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RESUMO 

 

 

 O planejamento na administração pública sofreu transformações a partir do novo 

marco constitucional de 1988, inserindo o Plano Plurianual como instrumento de definição de 

diretrizes, objetivos e metas relativo aos planos e programas executados. A reforma do 

aparelho do Estado iniciou as transformações da administração pública burocrática para uma 

gerencial, destacando a necessidade de um planejamento estratégico para a gestão pública. O 

conceito de planejamento público ainda é confundido com o orçamento público, que apesar de 

estarem interligados, representam momentos distintos do ato de planejar. A incorporação dos 

conceitos do planejamento estratégico na elaboração dos planos plurianuais é incipiente, não 

estando definido na sua metodologia de aplicação, ou seja, é restrita a disposição do 

administrador público em implementá-los. A avaliação dos modelos de orientação para 

elaboração do plano plurianual municipal, por meio da identificação de conceitos da 

metodologia de implementação do planejamento estratégico, permite visualizar o caminho a 

ser percorrido para a melhoria do processo de planejamento do Setor Público. Os resultados 

apresentados demonstram a necessidade de regulamentação da forma de elaboração do Plano 

Plurianual dentro do contexto do planejamento estratégico. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Administração Pública Gerencial, Plano 

Plurianual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A administração pública brasileira passou por um momento de transformações quando 

foram estabelecidos novos instrumentos de planejamento, a partir da Constituição Federal de 

1988. As modificações ocorreram visando à evolução do processo orçamentário. 

Anteriormente, o Decreto 200/67 já havia inserido o planejamento como um dos principais 

fundamentos da Administração Pública; entretanto, ainda não era utilizado como um 

instrumento de gestão pública, sendo essa uma função do orçamento público, que por sua vez 

não obtivera sucesso. 

 

 A identificação das mudanças ocorridas na sociedade num contexto nacional e 

internacional advindos de um modelo de gerenciamento baseado na administração por 

objetivos foram fundamentais no plano de reforma do aparelho do Estado. O entendimento 

sobre as alterações propostas na administração pública no âmbito deste plano demonstram a 

necessidade de mudança da cultura organizacional do Setor Público. 

 

 O planejamento público sempre esteve relacionado ao orçamento público devido ao 

conceito de uma Administração Pública Burocrática, baseada na centralização, normas e 

padronização de processos. O ato de planejar, neste contexto, significava definir a base 

orçamentária para os próximos anos, geralmente em razão do histórico da execução dos anos 

anteriores, sem considerar as estratégias, objetivos, e as variações do ambiente interno e 

externo.  

 

 A criação do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

como novos instrumentos de planejamento do Setor Público foram um primeiro passo para a 

transformação da ideia de planejamento voltado única e exclusivamente para o orçamento, 

para o conceito de planejamento como instrumento de gestão pública eficaz. A inserção dos 

conceitos do planejamento estratégico dentro da orientação para a elaboração do PPA permite 

um maior entendimento sobre as necessidades do setor público em todos os seus aspectos, ou 

seja, tanto orientado para o atendimento dos clientes cidadãos quanto para os fatores internos 

inerentes à organização. A visão da instituição pública como um órgão acima da figura do 

administrador, voltado para seus interesses pessoais, é uma necessidade urgente da sociedade 
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atual. A utilização de técnicas modernas de administração gerencial permitem traçar um novo 

caminho para a mudança cultural da organização pública. Os novos instrumentos criados a 

partir da Constituição Federal de 1988 inserem o planejamento como meio orientador para a 

aplicação de políticas públicas de qualidade,1 visando atender a população nas suas principais 

demandas. 

 

 Sendo assim, o objeto de estudo desta investigação é o planejamento estratégico 

avaliado como método de planejamento público no contexto da elaboração do Plano 

Plurianual. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é a identificação dos conceitos do planejamento 

estratégico dentro do modelo de planejamento da administração pública brasileira baseado em 

planos plurianuais (PPAs).  

 

O cerne do planejamento público inicia-se pela elaboração dos PPAs, que 

desencadeiam a partir deste uma integração com os outros instrumentos de planejamento 

(LDO e LOA), devendo ser esse a base do momento de discussão das estratégias e ações que 

serão propostas para um período de 4 (quatro) anos. 

 

 Para tanto, o método de pesquisa a ser utilizado para o desenvolvimento do objeto em 

questão foi o hipotético-dedutivo, porque primeiro foi realizado uma análise da solução 

(tema) proposta, passando-se depois a criticar a solução com vistas à eliminação dos erros. 

Para Rudio (1980, p. 76) “a dedução é uma forma de raciocínio em que se parte dos princípios 

para consequências logicamente necessárias, ou seja, do geral para o menos geral ou 

particular”. 

 

 Tendo a metodologia de pesquisa descritiva como aquela adotada ao longo do 

trabalho, ou seja, que busca descrever ou demonstrar relações entre variáveis de uma 

realidade por meio de suas características ou fenômeno (acontecimento real observado por 

alguém). Conforme Rudio (1980), na pesquisa descritiva, o pesquisador procura conhecer e 

                                                           
1 O conceito de Qualidade tratado neste trabalho pode ser definido como um conjunto de ações orientadas para a 
satisfação das expectativas dos cidadãos em relação a execução dos serviços públicos, atingindo a excelência. 
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interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la. “O problema será enunciado em 

termos de indagar se um fenômeno acontece ou não, que variáveis o constituem, como 

classificá-lo, que semelhanças ou diferenças existem entre determinados fenômenos” 

(RUDIO, 1980, p. 82). 

 

 A investigação da realidade foi realizada por meio da observação da teoria descrita nos 

manuais do Governo Federal e dos Estados: do Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. 

Também foi considerada para o desenvolvimento da análise da teoria a experiência própria de 

realização de 5 (cinco) planos plurianuais nos anos de 2005 e 2009, em algumas Prefeituras 

do Espírito Santo e Minas Gerais. Estas não foram abordadas de modo específico, por serem 

bastante subjetivas, mas influenciaram e ajudaram na interpretação dos fatos e na análise das 

evidências. 

 

 A estratégia de investigação foi realizada a partir do levantamento de dados utilizando 

pesquisa bibliográfica e documental. Neste momento, foi fundamental a percepção dos fatos, 

tendo em mente que somente a evidência permite interpretá-los. Sendo avaliadas também as 

conclusões que sejam evidentes e as prováveis que sejam possíveis. 

  

A investigação utilizada é teórica, centrada em alguns autores de maior relevância para 

este estudo, sendo eles: Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira (2006), Caio Márcio Marini 

Ferreira (1999), James Giacomoni (2005), Peter F. Drucker (1981), José Matias-Pereira 

(2008), e legislações e normas do Governo Federal da República Federativa do Brasil, dentre 

outros. Segundo Silva (2002) a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível está em tal 

estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Por meio dela 

o tema foi investigado, refletido, discutido e criticado, transformando-se em objeto de estudo 

deste trabalho. A saber, o planejamento estratégico no contexto de elaboração do Plano 

Plurianual. 

 

A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permitiu salientar a 

contribuição da pesquisa realizada, demonstrando as contradições e reafirmando 

comportamentos e atitudes. 
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 O instrumento utilizado para coleta de dados foi a análise de conteúdos, realizada por 

meio de documentos como fonte de pesquisa, sendo os dados primários ou secundários. No 

caso das fontes primárias foram utilizados documentos oficiais (decretos, leis, portarias, 

dentre outros), cartas, artigos, etc. Em relação as fontes secundárias, informações já 

elaboradas, sendo utilizados: livros, textos, monografias, teses, entre outros. 

 

 Os locais de coleta de dados foram as bibliotecas: Universidade de Brasília, 

Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Senado, 

Câmara dos Deputados. Também foram utilizados dados de instituições públicas e acervos. A 

armazenagem dos dados foi preferencialmente realizada por meio eletrônico (arquivos, e-

mail, etc). Outra importante fonte utilizada como meio de pesquisa foi a internet, que 

propiciou por meio da rede mundial de computadores interligados uma troca livre e dinâmica 

de dados e informações.  

 

 A análise dos dados é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno 

estudado e outros fatores. Segundo Viegas (2007) a fase de análise dos dados consiste na 

comparação dos dados recolhidos, quer na literatura, quer na verificação empírica, com as 

hipóteses formuladas no final do referencial teórico. 

 

 A análise comparativa foi o instrumento utilizado para estabelecer a relação entre os 

fenômenos, baseada em contextos históricos, cultural e documental, garantindo a percepção 

da continuidade e de entrelaçamento dos mesmos. 

 

 A apresentação dos resultados da análise foram especificados por meio de texto 

descritivo, da história, porque uma boa parte da teoria é demonstrada por meio dos 

acontecimentos históricos, e por tabelas, quadros e gráficos, que tem o intuito de ajudar na 

distinção das diferenças, semelhanças e relações, por meio da clareza e destaque que a 

distribuição lógica e a apresentação gráfica oferecem às classificações. 

 

O caminho trilhado para chegar ao resultados previstos iniciou-se no capítulo 1 por 

meio do entendimento da evolução histórica do conceito de planejamento, desde a instituição 

do orçamento até a elaboração dos primeiros Planos Plurianuais, focando não apenas o Brasil, 

como também os principais países que implementaram metodologias avançadas de 

planejamento público. 
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 Num segundo momento (capítulo 2) foi exposta e discutida a teoria de administração 

pública gerencial, demonstrando sua necessidade para a melhoria da gestão pública do Estado 

Brasileiro e, consequentemente, sua evolução a partir da administração pública burocrática.  

Neste capítulo serão expostos os conceitos da gestão pública eficaz e o seu alinhamento com o 

planejamento público. 

 

 A terceira parte (capítulo 3) do trabalho vai demonstrar as características legais que 

delimitam a criação do PPA e detalhar os aspectos relacionados às orientações para a sua 

elaboração, por meio do Governo Federal e dos Estados. 

 

 Na quarta parte (capítulo 4) teremos uma análise da metodologia de aplicação do 

Planejamento Estratégico alinhado as orientações para a elaboração do PPA. Neste, foram 

avaliados os principais conceitos comuns que envolvem a metodologia e os aspectos legais, 

assim como, relacionados às orientações dos entes públicos.  

 

 Na conclusão do trabalho percebe-se as evidências dos conceitos da metodologia do 

planejamento estratégico nas orientações para a elaboração do Plano Plurianual. É possível 

também verificar que a falta de uma regulamentação específica prejudica o entendimento da 

utilização desses na medida em que não existe norma ou legislação que defina a forma para 

execução da elaboração do PPA. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PLANEJAMENTO 

 

 

2.1 SURGIMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 

 O planejamento surge na administração pública como uma ferramenta de orientação e 

controle dos gastos públicos. Confundindo-se com a figura do orçamento, em muitos 

momentos, sendo até hoje utilizado como base analítica para sua elaboração. 

 

 Os primeiros registros históricos sobre o planejamento no setor público remetem ao 

art. 12 da famosa Carta Magna Inglesa, outorgada em 1217 pelo Rei João Sem Terra que diz: 

 

“Nenhum Tributo será instituído no Reino, senão pelo seu conselho comum, exceto 
com o fim de resgatar a pessoa do Rei, fazer seu primogênito cavaleiro e casar sua 
filha mais velha uma vez, e os auxílios para esse fim serão razoáveis em seu 
montante.”2 

 

 O referido artigo estabelece receita para a consecução de uma despesa que apesar de 

indefinida tem os parâmetros necessários a sua execução: “resgatar a pessoa do Rei, fazer seu 

primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez”. Ou seja, excluindo-se esses 

parâmetros não será instituído tributo no Reino. É certo analisar que resgatar a pessoa do Rei 

é um parâmetro muito vago e por isso bastante amplo, podendo exigir uma arrecadação acima 

daquela necessária. De qualquer forma, tal artigo impõe limites e insere o princípio de 

equilíbrio entre as receitas e despesas. 

 

 Na Inglaterra, em 1822, o chanceler do Erário passou a apresentar ao Parlamento uma 

exposição que fixava a receita e a despesa de cada exercício. 

 

 Na França, em 1831, o sistema orçamentário em sua fase inicial ajudou a consolidar 

algumas regras, hoje aceitas como básicas na concepção doutrinária do orçamento público. A 

saber: 

 

                                                           
2 BURKHEAD, Jesse. Orçamento Público. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1971. Geralmente, os 
textos de revisão histórica consideram que a Magna Carta foi aprovada em 1215, mas existem várias versões 
sobre a mesma. 
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� A anualidade do orçamento; 

� A votação do orçamento antes do início do exercício; 

� O orçamento deve conter todas as previsões financeiras para o exercício 

(princípio da universalidade); e 

� A não vinculação de itens da receita a despesas específicas (princípio 

da não-afetação das receitas)3; 

 

 Nos Estados Unidos, até 1920, quarenta e quatro Estados já haviam elaborado 

reformas orçamentárias, dos quais vinte e três com orçamentos elaborados pelo executivo. 

 

 No Brasil, o primeiro indício da necessidade de implantação do orçamento ocorre por 

meio da Inconfidência Mineira, no período colonial. Teve como fator motivador, da tentativa 

de conquistar a soberania do país, o descontentamento com as obrigações tributárias que 

existiam com Portugal. Entretanto, a primeira exigência legal surge com a Constituição 

Imperial de 1824. Ela garantia ao Executivo a competência para a elaboração da proposta 

orçamentária; à Assembléia Geral (Câmara dos Deputados e Senado) a aprovação da lei 

orçamentária; e à Câmara dos Deputados, a iniciativa das leis sobre impostos. A partir desta, o 

orçamento foi trabalhado de diversas maneiras e teve instituída a sua competência de 

elaboração pelo Congresso Nacional a partir da Constituição de 1891.  Entretanto, a 

Constituição de 1934 devolve a competência da elaboração da proposta orçamentária para o 

Executivo. Restando ao Legislativo a votação da proposta orçamentária e do julgamento das 

contas por meio do Tribunal de Contas. Em 1964, a Lei 4.320 impõe o modelo do orçamento-

padrão para os três níveis de governo. Indo além das normas gerais, de direito financeiro e 

adotando o plano de contas único para as três esferas. Finalmente, em 1967, sob a tutela do 

Decreto-Lei 200 que dispõe sobre a organização da Administração Federal e estabelece 

diretrizes para a Reforma Administrativa, define-se o planejamento como um dos principais 

fundamentos de orientação às atividades.  

 

 É na década de 1960 que surgem na legislação pública as normas mais efetivas para a 

elaboração do orçamento público e, consequentemente, para a instituição do planejamento 

como ferramenta de gestão pública. Neste momento, foram inseridos conceitos para a 

implantação do Orçamento-programa. Segundo Giacomoni (2005, p. 176) “os programas 

especificariam a ampliação quantitativa dos serviços existentes, a melhoria qualitativa desses 
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serviços e a criação e o desenvolvimento de novos serviços”. Por meio dele, seria possível 

relacionar aos programas os recursos necessários para a sua execução, permitindo maior 

transparência e controle. 

 

 Em 1964 é criada a Lei 4.320 que dispõem sobre as normas gerais de direito financeiro 

e adota o modelo orçamentário-padrão para o três níveis de governo. A partir daí, as 

legislações que a sucederam foram portarias que vieram a complementar a referida Lei. A 

Constituição Federal de 1988 insere em seu contexto a necessidade de reformulação desta a 

partir da intenção de criação de uma lei complementar que vai determinar: exercício 

financeiro, prazos, vigência, elaboração e organização dos orçamentos, normas de gestão 

financeira e patrimonial (GIACOMINI, 2005). 

 

 Durante as décadas de 1960 a 1990 surgiram planos de desenvolvimento e de infra-

estrutura que buscavam um planejamento voltado para a realização de investimentos públicos 

em obras. Os planos seguiam a linha de planejamento normativo e foram implantados pelos 

governos militares. Convém destacar os seguintes: Plano de Metas (Governo JK – 1956 a 

1960), Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (Governo Goulart – 1961 a 

1964), Plano de Ação Econômica do Governo (Governo Castelo Branco – 1964 a 1967), 

Plano Estratégico de Desenvolvimento (Governo Costa e Silva – 1968 a 1970), Programa de 

Metas e Bases para Ação do Governo (Governo Médici – 1970 a 1973), Primeiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento PND-I (Governo Médici – 1972 a 1974), Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento PND-II (Governo Geisel – 1974 a 1979), Terceiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento PND III (Governo Figueiredo – 1979 a 1985). Após esse 

período seguiram-se planos de estabilização macroeconômicos até a realização do Plano Real.   

 

 Em 1999, sob a Portaria nº 42, do Ministério de Orçamento e Gestão realizou-se a 

substituição da classificação funcional programática pelas classificações funcional e por 

programas. O que possibilitou uma análise matricial das despesas. Deste modo, foi possível 

identificar os lugares onde ocorriam as despesas e para quais projetos e atividades as mesmas 

eram indicadas e, ainda, forneceu sua natureza econômica e contábil. 

 

                                                                                                                                                                                     
3 BURKHEAD, Jesse. Orçamento Público. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1971. 
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 O Orçamento Público representa a consolidação, a prazo de um exercício financeiro, 

dos planos governamentais, devidamente monetarizados, em razão dos recursos disponíveis e 

autorizados pelo Poder Legislativo. Segundo Newman (1981, p. 28) “em contas tipicamente 

financeiras, um orçamento exprime a previsão dos resultados das operações em determinado 

período futuro”. O orçamento é dividido em duas seções separadas, receitas e despesas, tanto 

no aspecto jurídico como no aspecto contábil4. Em relação às despesas públicas, 

principalmente depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento impõe um 

caráter limitativo, inibindo as organizações de efetuarem gastos além dos créditos que lhe 

forem concedidos, visando o equilíbrio fiscal. Já em relação às receitas, o orçamento 

apresenta uma estimativa do montante dos créditos que estarão disponíveis para o exercício 

financeiro.  

 

 O perfil histórico do orçamento público demonstra sua necessidade e importância. 

Todavia, coloca em discussão a sua efetiva contribuição para a execução de uma gestão 

pública eficaz. A história do planejamento público brasileiro demonstra que sua relação com o 

orçamento é bastante profunda, sendo os dois conceitos bastante confundidos. Para Andrade 

(2002, p. 54) o “orçamento público ou orçamento-programa é a materialização do 

planejamento do Estado, quer na manutenção de sua atividade (ações de rotina), quer na 

execução de seus projetos (ações com início, meio e fim)”. A introdução do planejamento na 

gestão pública brasileira ocorreu somente a partir do Decreto-Lei 200/67 e, mesmo assim, 

como princípio norteador e não como ferramenta de gestão. Muito pelo contrário, neste 

momento o orçamento foi indicado para tal função. Entretanto, foi este quem desencadeou 

mudanças na estrutura de trabalho da Administração Pública. Segundo Klering et al. (2009, p. 

97) “instituíram-se, como princípios de racionalidade administrativa, o planejamento e o 

orçamento, o descongestionamento das chefias executivas superiores, [...], a sistematização, a 

coordenação e o controle”. 

 

 O Planejamento na instituição pública funciona como o meio orientador dos 

programas e atividades durante certo período. Este obteve maior destaque e legitimidade a 

partir dos arts. 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e Lei complementar 101/00 que 

introduziram conceitos gerenciais de eficiência, economicidade, eficácia e efetividade.  

 

                                                           
4 BRASIL, Instrumento de Avaliação da Gestão Pública. Brasília. Gespública, 2007 
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 O conceito de eficiência já há alguns anos bastante trabalhado nas organizações 

privadas insere-se na administração pública gerencial como uma determinante da relação 

entre os resultados obtidos e os recursos empregados, ou seja, ser eficiente é alcançar um 

determinado objetivo (eficácia) com a otimização dos recursos empregados (economicidade) 

sendo capaz de produzir o efeito desejado (efetividade). Segundo Giacomoni (2005, p. 309) 

“busca-se representar as realizações em índices e indicadores, para possibilitar comparação 

com parâmetros técnicos de desempenho e com padrões já alcançados anteriormente”. 

 

 A partir da Constituição Federal de 1988, o orçamento público ficou diretamente 

vinculado ao PPA por meio da lei de diretrizes orçamentárias (LDO). A tríade do 

planejamento público realçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal determina a forma como 

serão relacionadas receitas e as despesas da administração pública e como estas serão 

representadas por meio de atividades, projetos ou operações especiais. 

 

 

2.2 SURGIMENTO DOS PLANOS PLURIANUAIS 

 

 

 O Plano Plurianual surge na administração pública brasileira com a Constituição 

Federal de 1988, expresso por meio do art. 165. Segundo Giacomoni (2005, p.200) “o Plano 

Plurianual (PPA) passa a se constituir na síntese dos esforços de planejamento de toda a 

administração pública, orientando a elaboração dos demais planos e programas de governo, 

assim como do próprio orçamento anual”. Segundo Andrade (2002) as peças orçamentárias 

devem relacionar-se entre si. O plano plurianual define as diretrizes, metas e objetivos, que 

serão priorizados anualmente pela lei de diretrizes orçamentárias, que por sua vez serão 

materializadas de forma monetária no orçamento anual. 

 

 Anteriormente a Constituição Federal de 1988, a ausência de normas gerais sobre 

planejamento permitiam a cada ente da Federação exercitar a sua competência legislativa, de 

acordo com suas necessidades e peculiaridades. Segundo Giacomoni (2005) os instrumentos 

mais próximos a um modelo de planejamento planificado, implementado por todas as esferas 

de governo, eram o Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital (QRAC) e o Orçamento 

Plurianual de Investimentos (OPI). Esse foi o primeiro indício da criação do plano plurianual, 

tendo em vista, que tinha duração trienal e estava sujeito a aprovação legislativa. Sobre tal, 
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afirma Giacomoni (2005, p. 80) “os orçamentos plurianuais não chegaram a constituir-se em 

instrumentos efetivos de programação orçamentária de médio prazo, transformando-se, [...], 

em documento sem maior interesse, [...], somente em atenção às exigências legais”. Os OPIs 

existiram por cerca vinte anos sendo uma longa experiência com planejamento de médio 

prazo, todavia, não tiveram esse efeito sobre a execução da gestão pública. Isto porque não 

possuíam caráter autorizativo para a realização da despesa, ou seja, não impunham a sua 

realização, era anualmente revisto e atualizado. E por isso, acabava elaborado de forma 

burocrática e sem empenho (GIACOMONI, 2005). 

 

O planejamento, durante a ditadura militar, foi realizado de modo normativo, na forma 

de plano, ou seja, apenas no seu sentido formal de estabelecimento de atividades visando a 

atingir um determinado resultado. Os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) não eram 

apreciados pelos parlamentares e os orçamentos o eram apenas ritualmente, pois não se podia 

emendá-los na substância. O mesmo fato também ocorria na prestação de contas do Poder 

Executivo pelo Legislativo. Ou seja, este correspondia a um documento formal que se 

constituía na consolidação das informações e atividades desenvolvidas no processo de 

planejamento, era o limite da formalização do planejamento (GARCIA, 2000). 

 

A conjuntura da época do regime militar pareceu ter sido eficaz orientando o país a um 

projeto de modernização conservadora da economia nacional. Segundo Garcia (2000, p.8) “O 

viés economicista se manifestava ao se considerar o planejamento apenas como uma técnica 

para racionalizar a aplicação exclusiva de recursos econômicos, entendidos como os únicos 

utilizados no processo de governar”. Não existia uma visão de discussão e debates amplos 

sobre o ato de planejar, visando o desenvolvimento de técnicas e atitudes administrativas 

orientadas para a consecução dos resultados anteriormente definidos. O processo de planejar 

envolve, portanto, um modo de pensar. Um salutar modo de pensar envolve indagações; e 

indagações envolvem questionamentos sobre o que fazer, como, quando, quanto, para quem, 

por que, por quem e onde (OLIVEIRA, 2006). 

 

A partir da definição do Plano Plurianual, foi estabelecido um projeto de trabalho 

elaborado pelo Executivo para ser executado no período correspondente a um mandato 

político, sendo originado a partir do exercício financeiro seguinte ao de sua posse. Assim, o 

primeiro exercício financeiro do próximo mandato, deve explanar sobre todas as ações de 
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forma coordenada sem vinculação com valores financeiros ou orçamentários, mas com 

indicadores de custo. 

 

 O primeiro Plano Plurianual a vigorar foi para o qüinqüênio 1991/1995 (Governo 

Collor/Itamar), ou seja, para um período de cinco anos, cumprindo determinações da 

Constituição Federal de 1988. A lei 8.173 de 30 de janeiro de 1991 que dispunha sobre o 

plano, constava em seu artigo 5º que o projeto de lei relativo à primeira revisão deveria ser 

encaminhado ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da Sessão Legislativa de 1992. 

Entretanto, neste ano o país viveu o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, 

sendo um período político conturbado e pouco afeito as práticas de planejamento. Segundo 

Giacomoni (2005, p. 214) “o novo governo, que ascendeu em face ao impeachment do 

presidente Collor de Melo, reviu as prioridades e as estratégias constantes do plano, 

produzindo nova revisão para o período 1994/1995”. Esse primeiro período de planejamento 

por meio do PPA, além do seu ineditismo, o que por si só já representava um entrave à sua 

execução, sofreu muitas interrupções devido aos fatores políticos, econômicos e sociais e não 

merece uma avaliação mais rigorosa quanto aos seus resultados. 

 

 O segundo Plano Plurianual, para o período 1996/1999 (Brasil em Ação) e o terceiro, 

para o período 2000/2003 (denominado Avança Brasil) ocorreram sob o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Contemplou um período de quatro anos devido à 

alteração constitucional que reduziu o mandato presidencial. O segundo PPA teve como 

premissa básica a necessidade de consolidação da estabilidade de preços. A retomada dos 

investimentos produtivos e a deflagração de uma nova fase sustentada de desenvolvimento 

são conseqüência da estabilidade e, ao mesmo tempo, condição para a sua consolidação. Foi o 

primeiro plano que instituiu o conceito de estratégia relacionada à construção de um Estado 

Moderno e Eficiente; à Redução dos Desequilíbrios Espaciais e Sociais do País; e à 

Modernização Produtiva da Economia Brasileira. Entretanto, não apresentou representação 

financeira, ficando distante das suas características orçamentárias. Segundo Giacomoni (2005, 

p. 215): 

 

Cabe, também, fazer restrições à solução metodológica adotada que desconsiderou, 
totalmente, as categorias estabelecidas na Constituição Federal, ou seja, as despesas 
de capital, as despesas decorrentes desta e os programas de duração continuada. 
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 O terceiro PPA, denominado de “Avança Brasil” foi organizado com base no 

seguintes elementos: orientação estratégica, macro objetivos, agendas e programas. Neste 

plano existem aspectos bastante positivos em relação a metodologia, segundo Giacomoni 

(2005, p. 216), são eles: “a adoção do programa como centro da organização do plano, o 

esforço na busca de indicadores para a mensuração dos resultados dos programas e a 

preocupação em obter a integração entre o plano e os orçamentos anuais”. 

 

 O quarto Plano Plurianual, para o período 2004/2007, denominado “Brasil de Todos” 

foi elaborado sob o governo do atual presidente Luis Inácio Lula da Silva. Este foi o que mais 

se aproximou da metodologia do planejamento estratégico, porque considerou as variáveis 

externas do ambiente, sendo amplamente discutido, por meio de consultas públicas, nos 

Estados da Federação. 

 

 O PPA para o período 2008 a 2011 foi uma continuação da políticas públicas já em 

desenvolvimento só que com um foco maior na geração de emprego e renda. Segundo 

Rodrigues (2008, 08p.) “[...] baseia-se na incorporação progressiva das famílias no mercado 

consumidor das empresas modernas”. Este dispõe as estratégias em três eixos: crescimento 

econômico, agenda social e educação de qualidade. A definição dos programas são baseados 

em metas e indicadores e foram construídos com a participação de segmentos importantes da 

cidades em diversas conferências por todo o país. 

 

A estrutura do PPA procurou superar as limitações do Orçamento Plurianual de 

Investimentos (OPI), correspondente ao modelo orçamentário estabelecido na Constituição 

anterior. Tinha um caráter mais simbólico em termos de delimitação dos investimentos 

governamentais. O PPA foi concebido para desempenhar um papel estruturador, organizador 

e compatibilizador de toda a ação governamental.  

 

Por várias razões, o arcabouço constitucional não foi regulamentado por Lei 

Complementar, como se exigia, e, ao longo da década de 1990, o PPA, a LDO e o OGU 

foram elaborados com base em normas provisórias e incompletas, que não permitiam seu 

emprego como instrumentos integrados de gestão e de controle das ações do governo federal. 

 

 Desta maneira, o planejamento surge na administração pública como uma ferramenta 

de orientação e controle dos gastos públicos, em múltiplos aspectos confundindo-se com a 
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figura do orçamento, sendo até hoje utilizado como base analítica para a sua elaboração. 

Entretanto, a Constituição Federal de 1988, com seus princípios descentralizadores, propiciou 

maior autonomia entre os entes públicos. Posteriormente é criada a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que no seu corpo determina medidas mais eficazes de controle visando maior 

transparência dos gastos públicos. Essas duas Leis (a Constituição Federal e a LRF), 

delineadoras da gestão pública moderna, seguem os princípios do novo modelo de 

administração gerencial, baseados em rígidos critérios de mérito, na existência de um sistema 

estruturado e universal de remuneração, no desenvolvimento e estímulo de carreiras, na 

avaliação constante de desempenho, e no treinamento sistemático, sempre voltado para a 

evolução da aprendizagem sistêmica. 

 

 A administração eficaz é norteada pelo empenho de todos em razão de objetivos 

comuns. É preciso que cada um saiba quais são os resultados esperados. O trabalho de cada 

um deve enfocar o sucesso de toda a organização (DRUCKER, 1980). O sucesso a ser 

alcançado pelos serviços públicos deriva das metas e objetivos definidos anteriormente que 

vão contribuir para atingir os objetivos gerais da organização. 

 

 A evolução dos instrumentos de planejamento público, e em especial o Plano 

Plurianual, o principal no médio prazo, é resultado da adoção de um novo modelo de 

administração pública na determinação da legislação que regula todo o Setor Público. 
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3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

 

 O crescimento da economia Brasileira até 1980, e principalmente na década de 1970, 

na chamada era do “milagre econômico”, conseguiu esconder o desenrolar da crise do Estado 

Brasileiro. Esta crise somente começou a ser discutida a partir da década de 80, e foi 

historicamente colocada como a “década perdida”. O papel de estado e a discussão sobre a 

reforma do aparelho do estado teve um momento histórico a partir da implementação do 

Plano Real, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

 O Brasil cresceu em média 6,5% ao ano entre 1930 e 19805, um dos melhores do 

mundo nesse período, o que lhe permitiu mais que triplicar sua participação no PIB mundial. 

Entre 1981 e 2005 a economia brasileira perdeu seu dinamismo expandindo-se em média 

apenas 2,1% ao ano. Além de o Brasil estar crescendo a um terço do que crescia antes, o 

processo de desenvolvimento do país também ficou para trás, visto que, antes a economia 

brasileira representava 3,9% do PIB mundial contra 2,7% do período atual (PINHEIRO E 

GIAMBIAGI, 2006). 

  

 O debate sobre o redesenho do papel do Estado aconteceu nos inícios dos anos 1990 a 

partir do entendimento de que o Estado Brasileiro havia passado por uma década considerada 

perdida. Os índices de crescimento estavam baixos, existiam uma série de problemas 

estruturais internos e externos, além do esgotamento de modelos econômicos apresentados 

sucessivamente desde a implementação da Constituição Brasileira. Nesta década, em razão do 

modelo de desenvolvimento que os Governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se de 

suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, a que recorre, em 

particular, a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, por 

conseqüência, da inflação (BRASIL, 1995). 

 

 Um dos parâmetros de avaliação da crise do Estado é o crescimento da despesa 

durante o período, que ocorreu sem o respaldo orçamentário necessário. A receita do período 

também em crescimento não foi suficiente para cobrir os gastos governamentais. Essa 

movimentação da receita e despesa acabou por agravar uma crise fiscal que já vinha em curso. 

                                                           
5 IBGE 
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Com esse cenário, o Estado perde o papel de indutor do crescimento, pois não possui 

condições de investimento, de equilibrar suas receitas e despesas. A crise do Estado estava 

iminente, sem retorno, e influenciando diretamente no crescimento da produção interna de 

bens e serviços e no aumento da pobreza, colocando o país em condições desfavoráveis no 

jogo da globalização.  

 

 O peso do Estado na economia nacional representava um fardo muito grande a ser 

carregado pelo setor privado. As organizações produtivas já não conseguiam transferir renda 

para um Estado ineficiente e ainda empurrar o país em um ritmo de crescimento contínuo. As 

reformas necessitavam ser realizadas sob uma orientação econômica e fiscal, tendo como 

elemento central a crise do Estado. Segundo Vilhena et al (2006, p.27) “o pressuposto era de 

que o ajuste fiscal se bastaria, sinalizando credibilidade e atraindo investimentos, ou seria, 

uma pré-condição para o desenvolvimento”. Em todo caso, o ajuste fiscal puro impôs uma 

agenda predominantemente negativa de cortes e restrições. 

 

 Ao considerar a reforma do aparelho do Estado, pretende-se reforçar a governança - a 

capacidade de governo do Estado – por meio da transição programada de um tipo de 

administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria, para o controle 

interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, e ao atendimento do 

cidadão. Segundo Marini (1999, p. 67), “a governança está na capacidade do governo de 

implementar as transformações necessárias”. Essa capacidade abrange tanto as condições 

técnicas e administrativas como financeiras. 

 

A Reforma do Estado Brasileiro, está diretamente relacionada à teoria neoclássica, e 

iniciou-se em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Estado. Seu objetivo era transformar 

a administração pública burocrática (rígida e ineficiente) em uma administração pública 

gerencial (flexível, eficiente e com maior qualidade na prestação de serviços). 

 

 O aparelho do Estado pode ser definido como administração pública em um sentido 

amplo, ou seja, possuem a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, Estados – membros, Distrito Federal e 

Municípios. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque compreende 

adicionalmente o sistema constitucional-legal. Ele regula a população nos limites de um 
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território. O Estado é a organização burocrática que tem o monopólio da violência legal, é o 

aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um determinado território. 

  

 Assim, quando a União, os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, prestam 

serviços públicos por seus próprios meios, diz-se que há atuação da Administração Direta. 

Criam-se autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou empresas públicas e lhes 

repassa serviços públicos, haverá Administração Indireta. Segundo o inciso XIX do art. 37 da 

CF/88, alterado pela EC nº 19/98, somente compõem a Administração Pública Indireta as 

autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, e nenhuma outra 

entidade, valendo essa regra para todos os entes da federação. No âmbito federal, essa 

enumeração já era vista no Decreto-Lei nº 200/67, recepcionado pela CF/88. 

 

 Estes conceitos permitem distinguir a reforma do Estado da reforma do aparelho do 

Estado. A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às varias áreas do governo 

e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do Estado 

tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar a administração pública mais eficiente 

e mais voltada para a cidadania. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado focaliza 

sua atenção na administração pública federal, mas muitas das suas diretrizes e propostas 

podem também ser aplicadas no nível estadual e municipal. 

 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel do 

Estado. Ele deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela 

via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador 

desse desenvolvimento. No plano econômico o Estado é essencialmente um instrumento de 

transferências de renda, que se torna necessário dada a existência de bens públicos e de 

economias externas, que limitam a capacidade de alocação de recursos do mercado. Para 

realizar essa função redistribuidora ou realocadora o Estado coleta impostos e os destina aos 

objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da segurança externa, aos objetivos sociais 

de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos econômicos de estabilização e 

desenvolvimento. Para realizar esses dois últimos objetivos, que se tornaram centrais no 

século passado, o Estado tendeu a assumir funções diretas de execução. As distorções e 

ineficiências que daí resultaram, deixando claro, entretanto, que reformar o Estado significa 

transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado 

(BRESSER, 1995).  



 23 

 

 Deste modo, o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, 

mantendo-se no papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos 

serviços sociais como educação e saúde. Estes são essenciais para o desenvolvimento, na 

medida em que envolvem investimento em capital humano; para a democracia, na medida em 

que promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda mais justa, que o mercado é 

incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda de mão-de-obra não-

especializada. Como promotor desses serviços o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, 

ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da sociedade. 

 

 A busca pela transformação do Estado visando à inserção das funções de regulação e 

coordenação não é recente. Anteriormente foi visto que a descentralização de suas atividades 

ocorreu a partir do Decreto Lei 200 de 1967. Esse é considerado o primeiro marco histórico 

deste processo já que em uma tentativa de superar a rigidez burocrática normatizou a 

transferência das atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade 

economia mista, visando obter maior dinamismo operacional a Administração Pública 

(KLERING, 2009). 

 

 No momento da reforma do aparelho do Estado buscou-se uma nova 

descentralização das atividades por meio da exploração das funções de regulação e 

coordenação, inicialmente depois da criação das agências regulatórias, que permitiam ao 

Estado intervir na economia através do marcos regulatórios. 

 

 Desta maneira, a reorganização do Estado, passou pela revisão de papéis a partir da 

diferenciação e complementaridade de funções com os agentes de mercado e com a sociedade 

civil, com um processo de cunho político. Tal transformação teve reflexo nos marcos legais 

(ex. Lei de Responsabilidade Fiscal), nos objetivos de governos, nas demandas identificadas 

pelo sistema político, nos processos da burocracia estatal, nos arranjos institucionais e, 

conseqüentemente, na forma de se gerenciar as ações públicas. 

 

 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi assim um marco inicial 

fundamental para a evolução da Administração Pública. Um instrumento que possibilitou a 

transformação da Administração Pública Burocrática em Gerencial, por meio de ações 

implementadas e dos desdobramentos destas que se seguem até os dias atuais. O Programa de 
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Qualidade do Serviço Público6 apresenta-se como um dos desdobramentos que seguem sendo 

implementado e difundido por todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta. 

 

 Em uma visão mundial, a nova administração pública alcançou o seu auge na década 

de 1980, principalmente nos países de língua inglesa (Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e 

Nova Zelândia) enfocando a realização dos serviços públicos como um negócio. A 

experiência inglesa no processo de modernização da administração pública teve como um de 

seus pilares a metodologia da avaliação (scrutiny), que segundo Marini (1999, p. 69) 

“consistia no exame rigoroso de funções, processos e atividades, a partir da identificação de 

problemas, e a implementação de um plano de ação de curto prazo, em áreas pilotos pré-

selecionadas”. 

 

 Nesta década havia um sentimento voltado para a implementação de um modelo de 

Administração Pública Gerencial, baseada em conceitos de eficiência. Volta-se para os 

controles de resultados, permitindo uma relação mais democrática com os cidadãos e a 

garantia de prestação de serviço com qualidade para toda a população. Segundo Kaplan e 

Norton (2000, p. 150) “a Cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, já tinha em 1990, um 

definição de missão e visão que demonstravam a vontade de realizar um serviço de alta 

qualidade para os cidadãos”. 

 

 No Brasil o sistema utilizado pelo aparelho do Estado era baseado no cubiculismo 

tradicional, com padrões hierárquicos rígidos e concentrados nos controles dos processos 

(burocratização) sem o devido acompanhamento dos resultados. Essas práticas de trabalho 

estavam se revelando lentas e ineficientes para atender aos desafios oriundas de um processo 

de globalização econômica, de abertura de mercados, da inserção de novas empresas. 

Segundo Marini (1999, p. 64) “a crise de desempenho caracterizava-se pela baixa qualidade 

na prestação dos serviços públicos, gerando insatisfação por parte da sociedade pelo não 

atendimento de seus requerimentos básicos”. 

 

 O modelo de administração pública burocrática foi instituído como um contraponto 

do modelo patrimonialista, com função de combater os excessos gerados pela confusão entre 

o interesse público e privado. Para Marini (1999, p. 67) “a implementação dos princípios do 

                                                           
6 O Programa da Qualidade no Serviço Público é realizado pelo Governo Federal e constitui-se num 
reconhecimento aquelas organizações públicas a excelência na prestação de serviços aos cidadãos. 
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modelo burocrático cumpriu com propriedade o papel de frear a lógica patrimonialista e foi 

determinante tanto na administração pública como na de empresas”. O modelo patrimonialista 

tinha como pilar a sustentação do Estado por meio de um poder soberano, quase divino, que 

deveria prestar serviços mínimos, tais como: manter a ordem, administrar a justiça e garantir 

os contratos e a propriedade.  

 

 A administração pública gerencial constitui um avanço e até em certo ponto um 

rompimento com a administração pública burocrática. Isto não significa, entretanto, que 

negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada 

na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, 

como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e 

universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento 

sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos 

processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da 

administração pública, que continua como um princípio fundamental (BRASIL, 2005). 

 

 Dentre as ferramentas utilizadas pela administração gerencial temos a implementação 

do planejamento estratégico como um dos principais instrumentos de gestão. Sua metodologia 

permite uma visão sistêmica da organização antes de estabelecer suas estratégias. Nesta, 

pode-se perceber a importância de se trabalhar por objetivos para alcançar os resultados. As 

análises das variáveis externas e internas podem identificar não só a visão do cliente, como 

também, as potencialidades do meio ambiente. Drucker (1980, p. 334) diz que “as decisões 

realmente fundamentais, são estratégicas [...] não importa qual seja a sua magnitude, 

complexidade ou importância, jamais devem ser tomadas através da resolução de problemas”. 

Para Newman (1981, p. 15) “o planejamento abrange uma vasta gama de decisões, tais como 

esclarecer os objetivos, firmar as políticas, traçar os programas e campanhas, estabelecer 

métodos e procedimentos específicos e fixar a programação diária”. 

 

 Segundo Kliksberg (apud MARINI 1999, p. 66), em seu estudo que faz um balanço de 

trinta anos de reformas administrativas na América Latina, recomenda o “realismo 

administrativo”. Este consiste na busca de uma estratégia seletiva, pautada na atuação sobre 

pontos de estrangulamento e avanços sucessivos, e ainda destaca “a pobreza do pensamento 

estratégico, que prioriza a introdução de metodologias de simplificação antes de uma análise 
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global da efetiva necessidade da realização da atividade, tendo o risco de fazer melhor o que 

não precisa ser feito”. 

 

 A administração por objetivos pauta-se pela orientação organizacional responsável por 

identificar aonde a organização quer chegar, o que deve fazer, como e quando e porque se 

deve fazer. É um passo adiante no modelo centralizador e normativo proposto pela 

administração burocrática. Traz para a administração pública novos conceitos de 

gerenciamento, baseados na definição de estratégias, objetivos e metas, por meio de uma 

metodologia de avaliação do ambiente interno e externo. Ela é implementada por planos de 

ações e acompanhada pelos indicadores, que demonstram a proximidade ou a distância em 

relação aos resultados. 

 

 Neste aspecto, o foco de se pensar o planejamento voltado para estratégia pretendida 

vai permitir a realização das ações relacionadas à implementação das políticas públicas. 

Segundo Matias-Pereira (2008, p.93) “observa-se que a organização atual de uma empresa ou 

de um órgão governamental é o resultado da estratégia que adotaram”. A delimitação de um 

caminho a ser traçado pela organização pública permite ao gestor público mais segurança na 

sua tomada de decisão, proporcionando mais certeza no alcance dos resultados. Ao 

considerarmos o conceito de política definido por Oliveira (2006, p. 236) como “parâmetros 

ou orientações que facilitam a tomada de decisões pelo executivo”, dentro do setor público, é 

preciso definir que o conjunto de decisões e ações tomadas vão influenciar mais diretamente 

um determinado grupo em detrimento ao outro. De acordo com Klering et al. (2009, p. 13) 

“esse processo de elaboração de políticas públicas sofre influência da atuação direta de 

funcionários do alto escalão ao lado de políticos, paralelamente a toda classe de funcionários 

ocupada na estrutura do poder”. Por outro lado, Quincy Wright (apud Matias-Pereira 2008, 

p.93) define política como “a arte de influenciar, manipular ou controlar grupos com a 

intenção de avançar os propósitos de alguns contra a oposição de outros”.  

 

 Desta forma, a implementação ou a execução das políticas públicas é realizada por 

meio da gestão pública que utiliza o planejamento como um meio para alcançar os seus fins. 

Dentro do contexto municipal, tem-se o seu primeiro alcance por meio da elaboração do Plano 

Plurianual. Este é o meio orientador dos programas que serão definidos e, consequentemente, 

dos projetos e atividades que serão desempenhados pelo Executivo Municipal. Mintzberg et 

al. (apud Klering et al. 2009, p.6) aponta cinco definições para o termo estratégia. Sua 
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primeira definição usa como sinônimo: “Plano – plano de ação para atingir objetivos 

determinados; direção, curso de ação para o futuro”. Assim, o sucesso das políticas públicas é 

atrelada a um planejamento, baseado na estratégia, bem como a eficácia da gestão pública vai 

depender primeiro da qualidade das políticas públicas que serão implementadas. Contudo, não 

é possível gerir estas sem a percepção de todos os aspectos que envolvem a elaboração do 

plano estratégico municipal, definido pelo PPA. Este utiliza dos programas como um conjunto 

de ações (projetos ou atividades) que serão executadas de forma articulada, visando à solução 

de um determinado problema ou demanda da sociedade. 

 

 As ações e os serviços públicos, de maneira geral, não mais estão restritos a apenas 

uma organização. As novas abordagens para formulação e implementação de políticas 

públicas, demandadas pela atual dinâmica da sociedade, implica novas habilidades, nova 

cultura organizacional e novas práticas de gestão. As antigas suposições e modelos de 

conhecimentos perfeitos e restritos a áreas específicas precisam ser mudados diante da 

complexidade dos problemas sociais e da velocidade do desenvolvimento tecnológico e do 

conhecimento, que nos impõe o desafio da aprendizagem contínua. Segundo Dumont, Ribeiro 

e Rodrigues (2006, p. 92) “O conteúdo é a ordem do raciocínio – o que realizar em termos 

estratégicos. É o conjunto de políticas, planos e comportamentos. São as questões que 

determinarão as estratégias específicas que governam a tomada de decisões”.  

 

 Destarte, o planejamento é uma das principais práticas de gestão de qualquer 

organização e quando realizado serve de balizador para as políticas de controle, definidor dos 

indicadores de desempenho para alcance de resultados, mapa de orientação para alta direção e 

gerência, além é claro, de identificar as estratégias da organização e os caminhos que devem 

ser seguidos para alcançá-las. Entretanto, o setor público, que conta com três instrumentos 

legais orientadores do seu Planejamento: PPA, LDO e LOA, não representam na sua prática 

de gestão diária os conceitos aqui expostos, transformando-se em Leis utilizadas apenas para 

cumprir com os ditames legais não viabilizando estratégias ou sendo avaliados pelos 

resultados. O entendimento da estratégia para a implementação das políticas públicas e a 

busca pela sua execução, geralmente, não são descritos ou realizados por meio dos 

instrumentos solicitados. São consultados somente quando da sua elaboração. 

 

 A utilização das técnicas da Administração Pública Gerencial, ainda é para o gestor 

público municipal um caminho a ser percorrido. E sendo o planejamento o primeiro ato na 
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elaboração das políticas públicas que vão atingir os cidadãos, é imprescindível que sejam 

estas utilizadas para a confecção do Plano Plurianual. 
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4 ABORDAGENS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL NAS PREFEITURAS 

 

 

Os Municípios, como seguem uma periodicidade eleitoral diferente dos Estados e da 

União, realizam seu planejamento municipal seguindo um calendário próprio, com prazos que 

podem ser estipulados pela Lei Orgânica, Constituição Estadual, ou seguirem os mesmos da 

União. Todavia, deveria ser elaborada uma lei complementar própria para este fim, dispondo 

sobre “o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 

plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual”, conforme § 9º, art. 

165, da CF/88. Entretanto, os objetivos são os mesmos, como normatizado pelo mesmo 

artigo, § 1º, da Constituição Federal, que afirma: 

 

“§ 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 ao programas de duração 
continuada.” 

 

O Executivo Municipal é o responsável pela sua elaboração, sendo a sua aprovação de 

competência Legislativa, ou no caso, pela Câmara de Vereadores, para um período 

quadrienal7, sujeito a prazos e ritos diferenciados de tramitação. Tem vigência do segundo ano 

de um mandato do prefeito até o final do primeiro ano do mandato seguinte (ver figura 01). 

Isto porque a Administração Pública é contínua, ao passo que o Governo é transitório. Sendo 

assim, não seria possível um Prefeito que acabou de tomar posse realizar em poucos dias um 

plano de todos os programas da Prefeitura para os próximos quatro anos, prevendo a atuação 

do Governo, durante o período mencionado, em programas de duração continuada já 

instituídos ou a instituir no médio prazo. 

 

                                                           
7 “O projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato 
presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.” (ADCT, art. 35, § 2º, I) 
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Figura 01 – Período de Elaboração do PPA 

 

Com a adoção do PPA, o Governo se viu na obrigatoriedade de planejar todas as suas 

ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas, somente 

devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na redação do mesmo 

para o período vigente. Conforme a Constituição, também é sugerido que a iniciativa privada 

volte suas ações de desenvolvimento para as áreas abordadas pelo plano vigente. 

 

O dispositivo constitucional acima mencionado não determina a vigência, os prazos e 

a forma de elaboração do plano. O que deveria ser realizado por meio de lei complementar. 

Entretanto, este dispositivo ainda não foi regulamentado, o que também não inviabiliza a 

tramitação do PPA, pois, o conteúdo do mesmo já foi definido. De qualquer forma, é evidente 

que o legislador somente determinou a obrigação de realização do plano não definindo ainda a 

sua metodologia de elaboração. 

 

Não obstante, teoricamente todos os programas do PPA serem importantes e 

necessários para o desenvolvimento sócio-econômico de cada município, dentro do mesmo já 

são estabelecidos projetos que detêm maior prioridade na sua realização. É parte do ciclo 

político dos municípios, na elaboração do planos, concentrarem um maior investimento no 

segundo e quarto anos do mandato do Prefeito, primeiro e terceiro anos do Plano, 

respectivamente, podendo variar a intenção a partir do volume de receitas arrecadadas. 

 

Pode-se afirmar que o Plano Plurianual fez parte da política de descentralização do 

governo federal, sendo desta forma previsto na Constituição vigente. Nas diretrizes 

estabelecidas em cada plano, é fundamental a participação e apoio das esferas superiores da 

administração pública, que sem dúvida deveriam ter parte dos seus programas alinhados aos 
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planos municipais. Isso ocorre em virtude da necessidade de muitos municípios terem como 

único recurso financeiro para realização dos seus principais investimentos os repasses de 

verbas pelo Governo Federal e Estadual. 

 

Outra importante regulamentação foi a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 

101/2000), voltada para o planejamento do setor público, e em especial do PPA, porque 

reconhece na ação planejada, um pressuposto para responsabilidade na gestão fiscal por parte 

dos Governos. Assim, os municípios deverão elaborar planos plurianuais para melhorar sua 

gestão, dando-lhes mais transparência e orientação para resultados. Numa situação de baixas 

taxas de inflação, como a que vivenciamos atualmente no Brasil, o PPA, assim como o 

Orçamento, são instrumentos essenciais para que os programas de governo se tornem 

realidade, beneficiando a população. 

 

O PPA, como exposto no Capítulo 1 (um), é o instrumento coordenador de todas as 

ações governamentais e como tal orienta as Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o 

Orçamento Anual (LOA), bem como todos os planos setoriais (ex: Plano Diretor, Plano Local 

de Habitação de Interesse Social, Plano de Zoneamento, entre outros) instituídos durante o seu 

período de vigência. Estrutura a ação do Estado para um quadriênio, traduz a orientação 

política do Governo e imprime uma diretriz estratégica aos orçamentos anuais.  

 

 Neste aspecto, o PPA vai servir como um instrumento orientador dos demais 

instrumentos de planejamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vai definir a cada 

ano8 as diretrizes, metas e prioridades da Administração Pública. Ou seja, vai permitir no 

início do ano indicar quais serão as principais orientações que vão pautar a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual9. Assim, por meio dessa, vai concretizar os objetivos e metas propostas 

no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. A figura 02 demonstra uma 

esquematização gráfica que possibilita entender a sistematização dos instrumentos. 

 

                                                           
8 Segundo art. 35, ADCT, CF/88 a LDO deve ser encaminhada para aprovação do Legislativo em 15 de abril de 
cada ano. 
9 Segundo art. 35, ADCT, CF/88 a LOA deve ser encaminha para aprovação do Legislativo em 30 de agosto de 
cada ano. 
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A N O  IV
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Figura02 – Sistematização do alinhamento entre PPA, LDO e LOA 

 

O processo orçamentário municipal, portanto, está pautado na execução de todos estes 

instrumentos por meio de uma organização de atividades que são iniciadas pelo Executivo e 

encaminhadas e aprovadas pelo Legislativo, conforme o fluxo da figura 03. 

 

 
Figura 03 – Esquematização do processo de planejamento 

 

A partir do entendimento de que há uma integração do PPA com a LDO e a LOA, e 

que só por meio da definição do primeiro que os demais serão executados, é preciso saber que 

esta sistematização viabiliza-se por meio do Programa. Este pode ser definido como: 
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 “[...] o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um 
conjunto de ações para o alcance de um objetivo comum preestabelecido, mensurado 
por indicadores, de um problema ou atendimento de demanda da sociedade ou 
aproveitamento de uma oportunidade de investimento”10. 

 

 É permitido a concepção de programas intersetoriais, multissetoriais ou a 

identificação de temas transversais e, não restrito à perspectiva setorial do planejamento. Com 

essa característica o Programa facilita a eliminação de duplicidade de esforços e de gastos 

para a obtenção de resultados pretendidos. Cria assim as condições para o exercício da 

responsabilidade fiscal, indispensável para assegurar que as Prefeituras possam prover os 

serviços que a sociedade demanda. 

 

O programa definido no plano será a base de elaboração das ações que estarão 

definidas no Orçamento e que terão as suas metas priorizadas na LDO. Este vai estruturar 

toda a ação governamental visando à obtenção de resultados para a sociedade. A figura 04 

demonstra a interação. 

Figura 04 – Integração do Programa ao PPA, LDO e LOA 
Fonte: Curso de Elaboração do Plano Plurianual - ESESP 
 

                                                           
10 BRASIL, portaria MOG nº 42, 14 de abril de 1999. 
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O alinhamento dos programas aos três instrumentos de planejamento é fundamental e 

a base para o desenvolvimento do processo de planejamento. É por meio da análise de um 

problema que serão delimitados os programas, um conjunto de ações necessárias para suprir 

as suas causas, e assim, alcançar os resultados previamente estabelecidos. 

 

Segundo a Portaria nº 42/99, a regra adotada destaca a importância do conceito de 

Programa como instrumento de planejamento de médio prazo e como elemento de ligação 

deste com as ações, que representam o curto prazo de um exercício fiscal. Este, quando da 

elaboração da LOA, vai desdobrar-se em ações às quais serão alocados os recursos, por meio 

das dotações, nos orçamentos anuais. Na Lei Orçamentária, as ações que se dividem em 

atividades, projetos e operações especiais, terão seus custos detalhados possibilitando um 

maior controle e transparência dos gastos públicos. 

 

O PPA é dividido em programas, e cada um deverá conter: objetivo, órgão do Governo 

responsável pela execução do projeto, valor, prazo de conclusão, fontes de financiamento, 

indicador que represente a situação que o programa visa alterar, necessidade de bens e 

serviços para a correta efetivação do previsto, ações não previstas no orçamento do nível de 

governo enfocado, regionalização do plano, dentre outros. Cada um desses programas será 

designado a uma unidade responsável competente, mesmo que durante a execução dos 

trabalhos várias unidades da esfera pública estejam envolvidas. Naqueles Municípios, com 

uma estrutura e um histórico de planejamento mais desenvolvido, é comum designar um 

gerente específico para cada programa previsto no Plano Plurianual, por determinação direta 

da Administração Pública Municipal. A Lei que institui o PPA deve prever sempre a busca 

pela integração das várias esferas do poder público (federal, estadual e municipal), e também 

destas com o setor social e privado. 

 

A cada ano, dever-se-ia realizar uma avaliação do processo de andamento das medidas 

a serem desenvolvidas durante o período quadrienal – não só apresentando a situação atual 

dos programas, como também, sugerindo formas de evitar o desperdício de dinheiro público 

em ações não significativas. Sobre esta avaliação serão traçadas as bases para a elaboração do 

orçamento municipal anual. A avaliação anual poderá utilizar de vários recursos para sua 

efetivação, inclusive, de pesquisas de satisfação pública, quando viáveis. Entretanto, não 

existe a obrigatoriedade de revisão anual do Plano. Todavia, apenas uma indicação no modelo 

de elaboração do mesmo. 
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Atualmente, existem manuais de elaboração do Plano Plurianual que servem como 

fonte de orientação para a sua sistematização, indicando formas e aspectos que devem ser 

observados. Como a lei complementar que deveria detalhar o PPA ainda não foi elaborada, 

existem orientações tanto do Governo Federal quanto dos Governos Estaduais para a sua 

execução.  

 

O Governo Federal indica como metodologia um ciclo de gestão do PPA, 

compreendendo além da elaboração do Plano, a implantação dos Programas - que o 

constituem - e seu monitoramento, bem como a avaliação e revisão do mesmo. O modelo de 

gestão indicado é o seguinte: 

 

• Elaboração – processo de construção da base estratégica e de definição dos 

Programas e ações, por meio dos quais se materializará a ação do governo. O 

PPA elaborado será apresentado sob a forma de Projeto de Lei, para discussão 

com o Legislativo; 

 

• Implantação – é a operacionalização do Plano aprovado, por meio de seus 

Programas, onde a disponibilização de recursos, por meio dos orçamentos 

anuais, tem caráter fundamental. 

 

• Monitoramento – processo de acompanhamento da execução das ações do 

Programa, visando à obtenção de informações para subsidiar decisões, bem 

como a identificação e a correção de problemas. 

 
• Avaliação – é o acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e do 

processo utilizado para alcançá-los. A avaliação do Plano buscará aferir até que 

ponto as estratégias adotadas e as políticas públicas desenvolvidas atendem as 

demandas da sociedade, norteadoras da elaboração dos Programas integrantes 

do PPA. 

 
• Revisão – processo de adequação do Plano às mudanças internas e externas da 

conjuntura política, social e econômica, por meio da alteração ou inclusão de 
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Programas. A revisão do PPA resulta dos processos de monitoramento e 

avaliação (VAINER; ALBURQUERQUE; GARSON, 2005). 

 

Além destas fases do ciclo de gestão do PPA, é importante também destacar na 

metodologia a definição de um elemento essencial - base estratégica - que compreende a 

avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal. Tem como objetivo subsidiar 

a definição da orientação estratégica do governo. 

 

O modelo proposto pelo Governo Federal faz parte de um manual de orientação à 

elaboração do Plano Plurianual, não sendo uma norma para a sua aplicação, pois cada 

município define suas próprias normas quando da elaboração da referida Lei. 

 

Os Governos Estaduais, por meio de suas Secretarias de Planejamento, Administração 

ou Gestão, em parceria com os Tribunais de Contas Estaduais ou dos Municípios, realizam 

manuais de elaboração do Plano Plurianual. Estes visam à capacitação mínima das equipes 

municipais no entendimento da sistematização dos programas municipais, alinhando as 

políticas públicas às suas estratégias de execução, por meio das ações que serão desenvolvidas 

e que estão programadas no PPA. Os manuais ainda ressaltam a importância do plano como 

fonte principal de orientação do Gestor Público a médio prazo, assim como a necessidade de 

suas integração com o Plano Plurianual Estadual e Federal. 

 

A iniciativa dos Governos Estaduais visa à capacitação dos municípios para a 

realização de um planejamento municipal que alcance resultados satisfatórios para a 

população, além disso, busca alinhar as ações municipais com os programas estaduais. Ou 

seja, orienta os técnicos municipais na elaboração de um PPA que vai identificar os 

programas que estarão alinhados aqueles do governo estadual, proporcionando a otimização 

dos recursos públicos e a minimização dos riscos na tomada de decisão. 

 

Todavia, essas ações são esporádicas e discricionárias11, não possuindo uma 

regulamentação própria que defina a forma de alinhamento dos programas. E ainda, não é 

comum encontrar indícios da participação de outras instituições públicas, como por exemplo, 

as Universidades Federais. Estas, que contam com corpo técnico qualificado, não apresentam 

evidências de participação no processo de capacitação e orientação dos agentes públicos 
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municipais. A ação, a qual é retratada, vai além da disponibilização de cursos de graduação e 

pós-graduação para os agentes públicos, que é uma obrigação da própria instituição. A ideia é 

fomentar parcerias na capacitação específica para as atividades de planejamento dos 

municípios e posteriormente o acompanhamento dos resultados de todo o processo. A 

participação da Universidade num processo contínuo de qualificação junto aos municípios 

poderia propiciar um ambiente de conhecimento necessário à aplicação dos conceitos do 

planejamento estratégico na elaboração do Plano Plurianual. 

 

Por outro lado, as confederações e associações de municípios formadas nos Estados e, 

dentro destes nas Macro e Micro-Regiões, buscam participar do processo por meio de cursos 

de capacitação dos agentes públicos municipais, assim como aqueles realizados pelos Estados. 

Entretanto, também não vão adiante no processo de acompanhamento dos trabalhos realizados 

no intuito de medir ou até mesmo comparar resultados de desempenho. 

 

O Governo da Bahia, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios desse 

Estado, elaborou, no inicio do ano de 2005, um roteiro com orientações básicas sobre o PPA, 

focado nos municípios baianos. Foram criadas equipes que se deslocarão para o interior, no 

período de dez dias, multiplicando os conhecimentos sobre o PPA, por meio de oficinas de 

trabalho com os técnicos das Prefeituras. O objetivo era transmitir, em linguagem e 

demonstrativos simplificados, as noções básicas para os municípios baianos elaborarem essa 

peça de planejamento de médio prazo. 

  

Nas técnicas desenvolvidas por meio desta metodologia recomenda-se que os gestores 

municipais realizem um diagnóstico da real situação do município, indicando caminhos a 

serem percorridos de forma a viabilizar uma política de desenvolvimento municipal. Para isso 

devem utilizar como parâmetro os instrumentos locais de planejamento já desenvolvidos, tais 

como Plano Diretor Municipal ou Plano de Desenvolvimento Municipal, assim como Plano 

Decenal de Educação, ou Planos locais sobre Saúde, Habitação, Segurança, dentre outros. E 

buscar uma contribuição de cada um destes para então sistematizar o plano plurianual.  

 

A orientação técnica do Governo da Bahia aos seus Municípios previa que estes 

deveriam realizar um mapeamento da atual situação da cidade, em seus diversos ambientes, 

tais como: educação, saúde, saneamento básico, segurança, esporte, lazer, localização da 

                                                                                                                                                                                     
11 Poder para a prática de determinado ato,  com liberdade de escolha de sua conveniência e oportunidade. 



 38 

população, nas zonas de produção rurais e urbanas, identificação das estradas vicinais, e 

necessidades de vias para o escoamento da produção das estradas municipais. Além disso, 

deveriam realizar audiências públicas junto aos cidadãos para consultar sobre os principais 

problemas do município. 

 

O diagnóstico inicial do município por estes aspectos foi o grande diferencial das 

orientações técnicas do Governo da Bahia. Após esse entendimento, a metodologia deveria 

ser seguida conforme a orientação básica do Governo Federal, ou seja, por meio da projeção 

da receita e da identificação da despesa por meio da definição dos programas e, 

consequentemente, de suas ações (ANEXO II). 

 

A Escola de Serviço Público do Espírito do Santo – ESESP, realizou entre os dias 26 

de junho a 02 de julho de 2009 um curso na cidade de Anchieta – ES, sobre a elaboração do 

Plano Plurianual Municipal, como parte de um programa de capacitação das Secretarias de 

Planejamento Municipais do Estado do Espírito Santo. Esta iniciativa visou a uniformizar o 

entendimento sobre o plano e demonstrar a necessidade de alinhamento entre os programas 

Estaduais e Municipais. No referido curso, foram detalhadas as formas de elaboração do PPA, 

baseado na regra constitucional. O objetivo do curso foi colaborar com os municípios na 

capacitação técnica para elaboração do PPA 2010-2013, levando os participantes a refletir 

sobre a importância do planejamento público e sobre o correto manejo dos instrumentos 

institucionais legais – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 

Anual, na produção de resultados para as comunidades locais. Este teve como programa os 

seguintes temas: a importância do Planejamento do setor Público, os instrumentos legais do 

Planejamento, o financiamento do plano – receita pública, fundamentos conceituais do PPA, 

metodologia de elaboração, gerenciamento do PPA e avaliação de revisão do PPA. 

 

A capacitação realizada por meio do curso orientou os municípios sobre a necessidade 

de avaliação do planejamento governamental por meio da identificação das estratégias e do 

alinhamento destas com aquelas do Estado do Espírito do Santo. A didática do curso teve logo 

como definição inicial a criação de um município fictício que teria que ser avaliado, 

primeiramente, em razão dos seus pontos fortes e fracos, suas potencialidades e suas ameaças, 

levando-se em consideração não apenas a sua estrutura local ou regional, mas a sua inserção 

como parte de um todo (Estado do Espírito Santo). Na sequência utilizou-se sempre desta 
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base para a elaboração dos seus programas e, consequentemente, das suas ações. Tendo 

inclusive, desenvolvido exercícios de elaboração destes (ANEXO I). 

 

Desta forma, houve um entendimento da necessidade de elaboração de um momento 

prévio: a definição dos programas e ações onde seria entendido o contexto geral do município 

num visão mais ampla, por meio da metodologia do planejamento estratégico. O resultado 

desta seria utilizado para a priorização das diretrizes, objetivos e metas da Administração 

Pública. 

 

Por outro lado, além dos modelos que orientam os Municípios a realização de um 

momento preliminar de avaliação, identificando o cenário atual e realizando o confronto com 

o cenário imaginado pelo novo Governo. Surge daí, outro modelo de orientação baseado na 

gestão pela qualidade, indicado pelo Governo do Estado do Mato Grosso por meio do Manual 

de Elaboração do PPA Municipal 2010/2013 (ANEXO III). Este documento foi elaborado 

pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN-MT, o qual 

contribuiu no processo de monitoramento e avaliação das ações governamentais, aprimorou o 

ciclo de gestão municipal e o alinhamento entre os níveis de governo (Federal, Estadual e 

Municipal). 

 

A base conceitual utilizada para a elaboração deste manual é a teoria de Administração 

Pública Gerencial voltada para resultados com a fixação de diretrizes, objetivos, metas e 

prazos a serem cumpridos e vinculados a uma visão estratégica organizacional. Este modelo 

utiliza dos princípios12 e pressupostos13 definidos pelo Programa Nacional da Qualidade14. 

 

A partir daí, o modelo de gestão construído, além da gestão do planejamento, 

incorpora também a implementação e aperfeiçoamento da gestão de processos, pessoas, 

padronização, avaliação, informações e estrutura organizacional, com base nos conceitos e 

abrangências do modelo de gestão pela qualidade (SEPLAN-MT, 2009). 

 

                                                           
12 Princípios: satisfação do cliente-cidadão; envolvimento de todos; gestão participativas; gerência de processos; 
valorização das pessoas; constância de propósitos; melhoria contínua; prevenção de erros; garantia da qualidade 
e transparência 
13 Pressupostos: A gestão do Estado deve ser sistêmica e não departamentalizada; que o modelo será 
implementado com visão de Estado; que o modelo deve ser diretivo quanto ao método; que possibilite avaliações 
sistêmicas e que a gestão seja voltada para resultados e verticalizada. 
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Neste modelo, as organizações necessitam estabelecer um procedimento sistemático e 

permanente de troca de informações e mútuo aprendizado com seus clientes para, assim, 

orientar os processos na direção que estes lhes sinalizam. Esse aspecto, traduzido para o setor 

público, significa servir ao cidadão e não a burocracia, implicando em evoluir do simples 

cumprimento passivo de normas para a busca de novos referenciais externos, fundamentados 

na percepção dos clientes. 

 

A gestão do planejamento compreende a elaboração, formulação e a avaliação das 

políticas públicas, a partir de uma visão estratégica, tendo como ferramentas básicas o método 

do PDCA, o planejamento estratégico, a gestão de programas e o gerenciamento das 

diretrizes, viabilizando uma gestão integrada dos instrumentos legais de planejamento 

(SEPLAN-MT, 2009). 

 

A orientação para elaboração do PPA, neste modelo, passa pela articulação dos vários 

agentes sociais, alinhando os compromissos de campanha às condições de receita e despesa 

encontrados. Priorizar os problemas, tanto para o Governo quanto para a população, a partir 

dos cenários atuais. Em sua estrutura, o Plano deverá apresentar a percepção da realidade 

municipal através de cenários sócio-econômico e fiscal, bem como os objetivos estratégicos e 

estratégias setoriais ou inter-setoriais. As estratégias ou desafios são materializados através de 

programas ou conjuntos de programas, segundo a estrutura regional do município. 

 

Para isso, a metodologia indica que devem ser seguidas cinco etapas: preparação, 

orientação estratégia, valorização regional, elaboração dos programas de governo e validação 

do Plano junto ao nível estratégico de governo. Na primeira são definidas as condições 

metodológicas visando alinhar o modelo adotado de gestão pela qualidade a metodologia 

indicada pelo Governo Federal. Na etapa seguinte são definidas as estratégias com base na 

aplicação da metodologia do planejamento estratégico municipal, com a identificação dos 

objetivos estratégicos e as estratégias prioritárias. A etapa de valorização regional consiste da 

apresentação e discussão das orientações estratégicas com a sociedade, por meio de 

procedimentos participativos. A quarta etapa é a definição da elaboração dos programas de 

governo por meio do detalhamento das estratégias. Segundo o Manual, a elaboração destes 

compreende uma fase qualitativa, no qual são processados os problemas de cada segmento a 

                                                                                                                                                                                     
14 Prêmio concedido pela Fundação Nacional da Qualidade aquelas organizações que praticam excelência em 
gestão no Brasil. 
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ser atendido, dentro das estratégias explicitadas nas orientações estratégicas, identificando 

causas, propondo e avaliando as soluções mais viáveis. Também é realizada uma fase 

quantitativa onde são definidas as metas físicas para as ações, a partir dos recursos disponíveis 

e priorizados para a execução do programa. A quinta etapa, de validação do Plano junto ao 

nível estratégico do governo, tem como objetivo detectar se as prioridades estão sendo 

atendidas, se os programas correspondem às expectativas geradas durante a campanha e se 

vão estar alinhadas ao cenário fiscal encontrado. Além destas etapas de iniciativa do 

Executivo, ainda é indicado pelo Manual uma sexta etapa que visa acompanhar o processo de 

avaliação do Plano junto ao Legislativo, por meio da participação nas audiências públicas e da 

prestação de informações necessárias à análise (SEPLAN-MT, 2009). 

 

A metodologia indicada pelo Governo do Mato Grosso aos seus Municípios vai além 

da simples orientação estratégica. Ela não é caracterizada pelo planejamento tradicional, que 

busca identificar os programas a partir de uma análise interna da organização, por meio da sua 

base histórica ou do mapeamento de indicadores da receita e da despesa, na tentativa de 

equalizar a gestão fiscal. A visão estratégica no processo de criação do PPA vai além do 

modelo tradicional e indicado pelo Governo Federal. É pautada nas etapas de elaboração, 

implantação, monitoramento, avaliação e revisão. A orientação definida para os municípios 

busca uma leitura mais ampla da realidade municipal, considerando não somente as suas 

variáveis internas, que num aspecto amplo estariam alinhados outros instrumentos de 

planejamento como o Plano Diretor, os PPAs da União e do Estado, a Agenda 21, mas 

também suas variáveis externas, incorporando a esse modelo as demandas setorizadas de cada 

município, assim como o plano de governo apresentado no período de campanha. Entretanto, 

a inovação desta metodologia ainda não se encontra nessa ampliação da base estratégica, mas 

sim na busca do gerenciamento do plano por resultados, focado na satisfação do cliente-

cidadão. Os programas que são a unidade de gestão principal do Plano. Não buscam atender 

somente um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução 

de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Contudo, 

visa alcançar um nível satisfatório de qualidade nos resultados alcançados. O que na prática 

propicia uma maior dinâmica na estrutura de planejamento apresentada, sendo necessário um 

maior controle sobre os programas estabelecidos e uma relação mais estreita de compromisso 

e transparência do Executivo com o agentes sociais envolvidos.  
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As técnicas apresentadas nos manuais de orientação para elaboração do Plano 

Plurianual pelos municípios identificam a necessidade de uma visão sistêmica de todo o 

município. Devem ser considerados a partir de uma análise inicial todos os setores 

envolvidos: Educação, Saúde, Assistência Social, Habitação, Esporte, Desenvolvimento 

Econômico, Planejamento Urbano, dentre outros. Em todos esses já foram desenvolvidas 

políticas públicas por meio de alguma forma de planejamento, tais como: Plano Diretor, Plano 

de Habitação de Interesse Social, Plano Decenal de Educação, ou mesmo legislações 

específicas como a Lei Municipal de Assistência Social, Lei de Zoneamento Urbano, e outros. 

A partir destes momentos anteriores de planejamento devem estar delimitadas diretrizes que 

estão ou não sendo seguidas, mas que de qualquer forma, são informações fundamentais para 

a execução do PPA.  

 

Os manuais de orientação para elaboração do plano plurianual demonstram a 

necessidade de definição de uma base estratégica a partir de uma visão sistêmica do 

município, identificando as aspectos internos e externos a organização pública. Entretanto, as 

indicações dos formulários e modelos, disponíveis no anexo, não possuem evidências que 

demonstram a orientação para implementação de métodos ou práticas de gestão que visam o 

acompanhamento dos resultados pretendidos. Ou melhor, não indicam como deve ser 

realizado o alinhamento do planejamento com o cotidiano da gestão pública. Orientam para a 

definição de um plano futuro, mas não acompanham a realidade da tomada de decisão. 
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5 ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AO PPA 

MUNICIPAL 

 

 

O planejamento foi utilizado como ferramenta de gestão pública municipal apenas nos 

últimos anos. Foi primeiramente coroado como princípio norteador do orçamento e por fim, a 

partir da obrigação constitucional, de elaboração dos Planos Plurianuais como uma extensão 

dos orçamentos de investimento. A distância entre as necessidades e expectativas da 

população em termos de serviços públicos ainda é muito grande. É imperceptível o 

atendimento das demandas sociais por meio de uma gestão pública ineficaz. O planejamento 

das ações como ato primeiro de reflexão e estudo sobre as formas mais eficientes de 

operacionalizar as mesmas não estavam em linha com as estratégias dos governos e nem 

possuíam indicadores e metas capazes de verificar o seu efetivo resultado. 

 

 A decisão de planejar decorre da percepção de que os eventos futuros poderão não 

estar de acordo com o desejável, se nada for feito. O ponto de partida para essa percepção é a 

disponibilidade de diagnósticos, de análises e projeções da organização (OLIVEIRA, 2006). 

No setor público essa ótica deve ser ampliada além da própria administração pública. O 

planejamento precisa ser trabalhado de forma coletiva e participativa oferecendo resultados 

para o município e seus munícipes, melhorando a sua qualidade de vida. Rezende (2005) 

afirma que “o planejamento estratégico municipal deve ser desvinculado de um partido 

político ou de um governo específico”, ou seja, é por meio de um envolvimento dos atores 

sociais e do entendimento de suas expectativas que precisa ser iniciado o processo de 

planejamento. 

 

O novo cenário que se traça no mundo tem exigido de todos adaptações constantes. As 

mudanças são muito mais freqüentes e sinalizam para uma era de desenvolvimento mais 

intenso em todas as áreas do conhecimento humano. Isso exige não somente uma adaptação 

do homem a esta nova realidade, mas, especificamente, um novo ser humano capaz de 

interferir nos processos de mudança. Para Nussbaum (apud Neto, 2008, p. 86) existe uma 

necessidade do ser humano de controlar ao próprio ambiente, tendo a capacidade de participar 

ativamente das escolhas políticas que irão guiar a sua própria vida. O que podemos dizer que 

quanto maior a participação do individuo na definição das ações que serão tomadas pelo 

Governo, maior será a realização dos seus direitos. 
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 A participação do indivíduo nas decisões políticas de uma cidade não é uma prática 

comum no Estado Brasileiro. O histórico de participação popular é recente, podendo ser 

considerado o seu marco com a Constituição Federal de 1988. Desse ponto começam a ser 

observados formas de organização da sociedade civil para defesa de interesses coletivos de 

determinadas classes e com isso o crescimento da participação da população nas decisões 

políticas municipais. 

 

 Atualmente já existem processos de decisões participativas determinados por meio de 

normas e procedimentos, como por exemplo, os conselhos municipais. Estes são comuns em 

quase todas as áreas da administração pública, e em especial alcançam resultados com maior 

frequência na Saúde, Educação e Assistência Social, visto que, para obterem recursos 

financeiros dependem de comprovar a realização das reuniões. 

 

 Neste novo contexto que nos coloca de frente a desafios constantes, a complexidade 

das decisões é bem maior. A inserção dos atores sociais no processo de decisão amplia ainda 

mais o debate e proporciona um ambiente de variáveis não atingidas somente pelas decisões 

internas dos Governos locais. Todavia, encontramo-nos, agora, diante da possibilidade de 

criar políticas de desenvolvimento que certamente levarão mais benefícios ao cidadão, pois a 

tecnologia e o conhecimento nos abrem espaço para alcançar tal objetivo. 

 

 A utilização das metodologias atuais de elaboração do Plano Plurianual alinhadas aos 

conceitos do planejamento estratégico tornam-se importantes ferramentas para o atendimento 

das necessidades dos munícipes, abarcando a visão destes como seres humanos capazes de 

participar do processo de planejamento. Isto porque a ação governamental em suas diversas 

áreas deve ser direcionada para a solução daqueles problemas cuja satisfação vai se traduzir 

em melhoria da qualidade de vida para a população. 

 

 Na visão do modelo tradicional o planejamento pode ser dividido em três níveis 

hierárquicos: planejamento estratégico, tático, e operacional. É possível realizar uma analogia 

destes três níveis com a tríade de planejamento da administração pública. O planejamento 

estratégico está diretamente relacionado com a realização do Plano Plurianual. Segundo 

Oliveira (2006, p. 45) eles se relacionam “com objetivos de longo prazo e com estratégias e 

ações para alcançá-los” afetando a organização de modo geral. A regra que determina a 
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elaboração do PPA, não estabelece diretamente a estratégia como elemento principal de 

criação do plano, apenas fornece as diretrizes e metas ao longo de quatro anos, sendo as ações 

priorizadas pela LDO, anualmente. Esta seria correspondente ao planejamento tático uma vez 

que prioriza as ações gerais referente a todo o período do PPA, para um ano, otimizando os 

meios e os recursos para sua realização. Assim como, o planejamento tático decompõe a 

realização das estratégias nos meios e como serão realizadas por toda a organização. Por fim, 

o planejamento operacional que, assim como a lei orçamentária anual, descreve o quanto e a 

onde serão implementadas as ações. 

 

 Tanto a lei de diretrizes orçamentárias como a lei orçamentária anual, como o 

planejamento tático e o operacional são dependentes das definições de primeira instância 

representadas pelo planejamento estratégico e pelo plano plurianual. Portanto, a definição das 

estratégias e a forma como essa operação será realizada é que vão permitir indicar as 

diretrizes que desencadearam a implementação das ações. A aplicação da metodologia de 

formação do planejamento estratégico a partir da elaboração do plano plurianual permite o 

desenvolvimento de orientações eficazes para o encaminhamento da gestão pública, na busca 

dos resultados pretendidos. 

 

 A postura estratégica de uma organização é definida por meio da escolha de uma das 

alternativas a respeito do melhor caminho e ação para cumprir a missão. Objetiva orientar o 

estabelecimento de todas as estratégias e políticas, principalmente as de médio e longo prazo 

necessárias à organização, a partir do momento em que se decidiu por determinada missão 

(OLIVEIRA, 2006). 

 

 Assim, o planejamento estratégico nasce da necessidade das organizações em prever 

as suas ações futuras e, implementá-las tendo como orientação as estratégias definidas, a 

partir da definição dos seus objetivos e metas. A estratégia, segundo Newman (1981, p. 86), 

“significa o ajuste de um plano às reações antecipadas daqueles que serão afetados pelos 

planos”. Para Wright et al. (apud Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2000, p. 17) a estratégia são 

“planos da alta administração para atingir resultados consistentes com as missões e objetivos 

da organização”. O planejamento estratégico deve ser visto como um conjunto de 

providências a serem tomadas pela alta liderança visando uma situação futura que tende a ser 

diferente do passado. A organização deve ter meios de agir sobre as variáveis e fatores de 



 46 

modo que possa exercer alguma influência, sendo o planejamento um processo contínuo e 

permanente dentro da organização (OLIVEIRA, 2006). 

 

 Neste contexto e sendo utilizado como ferramenta de gestão pública eficaz, permite a 

verificação de: objetivos, orçamentos, estratégias e programas, voltados para o planejamento 

da ação e o controle do desempenho, em um processo controlado e consciente de 

planejamento formal, decomposto em etapas explicitadas e implementadas. Segundo Drucker 

(1980, p. 83), “objetivo, metas e alvos servem para determinar quais medidas devem ser 

tomadas hoje para se obter resultados amanhã. São baseados na antecipação do futuro”. As 

condições de futuro e as incertezas dos ambientes externo e interno são medidas e 

consideradas nas análises dos cenários, buscando a minimização dos riscos nas tomadas de 

decisões. Para Dumont, Ribeiro e Rodrigues (2006, p. 92) “a estratégia, a partir de sua 

concepção no planejamento estratégico, sofre interferências externas, vindas da sociedade 

(eventos externos), e internos (decisões internas), provenientes da própria organização”. 

 

 Além disso, o planejamento estratégico está diretamente relacionado ao processo de 

tomada de decisões. É por meio de um planejamento eficaz que se garante uma tomada de 

decisões com maior segurança e menores riscos. A previsão de situações futuras permite a 

elaboração de estratégias para o seu enfrentamento por toda a organização. Todo 

planejamento das organizações deverá, segundo Oliveira (2006, p. 36): “resultar de decisões 

presentes, tomadas a partir do exame do impacto das mesmas no futuro, o que lhe proporciona 

uma dimensão temporal de alto significado”. 

  

O planejamento como um processo contínuo e não linear necessita da análise de 

diversas variáveis do ambiente interno e externo. Segundo Oliveira (2006, p. 36): 

 

“Essa variabilidade é devida às pressões ambientais que a empresa tem de suportar e 
que são resultantes de forças externas, continuamente em alteração com diferentes 
níveis de intensidade de influência, bem como de pressões internas, resultantes dos 
vários fatores integrantes da empresa”. 

 

 Dentre os aspectos principais relacionados ao planejamento estratégico destacam-se: o 

planejamento avalia situações futuras, porém está relacionado às decisões do presente. Esta, 

por sua vez, é um processo contínuo e é pautado pelos cenários futuros, o qual também não 

pode ser considerado um ato isolado (OLIVEIRA, 2006). Pelo contrário, é composto de ações 
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inter-relacionadas e interdependentes. Necessitam da cooperação de toda a organização. 

Todos devem saber quais são seus objetivos e os resultados pretendidos, assim como esses 

fazem o desenvolvimento dos objetivos da organização e alcançam os seus resultados 

(DRUCKER, 1980). Por fim, o resultado final definido, em geral, como um plano deve ter a 

credibilidade e o entendimento de toda empresa ou como cita Oliveira (2006, p. 37) “o 

resultado final do processo de planejamento, normalmente, é o plano, sendo que este deve ser 

desenvolvido pela empresa e não para a empresa”. 

 

 A metodologia do planejamento estratégico definida por Oliveira (2006) demonstra 

que a primeira etapa de todo o processo é a elaboração de um diagnóstico estratégico que 

permita entender todos os aspectos presentes e passados da situação atual a qual se pretende 

modificar. Devem ser identificados e entendidos todos os aspectos interno e externos da 

organização, e se possível pode-se inclusive traçar previsões futuras que contemplem essa 

análise. Essa fase é retratada na metodologia de elaboração do Plano Plurianual, sendo 

confundida como resultante de um processo de audiência pública, onde a população é 

chamada a participar da construção do plano. Entretanto, a necessidade do diagnóstico é 

muito maior já que envolve aspectos internos e externos que devem ser estudados 

prioritariamente na definição do plano. Nesta etapa, busca-se um entendimento da situação 

atual do município, a partir da identificação dos seus diversos aspectos que envolvem 

questões geográficas, sociais, ambientais, econômicos, normas e legislações existentes, e 

ainda uma avaliação da sua inserção na atual conjuntura estadual e nacional. A partir deste 

momento serão definidas as bases para a identificação dos seus problemas e, 

consequentemente, a formação de um plano capaz de responder aos anseios da sociedade 

(OLIVEIRA, 2006). 

 

 A elaboração do diagnóstico estratégico vai envolver aspectos gerais do município, 

que vão além das orientações da União e do Estado, tendo em vista que as pessoas moram nas 

cidades que são geridas pelo Executivo Municipal. Dentro do ambiente corporativo são 

analisados como componentes do diagnóstico estratégico: visão, valores, análise do ambiente 

interno e externo, e análise dos concorrentes (OLIVEIRA, 2006). Numa outra concepção mais 

próxima da realidade da Administração Municipal, entende-se a necessidade da avaliação de 

subfases para a elaboração das diretrizes que devem ser definidas por meio da visão e 

vocações da cidade, valores ou princípios da cidade e dos cidadãos, e objetivos comuns 

(REZENDE, 2005). Ou seja, anteriormente a definição das estratégias deve ser muito bem 
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entendido o ambiente interno e externo que está sendo avaliado, pois a Administração Pública 

Municipal não está deslocada do cotidiano geográfico, social e econômico da cidade, tal como 

estão a União e os Estados. Segundo Serra (2004, p.42) a visão deve “ser coerente e criar uma 

imagem clara do futuro e gerar compromisso com o desempenho”. A determinação do 

Planejamento Estratégico deve estar pautada na visão da organização, ou na Administração 

Pública, ser o cerne de entendimento da realidade que esperarmos da cidade. Já os valores 

devem ser entendidos como princípios de orientação que estão intrínsecos aos costumes da 

sociedade de uma determinada região. Para Rezende (2005, p.77) os valores e princípios 

“estão relacionados com padrões sociais entendidos, aceitos e mantidos pelas pessoas da 

cidade e pela sua sociedade”. Em relação à vocação da cidade devem ser analisados os 

diferenciais competitivos, o seu histórico de desenvolvimento no contexto regional, estadual e 

federal, as suas características que a fazem especial ou que são potenciais a serem trabalhos. 

 

 O conhecimento preliminar da organização, a qual será implementada o planejamento 

estratégico ou no caso do Setor Público, da cidade que será elaborado o PPA será pautado 

pelas mesmas metodologias de avaliação já que tem como objetivo atuar na causa dos 

problemas, visando atingir os resultados esperados com o máximo de satisfação. Esta primeira 

etapa identificada na legislação em vigor, no modelo de planejamento do Setor Público, não 

inviabiliza a execução formal do PPA. Entretanto, a não execução contribui para que o PPA 

se constitua numa peça de planejamento que não representa a realidade municipal, o que por 

sua vez, vai inviabilizar a obtenção eficaz dos resultados pretendidos. 

 

 É fundamental que seja compreendida a situação geral em que se encontra o município 

para, posteriormente, definir os parâmetros iniciais que vão orientar a tomada de decisão 

futura. Uma organização precisa entender a área de negócio que está inserida antes de tomar 

medidas que afetem o seu desempenho interno e a sua imagem junto à sociedade (SERRA, 

2004). Este alinhamento inicial, que não está definido na regulamentação do PPA, é o ponto 

de partida para a definição das estratégias que vão orientar os planos e, consequentemente, as 

ações que serão realizadas. 

 

 Ao considerarmos a comparação entre alguns conceitos da metodologia do 

Planejamento Estratégico e aqueles inseridos na norma que determina a elaboração do PPA, 

tem-se as seguintes semelhanças: 
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Aspectos PPA Planejamento Estratégico 

Diretrizes Indicações que orientarão a 

definição dos objetivos e metas no 

período indicado. 

Representam o conjunto das grandes 

orientações de uma organização15 

Objetivos Expressam os problemas 

diagnosticados que se pretendem 

combater e superar as demandas 

existentes que se espera atender16. 

São marcos que definem o 

desempenho desejado em relação aos 

aspectos estratégicos e auxiliam a 

empresa a ter como foco os 

resultados17 

Meta É a quantidade do produto que se 

deseja obter a cada ano, pela 

implementação da ação expressa na 

unidade de medida adotada. 

É uma etapa para alcançar o objetivo, 

e tem valor e data especificados18. 

 
Quadro 01 – Comparativo conceitos do PPA e Planejamento Estratégico 

 

 A relação entre os conceitos adotados pela norma do PPA e a metodologia do 

Planejamento Estratégico estão bem próximos em sua definição, ou seja, almejam orientar a 

execução de um plano voltado para a estratégia que vai ser desenvolvida. Percebe-se que o 

Legislador estava visando essa intenção quando da criação desse instrumento de 

planejamento. Tendo em mente a evolução do princípio do planejamento para a 

implementação de práticas de gestão públicas eficazes para Administração Pública. 

  

A principal preocupação de um gestor público municipal ao se elaborar um plano 

orientador para a suas ações deve ser a busca pelo entendimento das variáveis dos ambientes 

externos e internos e o futuro que o mesmo gostaria de traçar para a sua gestão. A 

implementação do Plano Plurianual precisa refletir esses temas, não indicando somente 

programas e ações (projetos e atividades) que serão realizados ou não, e que servirão depois 

para dispor sobre as diretrizes para a formação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual. 

 

                                                           
15 Oliveira, 2006 p. 236. 
16 Andrade, 2008 p. 24. 
17 Serra, 2004 p.96 
18 Idem. 
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 A missão, visão, definição dos princípios e valores do governo municipal, a análise 

das variáveis internas e externas, bem como a previsão dos fatores críticos de sucesso, não são 

obrigações especificadas na lei que cria o PPA. Em alguns casos fazem parte de metodologia 

de elaboração dos Planos Plurianuais como indicações dos manuais do governo federal e 

estadual. A legislação em vigor não atinge de forma transparente e orientadora a amplitude 

das ações necessárias para o enfrentamento dos desafios que perfazem o caminho do 

planejamento por meio do PPA. Apenas contam com alguns conceitos fundamentais do 

planejamento estratégico, pois, a Lei complementar que deveria dispor sobre a vigência, os 

prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual não foi concebida neste últimos vinte 

e um anos. Segundo Giacomoni (2005, p. 201) “Na falta de lei complementar [...], que 

disporá, entre outros assuntos, sobre a organização do PPA, a correta interpretação das 

categorias e elementos indicados tem se constituído em permanente desafio”. A lei nº 

4.320/64 que norteia a execução orçamentária não atende aos conceitos do planejamento 

estratégico, buscando o alinhamento do PPA a Lei Orçamentária. A lei que regulamentar a 

elaboração do PPA terá como principal desafio transformar a metodologia de planejamento e 

o orçamento em um modelo capaz de atender as necessidades da sociedade brasileira e 

viabilizar as políticas públicas planejadas, dando continuidade as obras e investimentos de 

médio prazo (GREGGIANI, 2005). 

 

 A elaboração do Plano Plurianual a partir dos conceitos do planejamento estratégico 

permite que os programas identificados sigam uma concepção de formação voltado para uma 

estratégica comum ao município. Sendo que esta vai resultar em políticas públicas que serão 

implementadas por meio de projetos ou atividades desenvolvidas visando atender as 

expectativas das demandas sociais. 

 

 A análise dos ambientes internos e externos e a estruturação do plano a partir de uma 

visão sistêmica do município vão propiciar maior interação entre as diversas políticas 

públicas, otimizando recursos públicos e alcançando os resultados pretendidos. A dinâmica de 

execução das políticas tem diversos componentes que são interligados e por isso devem ser 

analisados em ambientes diferentes, mas com ações inter-relacionadas. Um exemplo é a 

melhoria do serviço de limpeza urbana ou de melhoria do saneamento público que vão 

funcionar como ações preventivas as políticas de saúde pública, ou mesmo, o estímulo ao 

desenvolvimento industrial vai gerar uma menor dependência das políticas sociais, visto que, 

vai possibilitar incremento do emprego e da renda. 
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 O posterior acompanhamento destas ações permite traçar uma medida de desempenho 

em relação ao alcance da meta proposta, assim como delimitado pela própria metodologia do 

Plano Plurianual, que determina a criação de índices e indicadores de acompanhamento de 

gestão. Entretanto, a partir de uma visão do planejamento estratégico este controle vai 

permitir ter uma visão da proximidade dos resultados pretendidos. Segundo Rezende (2005, p. 

112) “o acompanhamento do planejamento estratégico municipal procura avaliar a 

implementação das estratégias e das ações municipais, verificando alcance dos objetivos 

municipais anteriormente planejados”. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O Município, a partir da Constituição Federal de 1988, adquiriu competências para 

legislar sobre assuntos de interesse local, e ainda suplementar a legislação federal e estadual 

naquilo que lhe couber. Além disso, deve: instituir e arrecadar impostos de sua competência, 

prestar serviços públicos de interesse local, manter cooperação técnica com a União e o 

Estado para os programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, assim como para 

atendimento à saúde, promover adequação do ordenamento territorial e promover a proteção 

do patrimônio histórico-cultural local (KLERING, 2009).  

 

 A implementação das ações municipais de planejamento precisa considerar a 

realização de todas as competências municipais, identificando as relações interdependentes 

com o Estado e a União. O ato de planejar deve ser orientado para uma visão sistêmica de 

todo o município, em relação a todas as suas políticas públicas, traduzindo as ações nos 

resultados pretendidos pela população. 

 

 A evolução do planejamento governamental firma-se principalmente a partir do 

reconhecimento da necessidade de amplitude da sua visão além do orçamento público. Os 

planos que eram realizados apenas ritualmente passam a exercer uma função de orientação 

determinando as ações pretendidas e as metas a serem alcançadas. A Constituição Federal de 

1998 e posteriormente a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 normatizaram essa 

transformação. Essa última trouxe alguma inovações voltadas para o conceito de uma gestão 

pública eficiente. A partir da definição de alguns mecanismos de controle e transparência 

pública, tal como: relatórios resumidos da execução orçamentária, relatório da gestão fiscal e 

audiências públicas. 

 

 A partir da inserção do PPA como instrumento de planejamento municipal define-se a 

forma de execução do planejamento do setor público, obrigando o gestor público municipal a 

realizar tal plano para execução das suas atividades. As demandas públicas identificadas por 

este, ou por seu grupo político, definidas previamente no plano de governo, serão 

transformados em políticas públicas por meio do Plano Plurianual, permitindo um maior 

controle dos resultados obtidos e a maior transparência da gestão fiscal. 
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A mudança na forma de administrar o bem público, evoluindo de uma teoria 

administrativa burocrática para a gerencial, visando atingir os resultados pretendidos a partir 

da execução do plano vão ao encontro das normas e leis definidas nos últimos anos. A 

evolução dos antigos OPIs que apenas atendiam as exigências legais para a necessidade de 

integração dos atuais instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA) demonstra a intenção 

do legislador em delimitar como serão realizadas as políticas públicas. 

 

Entretanto, a não regulamentação da forma como será elaborado o PPA permite com 

que muitos planos ainda se constituam como meros instrumentos legais de planejamento. 

Apesar dos esforços realizados pelo governo federal e estaduais que divulgam métodos e 

conceitos orientando a sua elaboração. Ainda existe espaço para a participação, por meio de 

técnicos capacitados em planejamento estratégico voltado para o setor público que poderiam 

acompanhar e orientar de modo prático os servidores públicos municipais no processo de 

elaboração e execução do plano. Isto poderia ser realizado a partir de parcerias com as 

Universidades Federais e Estaduais, assim como pelas Confederações e Associações de 

Municípios, desde que estas também se proponham a firmar tal acordo. A falta de uma regra 

que obriga o gestor público a executar os métodos de orientação do PPA, determinando a sua 

aprovação, permite a realização de planos que não contribuirão para o alcance dos resultados 

pretendidos.  

 

A utilização de uma equipe técnica mais dedicada e que não oferecesse somente 

conceitos teóricos resultaria em benefícios que iriam além daqueles voltados para a 

determinação estratégica de um plano municipal. É evidente nas orientações que o processo 

de elaboração do PPA, sob uma visão do planejamento estratégico traz novos aspectos para a 

realização de políticas públicas, tais como: sistematização das políticas (alinhamento das 

políticas públicas e inserção das metas do plano de governo), equilíbrio fiscal (otimização dos 

recursos e tomada de decisão segura), enfoque administrativo (gestão de tecnologia, pessoas e 

cultura organizacional de aprendizado) e mobilização social (participação e transparência). 

 

Todavia, os gestores públicos que tem seguido as orientações definidas por meio dos 

manuais estão utilizando dos conceitos do planejamento estratégico para definição do seu 

PPA. É percebido na forma de elaboração indicada aos mesmos, aspectos para a definição da 

estratégia, envolvendo a análise dos fatores do ambiente interno e externo, identificando 
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pontos fortes, oportunidades de melhoria, potencialidade e ameaças na definição dos 

programas do PPA. 

 

A sistematização dos diferentes planos e normas já elaborados pelo município no seu 

histórico de planejamento são fundamentais para melhoria das ações pretendidas, já que 

otimiza informações num único plano visando à implementação do planejamento (criando um 

conjunto de ações mais sincronizadas). O não alinhamento destes incorrem em erros ou 

omissões que podem inviabilizar ou enfraquecer a execução do PPA. Como exemplo, ao se 

definir o loteamento de determinada área para implementação de um conjunto residencial no 

PPA, mas no plano diretor essa mesma área é destinada para outro tipo de ocupação, ou 

mesmo o plano de zoneamento urbano proíbe a construção de determinado tipo de residências 

neste local. 

 

 O planejamento governamental deve estar preparado para não ser um fim em si 

mesmo, mas somente um meio para se atingir um fim. Ao planejar as suas ações, os governos 

objetivam mudar uma realidade (em geral um problema), por meio de ações concretas 

(atividades e projetos), para chegar a uma nova realidade desejada (objetivo). Na esfera 

municipal a nova realidade significa a melhoria dos serviços públicos de interesse local, que 

são de sua competência. O planejamento vai ser realizado atendendo as demandas sociais das 

diversas áreas atendidas pelo município: Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, 

Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, dentre outros. É a partir da identificação dos 

seus problemas, da discussão de suas causas, e da forma como serão implementadas as suas 

ações que serão alcançados os resultados pretendidos, e consequentemente, o planejamento 

vai atingir a sua função. 

 
 A utilização da metodologia do planejamento estratégico no contexto de elaboração do 

Plano Plurianual vai além da identificação da estratégia, por meio de uma visão sistêmica do 

município, com a participação dos diversos atores sociais. Este é o primeiro passo para a 

elaboração do planejamento municipal de longo prazo, baseado no PPA. O estabelecimento 

das técnicas de orientação estratégica que vão propiciar uma condição inicial de 

gerenciamento da Administração Pública. É por meio delas que será possível estabelecer um 

acompanhamento baseado em indicadores de desempenho para cada programa, que vai se 

desdobrar nas ações (projeto ou atividade) necessárias a sua execução. E assim medir a 

proximidade de realização dos resultados pretendidos. Essa prática de gestão inicia-se por 
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uma definição clara da situação inicial do município, nos seus amplos aspectos, passa por uma 

proposição das ações que serão realizadas e termina com a avaliação das metas alcanças. 

 

 A orientação do desenvolvimento do planejamento estratégico para o setor público 

alinhado aos atuais instrumentos de planejamento permite um amplo estudo de gerenciamento 

por meio da estratégia, propiciando a ampliação deste trabalho a partir da análise de outras 

técnicas da administração pública gerencial, tais como: Balanced Score Card, Gerenciamento 

de Projetos, Gerenciamento pelas Diretrizes, ABC costing, dentre outros. Este estudo pode ser 

aprofundado em um trabalho futuro numa possível dissertação de mestrado. 
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ANEXO I – Formulário de definição dos Atributos dos Programas - ESESP 
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ANEXO II – Modelo Simplificado do Cadastro de Programa das Orientções Básicas do 

Governo da Bahia para o PPA Municipal 

 

� Denominação – nome do Programa, podendo,  inclusive  se utilizar um nome 
fantasia, que traduza, de forma sucinta, os seus propósitos  

� Objetivo -  deve expressar o que se espera obter com a execução do Programa 

� Horizonte Temporal – deve indicar se o Programa é contínuo ou temporário. 
Caso seja temporário, sinalizar o início e término do Programa 

� Público- Alvo – identifica os segmentos da sociedade a serem beneficiados com a 
execução do Programa 

� Valor  – estimativa de custo do Programa por todo o período do PPA, somadas 
todas as fontes de financiamento, destacando-se os Orçamentários e os que não 
integram o Orçamento. Para se chegar ao valor do Programa é necessário que o 
valor alocado no orçamento seja calculado, ano a ano,  por Ação/Meta.  

� Indicador – unidade de medida para mensuração dos resultados do Programa, 
indicando o índice  apurado do início e o índice desejado ao seu término 

� Unidade Responsável -  unidade responsável pela proposição e execução do 
Programa 
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ANEXO III – Estrutura do PPA – Modelo Manual de Avaliação do PPA Municipal da 

SEPLAN-MT 

 

I - Mensagem do Prefeito, contendo: 

 

• a descrição da situação sócio-econômica e ambiental do Município. 
• o cenário fiscal; 
• a análise ou visão estratégica; 
• os objetivos estratégicos; 
• as estratégias ou políticas setoriais e intersetoriais. 
 

II - Projeto de Lei, contendo: 

 

• o contexto e as disposições preliminares; 
• a forma de gestão do Plano; 
• os dispositivos para revisões do Plano e outras providências legais pertinentes. 
 

III - anexos, contendo: 

 

• a apresentação dos programas de governo e suas ações; 
• a regionalização adotada pelo Município; 


