A Carta de Serviços é um instrumento que reflete o papel
social da organização pública ao informar aos cidadãos quais
são os SERVIÇOS prestados por ela, como ACESSAR e OBTER,
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e quais os COMPROMISSOS e os PADRÕES DE ATENDIMENTO
estabelecidos. É uma ferramenta de gestão fornecida pelo
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –
GesPública. As ações deste Programa têm por objetivo

CARTA DE SERVIÇOS

contribuir para que essas organizações públicas se empenhem cada vez mais em favor da sociedade. Nesse sentido, a
Carta de Serviços do Portal do Orçamento Federal facilita e
amplia o acesso às informações relacionadas ao Orçamento
Público por meio da rede mundial de computadores.

Onde tirar dúvidas
Outros esclarecimentos sobre o Portal do Orçamento Federal
podem ser obtidos por meio do Fale Conosco na página
http://www.orcamentofederal.gov.br/fale-conosco

ou

pelo

e-mail: orcamentofederal@planejamento.gov.br

orcamentofederal.gov.br

orcamentofederal.gov.br

PORTAL DO
ORÇAMENTO FEDERAL
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Esplanada Sustentável

mento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário
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Biblioteca

federal;

•

Legislação

V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os

•

Notícias

órgãos setoriais de orçamento;

•

Espaço Multimídia

VI - exercer a supervisão da Carreira de Analista de Planejamen-

O que é

to e Orçamento, em articulação com a Secretaria de Planeja-

Área Responsável
O Portal do Orçamento Federal é um ambiente virtual,

emanadas do Comitê de Gestão das Carreiras do Ministério do

criado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM da Secretaria de

Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MP, que reúne

Orçamento Federal - SOF, do Ministério do Planejamento,

informações institucionais sobre o Orçamento Público Federal

Orçamento e Gestão - MP.

e temas relacionados. Foi desenvolvido para ser um instrumento de acesso e transparência aos dados orçamentários.

Compromissos

Público-alvo

I- acesso simplificado
II- suporte ao usuário

Toda a sociedade, em especial órgãos setoriais de orçamento, órgãos que atuam no processo orçamentário federal, estadual

Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da
despesa; e
VIII - acompanhar e avaliar o comportamento da despesa
pública e de suas fontes de financiamento, bem como desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais, voltados ao
aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos.

III- linguagem acessível a todos
IV- rapidez na divulgação

e municipal, unidades de gestão do Ministério Público e órgãos
controladores e estudiosos do tema.

mento e Investimentos Estratégicos, observadas as diretrizes

Conheça a SOF

MISSÃO DA SOF
“Racionalizar o processo de alocação de recursos, zelando pelo
equilíbrio das contas públicas, com foco em resultados para a

Objetivos

A Secretaria de Orçamento Federal - SOF é um órgão especí-

sociedade.”

fico do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, subordiI- Disponibilizar à sociedade informações relacionadas ao
Orçamento Público
II- Ser um canal de acesso e transparência ao Orçamento

nada diretamente ao Ministro de Estado do Planejamento,
À SOF compete:

“Ser a organização de excelência na gestão dos recursos
públicos federais.”

Público Federal
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de

Conteúdo

VISÃO DA SOF

Orçamento e Gestão.

diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União,
compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social;

O conteúdo do sítio está subdividido nos seguintes temas:

II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implemen-

•

Institucional

tação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;

•

Orçamentos Anuais

III - proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros

•

Informações Orçamentárias

órgãos, ao acompanhamento da execução orçamentária;

•

Educação Orçamentária

IV - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvi-

