas atividades estão inclusas atividades de 

normalização, produção, aquisição, acondicionamento, armazenagem, distribuição, 
comercialização dos medicamentos, reagentes diagnóstico, vacinas e soros. Estes são 

insumos para os programas governamentais de assistência farmacêutica com o 
objetivo de suprir a demanda de fármacos, medicamentos, fitoterápicos, vacinas, 

soros e reagentes diagnóstico possibilitando a regulação de preço, a qualidade dos 
produtos e a utilização desses nos programas governamentais de assistência 

farmacêutica, de imunização, utilização na prevenção e controle de doenças e suporte 
em situação de emergências epidemiológicas. Também nesta área são produzidos e 

fornecidos biomodelos para insumo na área de pesquisa de produtos para a saúde. 

 

o Educação e Formação em Saúde  
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• A área de Educação e Formação em Saúde da Fiocruz abrange ações e programas de 

pós-graduação stricto sensu, com cursos de doutorado e mestrado acadêmicos; e 
doutorado e mestrado profissionais. A Fiocruz oferece ainda diversos cursos de pós-
graduação lato sensu e educação básica e profissional. Além de cursos presenciais, 

estão disponíveis cursos de pós-graduação lato sensu e educação profissional na 
modalidade Ensino à Distância - EAD. Uma iniciativa importante, nesta área, é a Escola 

de Governo em Saúde, que visa a formação e a educação permanente de gestores e 
profissionais de saúde, incorporando conceitos da moderna gestão de sistemas, 
serviços, organizações e programas, assim como a consolidação de redes de 
cooperação. 

 

o Atenção de Referência em Saúde  

• A área de Referência em Saúde na Fiocruz, por meio das unidades ambulatoriais e 

hospitalares desenvolvem, como unidades de ciência e tecnologia em saúde, 
atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de referência como meios 

imprescindíveis para subsidiar a pesquisa clínica e a avaliação de tecnologias em saúde, 
nas áreas da saúde da mulher, da criança, do adolescente, da gestação de alto risco e 

das doenças infecciosas.  
 

o Serviços Laboratoriais de Referência em Saúde 

• Esta área corresponde ao desenvolvimento de atividades de planejamento, execução, 
gerência e avaliação dos procedimentos laboratoriais de referência em âmbito 
internacional, nacional, regional ou local, incluindo a realização de exames 
laboratoriais de alta complexidade para complementação diagnóstica. Os serviços 
necessitam ter capacidade para dar respostas imediatas a problemas emergenciais, 
como epidemias ou novas doenças e desempenhar atividades de controle de 

qualidade analítica para toda a rede de laboratórios de saúde pública do país. 

 

o Informação, Comunicação e Divulgação Científica em Saúde  

• A área de Informação, Comunicação e Divulgação Científica reúne um conjunto amplo 

de atividades envolvendo ações nas áreas da comunicação científica, divulgação 

científica e popularização da ciência, assim como ações no campo da comunicação 
institucional para a área da Saúde Pública e para o Sistema Único de Saúde. Também 
estão contidas nesta área as atividades desenvolvidas pelo Canal Saúde no que se 

refere à produção, veiculação e transmissão de conteúdos audiovisuais. 

 

o Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Saúde  

• Essa área tem como finalidade a conservação e restauração dos prédios tombados e 

outras edificações de valor histórico nos campi da Fiocruz, planejamento urbano e 

paisagístico das áreas preservadas, e identificação, preservação e valorização dos 
acervos arquivístico, bibliográfico e museológico da ciência e da saúde na Fiocruz, 
contribuindo para a preservação da memória nacional relacionada à saúde.  
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o Manutenção das Coleções Biológicas da Saúde  

• Atividades relacionadas à aquisição, preservação, identificação, catalogação e 
distribuição de micro-organismos autenticados, destinados à utilização em pesquisa 

científica, estudos epidemiológicos, bem como no desenvolvimento e produção de 
bioprodutos para diagnóstico, vacina e medicamentos, incluindo a prestação de 

serviços especializados. 

 

o Análise da Qualidade de Produtos e Insumos para a Saúde 

• As atividades relacionadas a esta área constituem um serviço de referência nacional 

em análises laboratoriais para o controle da qualidade de alimentos, medicamentos, 
cosméticos, artigos e insumos para diálise e de saúde, conjuntos, reagentes e insumos 

diagnósticos, saneantes domissanitários, sangue e hemoderivados e medicamentos 
biológicos. 

 

o Gestão e Desenvolvimento institucional 

• A área de Gestão e Desenvolvimento Institucional relaciona-se com todas as áreas 

finalísticas da Fiocruz para proporcionar um ambiente propício ao alcance dos 
objetivos, especialmente no que se refere ao planejamento, execução, 

monitoramento e controle dos recursos orçamentários, gerência das ações e políticas 
de gestão do trabalho e atividades de manutenção das unidades. Outras frentes 
desenvolvidas por essa área são capacitação, implantação dos sistemas de qualidade, 
ampliação e reformas de infraestrutura, gestão ambiental, programa de biossegurança 
e do programa Fiocruz Saudável.  

 

4.2.4-  Iniciativas Fiocruz 

 

• Iniciativas Fiocruz: 

 

As iniciativas desenvolvidas em cada área podem ser classificadas em “projetos” ou 

“operações”. Elas se distinguem pelos conceitos: 

• Projeto – é um “esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único”... Eles “são realizados para cumprir objetivos através da produção de 

entregas. Uma entrega é definida como qualquer produto, resultado ou capacidade 

único e verificável que deve ser produzido para concluir um processo, fase ou projeto. 

As entregas podem ser tangíveis ou intangíveis”. O caráter temporário indica que 

projetos devem ter um início e término definidos o que, não necessariamente, implica 

em curta duração. O término é alcançado quando os objetivos forem atingidos ou 
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quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos; ou 

quando o projeto não for mais necessário ou mesmo quando ele não puder mais dispor 

de recursos ou seja finalizado por motivo legal ou por conveniência. Projetos 

impulsionam mudanças nas organizações, destinando-se a movê-las de um estado 

para outro para atingir um objetivo específico (PMI, 2017). Os projetos podem ter 

etapas e entregas intermediárias definidas, as quais já podem ser detalhadas no SAGE. 

Os projetos podem ser utilizados em diferentes situações e com diferentes objetivos . 

Por isso, eles devem ser classificados nas tipologias de projetos definidos no SAGE: 

o Pesquisa - com base no Documento de Áreas e Linhas de Pesquisa da Fiocruz 

da VPPCB, 2018, define-se Projeto de Pesquisa como um trabalho planejado e 

não repetitivo que se destina a atingir um objetivo claro e definido, com uma 

sequência clara e lógica de eventos (escopo do projeto) que tem início, meio e 

fim e é conduzido por pessoas e desenvolvido dentro de parâmetros de escopo 

(objetivos específicos), custo, tempo, qualidade e recursos. Os projetos de 

pesquisa se situam dentro de uma área e linha de pesquisa, inseridas no SAGE. 

o Desenvolvimento Tecnológico - atividade de pesquisa criativa para produzir  

inovações específicas ou modificações de processos, produtos e serviços 

existentes. 

o Fomento a PD&I – são projetos de fomento à Ciência,Tecnologia e Inovação em 

Saúde da Fiocruz voltados à indução e regulação de blocos de soluções 

estratégicas inovadoras para problemas, oportunidades e outras questões 

relevantes identificados na área de CT&I em saúde. 

o Desenvolvimento Institucional - são projetos que visam fortalecer o 

desenvolvimento institucional e levem à melhoria mensurável das condições 

da organização. Tratam de aprimorar a organização nas dimensões cultural, 

funcional-estrutural e política, de forma a promover a necessária adaptação e 

o melhor ajuste às mudanças que ocorrem no ambiente e na sociedade com 

vistas a produzir evolução institucional estratégica (com eficiência, eficácia e 

efetividade) no cumprimento de suas finalidades. 

o Projetos de Educação - são projetos que visam a criação de um novo curso, a 

transformação de modalidades de ensino, a ampliação do escopo de uma 

atividade de educação ou qualquer outro esforço temporário nesta área. Esses 

projetos não contemplam pesquisas na área de educação.  

o Preservação do Patrimônio – são projetos relacionados à preservação do 

patrimônio arquitetônico, documental, bibliográfico e museológico; 

fundos/coleções; contextualização histórica e disseminação de itens/peças 

museológicos; higienização de itens/peças bibliográficos; elaboração de planos 

de conservação; entre outros. 

 

o Informação, Comunicação e Divulgação Científica – são projetos relacionados 

à edição e publicação de revistas técnico-científicas em diversas mídias; a 
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elaboração e distribuição de material técnico-científico; a disponibilização de 

informação técnico-científica institucional; a organização e realização de 

eventos científicos; as atividades de divulgação científica; portais virtuais, 

como o observatório de CT&I; a manutenção e disponibilização do acervo 

bibliográfico em meio físico ou virtual; o atendimento ao público em bibliotecas 

e no Museu da Vida, entre outros. 

 

o Atenção em Saúde – são projetos relacionados a criação ou aprimoramento de 

processos destinados a prover serviços de saúde ligados à finalidade 

institucional, seja pesquisa, educação, desenvolvimento tecnológico.  

 

o Serviços de Laboratórios de Referência - são projetos relacionados a criação ou 

aprimoramento dos laboratórios de referência da Fiocruz reconhecidos pelo 

Minsitério da Saúde. 

 

 

• Operações – correspondem a processos da organização que se caracterizam pela 

execução contínua de um conjunto de atividades que produzem um determinado 

produto (bem ou serviço) de forma repetitiva. As operações são esforços permanentes 

que utilizam recursos definidos e realizam basicamente o mesmo conjunto de 

atividades. Elas se desdobram em operações de apoio, de bens e de serviços: 

 

o Apoio – as atividades de apoio são as que apoiam, direta ou indiretamente, a 

execução das atividades ligadas à essência do funcionamento da organização. 

Geralmente, produzem resultados imperceptíveis ao usuário final, mas são 

essenciais para a efetiva gestão organizacional. Na Fiocruz elas são agrupadas 

em: Gestão da Infraestrutura; Gestão de Pessoas e Gestão Administrativa. 

 

o Bens – as operações de bens em saúde na Fiocruz envolvem, principalmente, 

as atividades voltadas à produção de insumos para a saúde, referentes às 

atividades de produção industrial de medicamentos, reagentes diagnósticos, 

imunobiológicos e soros. Nestas atividades estão inclusas atividades de 

normalização, produção, aquisição, acondicionamento, armazenagem, 

distribuição e comercialização. Também nesta área são produzidos e 

fornecidos biomodelos para insumos na área de pesquisa de produtos para a 

saúde; entre outras ações. 

 

o Serviços – são compreendidos como a “saída do prestador do serviço, com pelo 

menos uma atividade realizada entre a organização e o cliente” (NBR ISO 9001). 

Complementarmente, "serviço é qualquer atividade ou benefício que uma 

parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte 
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na propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada 

a um produto físico". Os principais serviços voltados à sociedade desenvolvidos 

pela Fiocruz constam no “Guia de Serviços” da Fundação. Exemplos são 

observados nas áreas de: Análise da Qualidade de Produtos e Insumos para a 

Saúde; Serviços Laboratoriais de Referência em Saúde; Atenção de Referência 

em Saúde (Serviços de Saúde); Educação e Formação em Saúde; Informação, 

Comunicação e Divulgação Científica em Saúde, Manutenção de Coleções 

Biológicas; Plataformas Tecnológicas; Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural da Fiocruz; entre outros. 

 

4.2.5- Metas Físicas 
 

As operações e projetos deverão ser registrados com seus respectivos orçamentos e metas 
físicas. 

 

4.2.6- Fontes de Receita  
 

O Orçamento Global da unidade, no âmbito das receitas, é composto pelos créditos 
orçamentários consignados pelas fontes: tesouro; captações de recursos financeiros obtidos 

nos diversos órgãos de fomento, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; por meio 
de acordos, contratos ou convênios; e também de receitas provenientes de vendas de 

produtos e serviços (diretamente arrecadado).  

Ao elaborar o PA, todas as receitas previstas para o exercício devem ser lançadas no SAGE, 

com o objetivo de demonstrar o volume de recursos utilizados no desenvolvimento dos 

projetos e operações das unidades. 

Para fins de programação do orçamento do PA, as fontes de receita foram disponibilizadas no 

SAGE da seguinte forma: 

● LOA – créditos orçamentários disponibilizados na LOA com fonte Tesouro (fontes 

100,151,153, entre outras). O volume de receita disponível para cada unidade nesta 
fonte é informado pela Cogeplan e limitado no próprio SAGE. 

 
● LOA - Emendas parlamentares – as emendas parlamentares são recursos recebidos na 

LOA com destinação determinada para unidades específicas com objetivos e produtos 
definidos, portanto, esses créditos orçamentários deverão ser disponibilizados pela 

Cogeplan para cada unidade, que farão a vinculação quando a LOA for publicada. 
Enquanto não for publicada a unidade deverá cadastrar o projeto como “Expectativa 

de captação externa”. 
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● LOA- Convênios Nacionais – receitas oriundas de convênios com estados, municípios 
e suas entidades (inclui recursos captados em editais de fomento de fundações de 
apoio), ou outras instituições públicas ou de interesse público (não inclui as 

transferências federais). Estas receitas só podem ser utilizadas através de créditos 
orçamentários consignados na LOA para esse fim (fonte 281). Orienta-se sua 
identificação no PA nos respectivos projetos e operações para melhor planejamento 
orçamentário da Instituição na elaboração da LOA.  
 
 

● LOA- Outras Receitas Próprias– créditos orçamentários provenientes da venda de 
produtos e serviços. Esta receita somente pode ser utilizada através de créditos 
orçamentários consignados na LOA para esse fim (fontes 250 ou 280). Orienta-se sua 
identificação no PA nos respectivos projetos e operações para melhor planejamento 
orçamentário da LOA. Esta previsão orçamentária já deve ter sido informado à Cogelan 
na elaboração da PLOA. 

 

• Termo de Execução Descentralizada (TED/FNS/MS) – utilizada para receitas obtidas 
por acordos, contratos ou convênios firmados exclusivamente com o Ministério da 
Saúde (Fundo Nacional de Saúde – FNS), transferidas via créditos orçamentários 
provenientes do Tesouro Nacional. 

• Outras Fontes Federais – utilizada para receitas obtidas por acordos, contratos ou 

convênios firmados com órgãos da esfera federal, excluindo os TED/FNS/MS 
transferidas via créditos orçamentários provenientes do Tesouro Nacional. Incluem-se 

aqui, por exemplo, termos de cooperação entre a Fiocruz e o Ministério da Educação 
(FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) ou com o FNDCT (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que financia os projetos 

fomentados pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). 

 
● Grants – esta categoria inclui recursos financeiros obtidos por acordos, contratos ou 

convênios firmados com entidades diversas de fomento cujo financeiro é transferido 

diretamente ao pesquisador, para conta particular e específica aberta para esse fim. 
 

● Fontes Internacionais – receitas provenientes de convênios e acordos de cooperação 
com organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde. Estas receitas 

só podem ser utilizadas através de créditos orçamentários consignados na LOA para 
esse fim (fonte 281). Orienta-se sua identificação no PA nos respectivos projetos para 
melhor planejamento orçamentário da Instituição na elaboração da LOA. 

 

● Convênios Nacionais Tripartite - receitas oriundas de convênios com estados, 
municípios e suas entidades (inclui recursos captados em editais de fomento de 

fundações de apoio), ou outras instituições públicas ou de interesse público (não inclui 
as transferências federais) diretamente na fundação de apoio da Fiocruz, no caso 

Fiotec, sem necessidade de previsão orçamentária (fonte 250) para tal. Essa 
modalidade pode ser utilizada nas categorias de projetos previstos no marco legal de 

inovação. 
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● Contrato tripartite - receitas oriundas de contratos com entes privados diretamente 
na fundação de apoio da Fiocruz.  
 

● Fontes Internacionais Tripartite – receitas provenientes de convênios e acordos de 
cooperação com organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde 
recebidos diretamente na Fiotec, sem necessidade de previsão orçamentária para tal. 
 
 

● Expectativa de Captação Externa – projetos a serem apresentados pelas unidades 

para outros órgãos financiadores, sejam agências de fomento, governos federal, 
estadual ou municipal, parlamentares, agências internacionais, etc.  

 

● Expectativa de negociação interna - despesas ou projetos de importância para a 
unidade ou para a Fiocruz sem possibilidade de captação externa, que deverá ser 

levado para negociação no CD Fiocruz, com as devidas justificativas. Nesta fonte não 
deverão estar vinculadas despesas fixas das unidades, como contratos de 

terceirização, despesas condominiais, contratos de manutenção, etc. Essas despesas 
fixas deverão ser vinculadas à fonte LOA. 

 
● Restos a pagar – visa identificar as iniciativas da Fiocruz que possuem saldo de 

empenho de anos anteriores que será liquidado no ano corrente. 
 

● Transferência Interna - esta fonte de receita deverá ser utilizada se o orçamento para 
a despesa cadastrada for proveniente de outra unidade ou da presidência da Fiocruz. 
Essa fonte só poderá ser utilizada se quem destinar o orçamento registrar uma despesa  

como “Transferência Interna Despesa” informando qual unidade receberá o recurso. 
Esse saldo passará a compor o limite da unidade de destino, ficando registradas as 
negociações, o que orientará as liberações da Cogead. 

 

 
 

4.2.7-  Natureza de Despesa  
 

As despesas estão divididas em despesas correntes (que não contribuem, diretamente, para 
a formação ou aquisição de um bem de capital) e de capital (que contribuem, diretamente, 

para a formação ou aquisição de um bem de capital). 
Em termos de natureza, sua classificação se dá da seguinte forma:  

1. Pessoal e Encargos Sociais; 

2. Juros e Encargos da Dívida; 

3. Outras Despesas Correntes; 

4. Investimentos; 
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5. Inversões Financeiras; 

6. Amortização da Dívida. 

 

Na Fiocruz utilizamos em especial as naturezas 1, 3 e 4, que são definidas conforme segue: 

• Pessoal e Encargos Sociais – Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e 

pensionistas, com quaisquer espécies remuneratórias. 

• Outras Despesas Correntes - Despesas orçamentárias com aquisição de material de 
consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, 

auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas 
Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. 

• Investimentos - Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a 
execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente. 

 

O orçamento global das unidades inclui todos os grupos de despesas. No entanto, para fins de 
registro no SAGE, apenas comporão o PA das unidades as despesas classificadas nos grupos 3 

(ODC ─ Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimentos), pois as pertencentes ao grupo 1 
(Pessoal) são definidas diretamente pelo federal e não são objeto de negociação e análise 

direta entre a Cogeplan e unidades.  

Algumas despesas dos grupos 3 e 4 referentes às unidades localizadas no Rio de Janeiro são 
executadas centralizadamente, portanto, deverão ser programadas apenas pela Cogic.  

 

4.2.8-  SAGE-GP (Gerenciamento de Projetos)  

 

A Fiocruz vem buscando de forma intensiva, avançar na maturidade em gestão de projetos, 
incluindo projetos de pesquisa, de desenvolvimento institucional, obras e outras categorias. 

Sistemas informatizados não substituem as melhores práticas em gestão, porém, a 
automatização de processos e a possibilidade de disseminação e compartilhamento de 

informações contribuem para dar mais transparência, eficiência e efetividade na gestão 
profissional de projetos. Paralelamente, as estratégias institucionais ganham mais visibilidade 

e organicidade, se dispuserem de sistemas inteligentes para o seu acompanhamento. 
Finalmente, sistemas com inúmeras funções e atribuições, tendem a ter curvas de 

aprendizado mais longas e maior tempo para a incorporação na cultura da organização, 
quando esta não tem características verticalizadas e hierarquizadas. 

O Sistema de Apoio à Gestão Estratégica, em utilização pela Fiocruz desde 2011, se propõe a 

ser um agregador de informações que sejam estratégicas para a tomada de decisão. Contudo, 
atividades específicas de gerenciamento de projetos melhor se adaptam a programas 

específicos para tal. Assim, foi proposta a incorporação de sistemas informatizados que 
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tenham interface com o SAGE. Um desses sistemas é o SAGE Gerenciamento de Projetos – 

SAGE GP.  

O SAGE GP é um gerenciador de projetos que utiliza conceitos já consolidados de gestão de 
projetos e apresenta diversas funcionalidades para os coordenadores e gerentes, sendo 
construído sobre base customizável, e com uma extensa comunidade de desenvolvedores. No 
momento, o SAGE GP encontra-se em teste e em breve estará disponível para a comunidade 

Fiocruz e com ampla interface com as informações contidas no SAGE. 

 

 

4.2.9-  Planos de Desenvolvimento Institucional 
 

4.2.7.1- Plano Diretor de Investimento – PDI 

 

O PDI 2021 será elaborado com o objetivo de oferecer uma maior organicidade aos 

investimentos da Fiocruz, visando, por um lado, a otimização de recursos e, por outro, a 

indução de uma lógica que se compatibilize com a atuação em redes. Sua concepção se baseou 
em quatro princípios norteadores: i) o estabelecimento de uma relação custo-benefício mais 

adequada; ii) o compartilhamento de recursos; iii) o alinhamento estratégico com as diretrizes 
institucionais expressas nos planos corporativo e das unidades e, iv) a possibilidade da 

implementação efetiva da avaliação dos resultados dos investimentos definidos.  

A Cogeplan coordenará o PDI para que no ano de 2021 o orçamento de capital já tenha sua 
destinação e seja possível o processo de aquisições de forma ordenada e oportuna. No SAGE 
há a classificação de equipamentos em manutenção/atualização do parque e estratégicos. Em 
2021 passa ser obrigatório o preenchimento das informações dos equipamentos para ambas 
as classificações. Para efeito de programação, não será estabelecido limite LOA de capital para 
esses equipamentos. As despesas de equipamentos e materiais permanentes classificados 
como manutenção/atualização do parque deverão ser efetuadas com orçamento de capital, 
de execução livre, distribuído para as unidades, enquanto os equipamentos e materiais 
permanentes classificados como estratégicos serão avaliados no processo do PDI e adquiridos 
se aprovados no CD Fiocruz. 

A Cogeplan emitirá Nota Técnica específica detalhando o processo previsto para o ano de 

2021, bem como todas as informações necessárias, etapas e  instâncias participativas." 

 

4.2.7.2- Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - PDTIC  

 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de 
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação 
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que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade por 

um determinado período.  

As demandas de TIC serão incluídas nas iniciativas Fiocruz (operações ou projetos)  por dois 
anos, de acordo com funcionalidade específica no SAGE. As despesas cadastradas para 2021 
serão debitadas do limite da unidade, quando vinculadas a LOA Custeio. As despesas para 
2022 não abaterão do limite de 2021. 

Ao identificar a despesa, através da seleção do elemento de TIC devem ser escolhidas as 
necessidades de informação para a iniciativa. Já a necessidade de TIC está vinculada 
automaticamente ao elemento selecionado. O PDTIC será formatado a partir dos registros do 

SAGE, que será alinhado ao PGC. 

As orientações sobre o processo de construção do PDTIC serão fornecidas pela Cogetic. 

 

5- Monitoramento e Avaliação  
 

A Cogeplan realizará, em parceria com as unidades, o processo de revisão do Plano de 
Produtos e do modelo de monitoramento das ações da Fiocruz (Cesta de Indicadores), a ser 
realizado no segundo semestre de 2020. 

Este processo subsidiará a pactuação dos indicadores de monitoramento institucional, para 

tal torna-se necessário que haja coerência dos produtos registrados no sistema. 

Para o processo de revisão da cesta de indicadores da Fiocruz, os instrumentos de 

monitoramento do governo federal deverão ser considerados (PPA, Plano Nacional de Saúde, 
LOA, Relatório de Gestão da Fiocruz, etc). Desta forma, a Fiocruz atenderá, além de suas 

necessidades de monitoramento, a prestação de contas aos órgãos externos. 

Após a realização deste processo de revisão dos indicadores o SAGE será atualizado e 
desenvolvido para suportar as operações de monitoramento da Fiocruz. 

 

6- Documentos de Referência  
 
A elaboração deste guia incorporou referências de materiais norteadores do planejamento 
governamental e da Fiocruz. Aconselha-se, para um melhor entendimento do processo de 
planejamento e de programação para o ano de 2021, a leitura dos seguintes documentos que podem 
ser encontrados facilmente no Portal Fiocruz (http://portal.fiocruz.br), na intranet ou no portal do 
Ministério  da Economia. 
 
ABNT NBR ISO 9001, de 2008. 
 
ABNT NBR ISO 21500:2012 – Orientações sobre Gerenciamento de Projetos. 
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Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. 
Secretaria de Gestão. Guia Técnico de Gestão Estratégica v1.0; Brasília; ME; SEDGG; SEGES, 2019. 
Versão 1/2020. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/guia_gestao_estrategica_v1-0.pdf 
 
Relatório Final VIII Congresso Interno, disponível em: https://congressointerno.fiocruz.br/8%C2%BA-
congresso-interno 
 
Documento de Referência para a Plenária para o VIII Congresso Interno Fiocruz 
https://congressointerno.fiocruz.br/8%C2%BA-congresso-interno 

Decreto nº 10.249, de 19/02/ 2020. Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece 
o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2020 
e dá outras providências. 

Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 – Novo Regime fiscal 
 
FIOCRUZ, Portaria PR 596/2018. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Introdução ao Marketing. LTC, 4ª edição, 2000. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Prentice Hall Brasil, 12ª edição, 2007. 
   
FIOCRUZ, Manual do Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), disponível em: 
www.sage.fiocruz.br. 
 
Manual Técnico de Orçamento 2020 (MTO), do Ministério da Economia.Disponível em  
https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2020 
 
PLOA 2021. 
  
PMI Lexicon of Project Management Terms - Version 3.2 – 2017. 
 
Políticas Operacionais Finep - http://www.finep.gov.br/biblioteca/glossario 
 
 
PPA 2020- 2023 disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-
orcamento/plano-plurianual-ppa 
 
PMI,The Standard for Program Management  – Third edition, 2013. Pg. 2. 
 
PMI, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) / Project Management 
Institute, 2017 - 6ª edição) 
 
VPPCB, 2018 - Documento de Áreas e Linhas de Pesquisa da Fiocruz v.12, 2018 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/areas_e_linhas_de_pesquisa_v12_
23.05.2018_edital.pdf 
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Iniciativa (Programa MS) Ação Orçamentária Planos Orçamentários

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio 

do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União

2000 - Administração da Unidade

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, 

Militares e seus Dependentes

PO 001 - Assistência Médica e 

Odontológica de Civis- Complementação 

da União

20TP - Ativos Civis da União

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e 

seus Dependentes

212 B - 001 - Assistência Pré-escolar aos 

dependentes de servidores civis e de 

empregados

212B-003 - Auxílio Transporte de civis

212B-005 - Auxílio Alimentação de civis

212B-009 - Auxílio Funeral e Natalidade 

de Civis

0901 - Operações Especiais: Cumprimento de 

Sentenças Judiciais 0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado PO 001 - Precatórios

4368- Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de 

Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico

4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos 

Portadores de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e 

Hepatites Virais

4705 - Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de 

Medicamentos do Componente Especializado

6516 - Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e 

Hematologia

7690 - Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia

13DW - Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

14UO - Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de 

Produção de Insumos para o SUS

15VW- Construção da Fábrica de Plataformas Vegetais de Produção de 

Imunobiológicos da Fiocruz Ceará

15VX- Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde - 

CDTS

15VY - Construção da Sede da Fiocruz Rondônia

15VZ - Construção da Sede da Fiocruz Amazonas

20K1 - Adequação de Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em 

Saúde

21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde

212BF -002- Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico e Saúde

212BF - 003 - Cooperação Técnica Nacional 

e Internacional em Ciência, Tecnologia 

em Saúde

7674 - Modernização de Unidades da Fundação Oswaldo Cruz

7674-000 - Modernização de Unidades de 

Saúde da Fiocruz- Despesas Diversas

8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta 

Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças 

Infecciosas

20Q4 - Operação do Canal Saúde

20Q7 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde 

na Fiocruz

20YD - Educação e Formação em Saúde

6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e 

Tecnologia

20YE - Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção 

e Controle de Doenças

20YE - 0001 - Aquisição, 

Acondicionamento e Distribuição de 

Insumos para a prevenção e controle de 

doenças

20YE-0002 - Imunobiológicos para a 

Prevenção e controle de doenças

6174 - Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde

6174-PO 000 - Análise da Qualidade de 

Produtos e Insumos de Saúde - despesas 

diversas

6174- PO 001 - Fator de Incentivo para 

Laboratórios Centrais de Saúde Pública 

(Finlacen)- INCQS/Fiocruz

8327 - Manutenção de Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de 

Doenças

5023 - Vigilância em Saúde

5017 - Assistência Farmacêutica no SUS

Iniciativas,  Ações e Planos Orçamentários  2021

0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder 

Executivo

5018 - Atenção Especializada à Saúde

5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e 

Produtivo em Saúde

5021 - Gestão e Organização do SUS
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Iniciativas,  Ações e Planos Orçamentários  2020

Iniciativa (programa MS) Ação Orçamentária Planos Orçamentários/Localizadores 

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime 

de Previdência dos Servidores Públicos Federais

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União

2000 - Administração da Unidade

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e 

seus Dependentes

20TP - Ativos Civis da União

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes

212 B - 001 - Assistência Pré-escolar aos 

dependentes de servidores civis e de 

empregados

212B-003 - Auxílio Transporte de civis

212B-005 - Auxílio Alimnetação de civis

212B-009 - Auxílio Funeral e Natalidade 

de Civis

0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

5017 - Assistência Farmacêutica no SUS
4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de 

HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais

6516 - Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia

7690 - Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia

13DU - Construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção 

de Imunobiológicos da Fiocruz no Ceará

13DW - Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

14UO - Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção de 

Insumos para o SUS

14UO-L0211 - No município de Manaus -

AM

14UO- L0116 - No município de Porto 

Velho - RO

14UO- L3341 - No município do Rio de 

Janeiro - RJ

14UO-L4104 - No município de Curitiba-PR

15UH - Modernização e Adequação do Parque Fabril de Farmanguinhos

20K1 - Adequação de Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde

212BF -002- Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico e Saúde

212BF - 003 - Cooperação Técnica Nacional 

e Internacional em Ciência, Tecnologia 

em Saúde

212BF-004 - Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação para a Prevenção 

e Vigilância de Doenças Transmissíveis

7674 - Modernização de Unidades da Fundação Oswaldo Cruz

7674-000 - Modernização de Unidades de 

Saúde da Fiocruz

7674-002 - Estruturação de Laboratórios 

de Pesquisas Biomédicas

8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da 

Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas

20Q4 - Operação do Canal Saúde

20Q7 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde na Fiocruz

20YD - Educação e Formação em Saúde

6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

20YE - Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle 

de Doenças

20YE - 0001 - Aquisição, 

Acondicionamento e Distribuição de 

Insumos para a prevenção e controle de 

doenças

20YE-0002 - Imunobiológicos para a 

Prevenção e controle de doenças

6174 - Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde

8327 - Manutenção de Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças

0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

5018 - Atenção Especializada à Saúde

5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde

5021 - Gestão e Organização do SUS

5023 - Vigilância em Saúde


