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1. Objetivo 

Estabelecer responsabilidades, premissas e orientações para a elaboração do Plano de 

Trabalho e Orçamento Plurianual. 

2. Sistemática de Elaboração do Plano de Trabalho e do Orçamento Plurianual 

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e 

sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia definida para a organização, 

expressa no documento Direcionamento Estratégico EBC 2022. 

O Plano de Trabalho é o instrumento que reflete e sistematiza a estratégia da EBC na 

forma de projetos, sendo fundamental, portanto, assegurar a sua qualidade mediante: 

 A participação efetiva do Comitê de Planejamento, dos gestores, da DIREX, e dos 

Conselhos (Administração e Curador); 

 A integração de todas as áreas da Empresa; e 

 O alinhamento do Planejamento Estratégico, do PPA 2016/2019 e do Plano de 

Trabalho e Orçamento Plurianual. 

2.1 Princípios e Premissas 

A elaboração do Plano de Trabalho e do Orçamento Plurianual deve focar em 

resultados efetivos e eficazes, observar os princípios da transparência, simplicidade e 

flexibilidade, e considerar as seguintes premissas: 

1. O planejamento antecede e orienta a orçamentação: 

Os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e ocorrem em 

momentos contíguos. Primeiramente, é realizado o planejamento, que terá como 

produto os Projetos de cada área, os quais, depois de negociados e validados, 

orientarão a elaboração dos respectivos orçamentos das áreas para o exercício anual, 

considerando também os recursos já comprometidos no exercício anterior. 
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2. Os recursos são dimensionados e alocados a partir de estratégias de atuação 

explícitas: 

A estratégia de atuação de cada área está coerente com a realidade local e compatível 

com o Direcionamento Estratégico da EBC e é a base para orientar a alocação de 

recursos. 

3. Os projetos são estruturados atendendo o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e da Comunicação 

da EBC: 

A formulação dos Projetos que englobe aquisições e contratações de serviços de 

tecnologia deverão atender às exigências estabelecidas no Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação – PDTI e no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação - PETIC. 

4. Parcerias são articuladas para agregar competências e recursos 

Parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor devem ser articuladas 

no sentido de ampliar a capacidade de alcançar resultados, agregando recursos aos 

projetos e atividades constantes do Plano de Trabalho. 

5. Avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação da EBC 

A avaliação de resultados (físicos e financeiros) do Plano de Trabalho Plurianual será 

trimestral, por meio do Relatório Gerencial, consolidado pela Secretaria Executiva, com 

o objetivo de indicar medidas de gestão corretivas/preventivas e medir efetividade da 

atuação das áreas da EBC para propiciar uma aprendizagem contínua e sistemática. 

A avaliação da execução orçamentária das áreas será realizada por meio do Relatório 

de Execução Orçamentária dos Projetos, consolidado pela Diretoria de Administração, 

Finanças e Pessoas, com objetivo de acompanhar a execução detalhada dos projetos 

por área, orientar medidas de gestão corretivas/preventivas e medir a eficácia e 

eficiência da atuação das áreas da EBC. 
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2.2 Processo de Planejamento, Orçamento e Gestão 

2.2.1 Referências 

A elaboração do Plano de Trabalho Plurianual tem como referência os seguintes 

documentos: 

 Direcionamento Estratégico EBC 2022; 

 Diretrizes para Elaboração do Plano de Trabalho e do Orçamento 

Plurianual;  

 Plano Plurianual (PPA 2016/2019); 

 Manual de Procedimentos para Elaboração Plano de Trabalho e do Orçamento 

Plurianual; 

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI; 

 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e da Comunicação - PETIC. 

 

2.3 Conceitos e Procedimentos para a Formulação do Plano de Trabalho e 

Orçamento Plurianual 

Elaboração do Plano de Trabalho e Orçamento Plurianual da EBC será desdobrado 

nas seguintes etapas: 

Etapa 1 – Formulação da Estratégia de Atuação: elaboração da proposta do 

Direcionamento Estratégico, das Diretrizes para elaboração do Plano de Trabalho e 

Orçamento Plurianual e do Manual de Elaboração do Plano de Trabalho pelo Comitê 

de Planejamento, bem como, a aprovação pela DIREX e pelo Conselho de 

Administração desses documentos. 

O processo de planejamento tem início com a avaliação dos resultados obtidos com a 

aplicação da estratégia atual, pelas áreas e pelo Comitê de Planejamento e 
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Avaliação, devendo indicar a partir desses resultados e de uma reflexão sobre o 

cenário, a manutenção ou a mudança nos objetivos estratégicos.  

Etapa 2 – Realinhamento de Metas: a avaliação da contribuição de cada área para o 

cumprimento da Missão e alcance da Visão se fazem por meio dos indicadores de 

Resultados Institucionais, que são os efeitos das ações da EBC decorrentes de sua 

atuação junto à Sociedade. A definição da contribuição para o alcance das metas de 

resultados institucionais, espelha um compromisso de cada área com a mudança da 

realidade da EBC e será realizada, trimestralmente, nas Reuniões de Avaliação da 

Estratégia – RAE’s. 

Etapa 3 – Previsão e Alocação Estratégica de Recursos: a área de Orçamento 

deverá encaminhar ao Comitê de Planejamento e Avaliação todo dia 30/junho de 

cada ano uma proposta de disponibilidade financeira. 

Etapa 4 - Elaboração dos Projetos pelas áreas: preparação das propostas dos 

Projetos pelas áreas, que deverão conter a estratégia de atuação, os indicadores, as 

metas, as atividades, a previsão de recursos, e os resultados institucionais vinculados 

à Estratégia EBC 2022, alinhados às Diretrizes. Deverá ainda ser atendido o conceito 

e tipologias de projetos dispostos pela EBC, entendendo-se como projeto como o 

conjunto de ações inter-relacionadas, coordenadas e orientadas para o alcance de 

resultados, com prazo e recursos definidos. E os seus principais tipos: 

1. Projetos Estruturantes; 

2. Projetos Finalísticos; 

3. Projetos de Articulação Institucional; e 

4. Projetos de Gestão Interna. 

Etapa 5 – Priorização da Carteira de Projetos: análise da contribuição estratégica 

da carteira de projetos propostos pelas áreas, para verificar o grau de contribuição 

aos Objetivos Estratégicos da EBC, bem como uma avaliação sobre a capacidade de 

alcance das metas de resultados dos indicadores estabelecidos. A análise será 

efetuada a partir da Matriz de Contribuição dos Projetos, onde será verificado o grau 

de contribuição estratégica dos projetos bem como uma avaliação da capacidade da 

EBC de atingir as metas de resultados dos indicadores estabelecidos. 
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Etapa 6 - Pré-validação dos Projetos pelo Comitê de Planejamento: apresentação 

e validação conjunta pelo Comitê de Planejamento e Avaliação e a pela Gerência de 

Projetos da priorização dos projetos para compor o Plano de Trabalho com o 

detalhamento dos recursos financeiros para cada ação dos projetos relacionados ao 

exercício. 

Etapa 7 – Validação dos Projetos pela DIREX: apresentação para análise e 

validação pela DIREX dos Projetos priorizados para compor o Plano de Trabalho 

Plurianual, com o detalhamento dos recursos financeiros de cada projeto relacionados 

ao exercício, visando assegurar sua consistência, coerência e alinhamento com as 

orientações estratégicas e com os limites de aplicação de recursos anual. 

Etapa 8 – Contextualização da estratégia, da implementação, do orçamento e 

dos resultados das áreas: elaboração dos textos pelas áreas que caracterizarão 

sucintamente o contexto e a estratégia de implementação, indicando (o que será 

realizado, como será feito, para quê, em qual lugar e quando será realizado). 

Explicitar de forma clara e direta como os projetos da área contribuirão para a 

estratégia de atuação da área e os resultados a serem alcançados, bem como, 

descrever como serão financiados orçamentariamente e/ou extra orçamentariamente 

os projetos da área. 

Etapa 9 - Consolidação do Plano de Trabalho: consolidação do documento final 

pela Secretaria Executiva. 

Etapa 10 – Aprovação do Plano de Trabalho Plurianual pela DIREX, Conselho 

Curador e Conselho de Administração: apreciação e aprovação do Plano de 

Trabalho Plurianual pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Curador e Conselho de 

Administração. 

Etapa 11 - Divulgação: apresentação e divulgação do Plano de Trabalho na Intranet. 
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4.  Calendário 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Etapa 1 - Formulação da Estratégia de Atuação Comitê / Gerência de Planejamento e de Projetos  / Áreas 6

Etapa 2 - Realinhamento de Metas Áreas / Comitê 18-22

Etapa 3 - Previsão e Alocação Estratégicas de 

Recursos
Comitê / DIAFI / Gerência de Planejamento e de Projetos 30

Etapa 3.1 - Workshop Comitê / Áreas / Gerência de Planejamento e de Projetos 25-26

Etapa 4 - Elaboração dos Projetos pelas Áreas Áreas / Comitê / Gerência de Projetos 27 27 11

Etapa 5 - Priorização da Carteira de Projetos Gerência de Projetos / Áreas 14-17

Etapa 6 - Pré-validação do Projetos pelo 

Comitê de Planejamento
Gerência de Projetos / Comitê / Gerência de Planejamento 18

Etapa 7 - Validação dos Projetos pela DIREX DIREX / Gerência de Projetos / Gerência de Planejamento 15 22

Etapa 8 - Contextualização da estratégia, da 

implementação, do orçamento e dos 

resultados das áreas

Áreas / Comitê 22 3

Etapa 9 - Consolidação do Plano de Trabalho Gerência de Planejamento 5 24

Etapa 10 - Aprovação do Plano de Trabalho 

Anual pela DIREX
DIREX / Gerência de Planejamento 3

Conselho Curador Conselho Curador / SECEX 25

Conselho de Administração Conselho de Administração / SECEX 15

Reuniões Ordinárias Comitê de Planejamento 

e Avaliação
Gerência de Planejamento / Comitê 10 7 11 9 13

ResponsáveisEtapas SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

NOVEMBRO DEZEMBROJUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

 
 


