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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar o desempenho orçamentário, após quatorze anos da 

implantação do Plano Plurianual (PPA) na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). A 

metodologia aplicada tratou de um estudo bibliográfico e documental, com enfoque 

quantitativo, das ações orçamentárias com desembolso financeiro e metas físicas definidas no 

PPA. Foi aplicado o Teste de Hipóteses com a média dos indicadores de execução da despesa 

e indicadores de meta física e feita uma análise de desempenho por meio do Indicador Médio 

de Desempenho – IMD, entre os períodos. O período de 2013, em relação ao da implantação 

do PPA, apresentou uma mudança significativa e positiva em relação ao planejamento e 

eficiência na gestão, fato que não ocorreu no exercício de 2014. Este estudo apresenta 

contribuições práticas para os gestores públicos, quanto à análise e acompanhamento do 

planejamento e desempenho das contas públicas, ao disponibilizar mecanismos que os auxiliem 

no cumprimento das exigências legais e avaliação de desempenho de suas gestões. 

 

Palavras-chave: Plano Plurianual; Planejamento na Administração Pública Municipal; 

Desempenho Orçamentário.  

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O debate sobre a administração pública tem ocupado destaque no cenário internacional, 

nos fóruns de discussões e nas diversas publicações especializadas (Marini, 2002). No Brasil, 

no âmbito da gestão orçamentária, as práticas de gestão pública vêm sendo orientadas por 

legislações a exemplo da Constituição Federal, leis e decretos. 

Nesse contexto, o primeiro passo no processo de planejamento atual na administração 

pública iniciou-se com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, com a instituição de 

três instrumentos integrados de planejamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

A implantação do Plano Plurianual na estrutura administrativa do Brasil teve início no 

ano de 1991 (Garcia, 2000), e, devido à legislação atribuir o Plano a um instrumento de 

planejamento e gestão das contas públicas, as pesquisas citadas a seguir avaliaram o PPA, no 

âmbito federal desde a sua implantação.  

Segundo Garcia (2000), os primeiros PPAs no Brasil (1991–1995 e 1996–1999) 

constituíram-se numa forma de cumprir as exigências constitucionais, não servindo como base 

para a ação governamental. Contudo, foi avaliada positivamente, a elaboração e gestão do 

terceiro PPA (2000-2003), o qual teve como proposta estabelecer uma reforma do sistema de 
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planejamento e orçamentos públicos, dando ênfase à gestão gerencial na avaliação de recursos 

orçamentários a partir de mudanças no âmbito conceitual e metodológico. 

Como afirma Cavalcante (2010), os PPAs seguintes (2004-2007 e 2008-2011) deram 

continuidade aos princípios da estratégia de integração entre planejamento, avaliação e 

orçamento incorporados anteriormente no PPA 2000-2003. Cavalcante (2007) debateu as 

inovações introduzidas no âmbito do desempenho gerencial pelas recentes experiências do 

Plano Plurianual, bem como, a proposta para o Plano referente a 2008 – 2011, constatando 

melhorias ao processo orçamentário.  

Para Garcia (2012, p. 452) em relação ao governo federal “o PPA 2012-2015 reincidiu 

na vã expectativa de transformar instrumento de natureza orçamentário-financeiro em guia para 

a condução estratégica do governo” e concluiu que, ainda é um desafio organizar um processo 

de planejamento governamental, o qual deverá passar pelas bases constitucionais e legais, mas 

também, por intenso esforço conceitual e gerencial.  

Paulo (2010, p. 184) afirma que o PPA, para assumir a função de instrumento de 

planejamento e gestão “deve comportar maior flexibilidade metodológica e desvincular-se 

parcialmente da estrutura orçamentária, sendo capaz de mobilizar os tomadores de decisão e 

representar com clareza o compromisso político assumido.”  

Nesse espaço temporal da implantação do PPA até os dias atuais, a criação de duas leis 

destacou-se na estrutura gerencial da administração pública brasileira: a Lei Complementar nº 

101 de 2000, denominada Lei Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI) que visam dar transparência 

às contas públicas e à sociedade por meio do acesso à informação. Segundo Oliveira Júnior, 

Jordão e Castro Júnior (2014) de acordo com a LAI os resultados dos programas dos PPAs 

fazem parte das informações que precisam ser demonstradas à sociedade.  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 165, ao instituir o Plano Plurianual deixou 

a prerrogativa ao Poder Executivo de sua iniciativa mediante Lei, desde então, os Estados e 

Municípios foram implantando seus respectivos PPAs. O município de Vitória foi um dos 

pioneiros, a Prefeitura elaborou seu primeiro PPA, como instrumento gerencial, em 2001 

(Pagliarussi, Nossa, & Lopes, 2005). 

Diante do exposto, surgiu a seguinte questão de pesquisa: Qual o comportamento dos 

indicadores de execução financeira e de metas físicas das ações orçamentárias na Prefeitura 

Municipal de Vitória após quatorze anos da implantação do PPA? 

O objetivo geral deste estudo é analisar se o PPA, após quatorze anos da implantação, 

trouxe mudanças significativas no desempenho das ações orçamentárias, na Prefeitura 

Municipal de Vitória.  

Para o atendimento a esse objetivo, fez necessária a consecução dos seguintes objetivos 

específicos:  

• Apurar os indicadores da execução da despesa, no período de 2013 a 2014, das ações 

orçamentárias da Prefeitura Municipal de Vitória;  

• Apurar os indicadores da execução das metas físicas, no período de 2013 a 2014, das 

ações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Vitória;  

• Verificar o comportamento, dos indicadores de execução de despesa e de execução 

metas físicas das ações orçamentárias, no período (2002-2003) e (2013-2014) do PPA 

na Prefeitura Municipal de Vitória. 

Este estudo visa contribuir com os gestores públicos ao fornecer mecanismos que os 

auxiliem no cumprimento de exigências legais e avaliação de desempenho da gestão. De acordo 

com Cavalcante (2007, p. 131) “a avaliação é uma peça-chave na consecução dos objetivos de 

uma gestão voltada para desempenho ou resultados. ”  



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Administração Pública 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, o planejamento no Brasil era uma estratégia de 

curto prazo. O principal debate governamental daquela época referia-se ao combate a inflação, 

e também, redefinição do Estado (Souza, 2004). 

A partir de então, avanços vêm ocorrendo e uma reforma gerencial no Brasil vem sendo 

implementada gradualmente. Estão ocorrendo mudanças na gestão pública, as quais estão sendo 

bem aceitas pela sociedade e dirigentes públicos. Com isso, já é possível observar avanços nos 

níveis federal, estadual e municipal (Pereira, 2002). 

A nova gestão pública gerencial, iniciada no ano de 1995, prioriza a estratégia da gestão 

pela qualidade, propõe a definição de indicadores de desempenho para as organizações e 

mecanismos de controle social em adição ao controle gerencial por resultados (Pereira, 2000). 

Em adequação a essa nova proposta, foi elaborada a Emenda constitucional nº 19, que 

acrescentou o princípio da eficiência no rol dos princípios que regem a Administração Pública.  

Segundo Muniz (2007) a prestação de serviços públicos adequados e de qualidade deve ser 

priorizada no campo do direito administrativo, uma vez que, a interpretação do princípio da 

eficiência coloca-se no campo político, social ou econômico. Dessa forma, a realização de 

políticas públicas compatíveis com o interesse público deve ser eficiente a fim de promover a 

dignidade da pessoa humana. 

 Nesse contexto, surge então, o orçamento por resultados ou por desempenho, estratégia 

operacional da Nova Gestão Pública que ressalta a importância do planejamento estratégico e 

a accountability dos gestores. De acordo Cavalcante (2010, p. 15) “O objetivo é permitir a 

alocação de recursos baseada em metas e nos objetivos dos programas, subsidiados por 

indicadores ou medidas de eficiência e efetividade, no âmbito de um sistema de accountability 

dos gestores. ” 

Segundo Bezerra Filho (2012, p. 12) o atual modelo orçamentário brasileiro “deve 

abranger os programas governamentais e respectivas ações, visando atender as demandas 

sociais da população”. Destaca-se nessa estrutura, um dos atributos do PPA, os produtos, que 

“são bens ou serviços gerados, direta ou indiretamente à sociedade” (Bezerra Filho, 2012, p.12). 

Observa-se, na prática, que a sociedade costuma observar mais os produtos, já que esses se 

materializam por meio dos bens ou serviços.  

 

2.2 Administração Pública Municipal 

Na estrutura organizacional do Brasil, o planejamento nos municípios brasileiros 

materializa-se pela integração entre os seguintes instrumentos: o Plano Diretor do Município, 

o Programa de Governo, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

a Lei Orçamentária Anual (LOA) (Slomski, 2005). 

O Plano Diretor do Município está previsto na Constituição Federal de 1988 em seus 

artigos 182 e 183. É regulamentado pela Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 

Cidade. Segundo essa Lei, o Plano Diretor deve ser revisto a cada dez anos e é parte integrante 

do Planejamento Municipal, devendo os demais instrumentos de planejamento incorporar as 

diretrizes e prioridades nele contidas (Slomski, 2005).  Segundo Rezende e Guagliardi (2006, 

p. 2) “Os gestores municipais, preocupados com sua gestão e com a qualidade de vida dos seus 

cidadãos, devem alinhar os seus diferentes planos e planejamentos municipais. ”  

A dinâmica da construção do PPA deve representar a proposta do plano de governo que 

os candidatos apresentam durante a campanha eleitoral. A partir disso, devem ser concretizados 

os compromissos assumidos por intermédio da definição das políticas propriamente ditas, que 

serão materializadas por meio dos programas e ações (Paulo, 2010). 



 

 

A LDO, segundo Andrade et al. (2010), é um instrumento de planejamento que tem 

como finalidade principal o acompanhamento das finanças públicas no sentido de garantir o 

equilíbrio das contas públicas. Garcia (2000, p. 6) orienta que “as LDO e os orçamentos anuais 

têm de ser compatíveis com o que dispõe o PPA, bem como todos os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição. ”  

Por último, segundo Andrade et al. (2010), a LOA é revertida por atos formais, prevendo 

as receitas e fixando as despesas e deverá conter os orçamentos que materializam as ações do 

governo durante um exercício financeiro. 

 

2.3 Aspectos Do Orçamento Público 

Com a reforma do Estado, surgiu a necessidade de novas instituições legais e 

organizacionais, que busquem condições de gerir o Estado brasileiro (Pereira, 2000). Nesse 

contexto, o aprimoramento do orçamento público surgiu com a necessidade do Estado de uma 

melhor organização de suas receitas e despesas visando atender à demanda de bens e serviços 

diante de uma sociedade cada vez mais complexa, constituindo-se num poderoso instrumento 

de controle das finanças públicas (Pires & Motta, 2006). 

O orçamento, segundo Bezerra Filho (2012): 

 
Constitui-se como ferramenta legal de planejamento do Ente Federativo (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) onde são projetados os ingressos e os gastos 

orçamentários que serão realizados em um determinado período, objetivando a 

execução dos programas e ações vinculados às políticas públicas, bem como as 

transferências constitucionais, legais e voluntárias, os pagamentos de dívidas e outros 

encargos inerentes às funções e atividades estatais. 

 

Dessa forma, o controle do orçamento exerce fundamental importância no 

desenvolvimento econômico e social da população. Assim, o Estado precisa planejar bem as 

receitas e despesas públicas. Ainda segundo Bezerra Filho (2012, p. 83, 135) Receitas Públicas 

“representam os ingressos financeiros nos cofres públicos” e as Despesas Públicas “visam 

financiar as ações do governo, bem como cumprir outras determinações impostas por leis, 

contratos, convênios, etc.” 

O Estado, como responsável por gerir o bem público, exerce essa função por meio da 

execução de políticas públicas. Segundo Souza (2006, p. 26) “A formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real. ”  

 

2.3.1 A Lei nº 4.320/64 

A Lei 4.320/64, a qual estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

- dispõe, no seu art. 25, sobre as metas da Administração Pública: 

 
Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicações de Capital sempre 

que possível serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras 

e prestação de serviços. 

Parágrafo Único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a 

realização de cada programa. 

 

As metas referem-se a resultados almejados com a execução dos programas. Conforme 

Andrade et al. (2010, p. 25) “Os resultados são atingidos por meio da execução dos programas 



 

 

e de suas respectivas ações governamentais (projeto, atividade ou operação especial)” e ainda 

complementa que as metas devem ser quantificadas física e financeiramente, podendo assim, 

permitir a avaliação de resultados em relação ao acompanhamento e avaliação do PPA. 

 

2.3.2 Créditos Orçamentários Adicionais 

Segundo a Lei 4.320/64, os créditos adicionais são autorizações de despesas não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento e se classificam em: crédito 

suplementar, crédito especial e crédito extraordinário. Conforme Rocha, Marcelino e Santana 

(2013, p. 815) 

 
Cada espécie de crédito adicional possui função e características próprias. Assim, o 

crédito suplementar é aquele destinado a reforçar a dotação orçamentária existente, 

em razão do subdimensionamento da despesa fixada; o crédito especial é aquele 

destinado a modificar a lei orçamentária em vigor, por acrescer-lhe despesas para as 

quais não haja dotação orçamentária específica previamente fixada; e, por fim, o 

crédito extraordinário destina-se a cobrir despesas imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.  

2.4 A LRF – Lei De Responsabilidade Fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101 de 2000 foi elaborada a partir da 

obediência à Emenda Constitucional nº 19/98. A Lei institui normas de finanças voltadas para 

a responsabilidade fiscal e institui instrumentos de transparência, de controle, de fiscalização e 

outros que orientam e supervisionam os gestores públicos (Secchin, 2008). 

Segundo Laure et al. (2003) a lei de Responsabilidade Fiscal constitui um código de 

ética fiscal aplicável a todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Ressalta que as informações gerenciais devem ser acessíveis também aos cidadãos 

para que possam avaliar o desempenho dos governantes na aplicação dos recursos disponíveis.  

Uma das inovações da LRF, expressa em seu artigo 48, foi a instituição de instrumentos 

de transparência de gestão fiscal, por meio da ampla divulgação em meios eletrônicos de acesso 

público, de instrumentos que fazem parte da gestão governamental como os planos, orçamentos 

e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o 

relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Assim como, prevê 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas. 

Dessa forma, “a sociedade ou coletividade participa nos processos de planejamento, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e da execução de 

políticas e programas públicos (orçamentos públicos) ” (Bezerra Filho, 2012, p. 45). Essa 

participação da sociedade sobre os atos de gestão sobre os seus governantes consolida o controle 

social.  

 

2.5 A LAI – Lei De Acesso À Informação 

A Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação 

(LAI), tem a finalidade de acompanhar o desempenho das contas públicas e ao mesmo tempo 

dar transparência da gestão à sociedade. Essa Lei regula, entre outros, o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 



 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

 

Com a criação da LAI, houve o direcionamento para que sejam atingidas as metas físicas 

e financeiras do PPA, demonstrando eficiência no desempenho orçamentário e transparência na 

gestão pública. Segundo Oliveira Junior, Jordão e Castro Júnior (2014, p. 44) 

 
A conjugação das informações sobre os resultados orçamentário-financeiros com as 

informações sobre os resultados concretos dos programas e de suas ações deve 

aumentar consideravelmente o potencial de tal serviço na geração de conhecimentos 

acerca dos programas do PPA, propiciando a melhoria da compreensão pela sociedade 

da atuação governamental a partir de tais programas.  

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 Classificação Da Pesquisa 

A pesquisa classifica-se quanto ao objetivo como exploratória que segundo Gil (2011, 

p. 27) “habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso. ” 

Quanto aos procedimentos técnicos classifica-se como pesquisa bibliográfica e 

documental: “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2011, p. 51). 
A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa. [...]. De outro lado, existem os documentos de segunda mão, que de alguma 

forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, 

tabelas estatísticas etc. 

 

3.2 Delineamento Das Variáveis De Análise 

Para o atingimento do objetivo desta pesquisa foi utilizada a sugestão do estudo de 

Lopes (2004), que consistiu em analisar a influência do PPA no desempenho orçamentário na 

Prefeitura Municipal de Vitória, baseando em um período mais abrangente. Dessa forma, a 

metodologia constituiu-se na aplicação do teste de hipótese e análise dos indicadores médios 

de desempenho das ações orçamentárias para o período analisado. Para análise de um novo 

período, os mesmos indicadores foram utilizados neste trabalho, mas o último com 

nomenclatura diferente, passando a se chamar indicador de meta física (IMF). Bem como, a 

partir dos indicadores citados, foi acrescentado o indicador médio de desempenho – IMD. 

 

3.2.1 Indicador de execução de despesa– IED 

O indicador de execução da despesa foi obtido pela relação entre os valores 

correspondentes as despesas previstas na LOA, em contrapartida com as despesas realizadas 

para se atingir um determinado fim ou produto.  

IED =DR/DA 

Legenda: 

IED - Indicador de execução da despesa da ação 

DR - Despesa realizada, 

DA - Despesa autorizada quanto da elaboração e aprovação da LOA-Lei de 

Orçamento Anual, ou seja, a prevista para cada ação. Lopes (2004) 

 



 

 

3.2.2 Indicador de Meta Física– IMF 

O indicador de meta física foi obtido pela relação entre os produtos planejados, ou seja, 

os previstos originalmente no PPA em contrapartida com os produtos gerados.  

IMF =MA/ME 

Legenda: 

IMF - Indicador de meta física do programa 

MA - Meta física atingida  

ME - Meta física esperada. Adaptado de (Lopes, 2004) 

 

3.2.3 Indicador Médio de Desempenho – IMD 

O indicador Médio de Desempenho foi obtido pela relação entre a média dos indicadores 

de execução da despesa – MIEDs e a média dos indicadores de metas físicas – MIMFs. Assim 

sendo, pode ser considerado um parâmetro de análise em relação à eficiência no planejamento 

quanto às despesas previstas e executadas e os produtos previstos e gerados. Dessa maneira, um 

resultado satisfatório pressupõe que quanto menor o IED (desde que o limite para o valor de 

referência seja 1) e maior o IMF, melhor o resultado no período, pois indica melhor gestão em 

relação a economicidade dos gastos e maximização dos fins a serem atingidos. 

IMD =MIED/MIMF 

Legenda: 

IMD - Indicador médio de desempenho das ações orçamentárias 

MIED - Média dos indicadores de execução da despesa  

MIMF -Média dos indicadores de meta física 

 

3.3 Tratamento dos Dados 

Com o objetivo de verificar a hipótese de mudanças nos indicadores de desempenho 

(IED) e (IMF) para cada período anual de execução do orçamento, somente foram utilizadas 

nas análises as ações que tiveram movimentação financeira com respectivos produtos apurados, 

haja vista, que nem todas as ações orçamentárias possuem metas físicas definidas.  

Dessa forma, os dados observados nesta pesquisa constaram:  

• 65 ações orçamentárias em 2002; 

• 65 ações orçamentárias em 2003; 

• 42 ações orçamentárias em 2013; 

• 57 ações orçamentárias em 2014. 

 

3.4 Ferramenta Estatística 

O tratamento estatístico dos dados adotado neste trabalho consubstanciou-se no teste de 

hipótese não paramétrico.  O teste Mann Whitney permitiu inferências sobre a igualdade ou 

diferença das médias dos períodos analisados. Dessa maneira, em relação ao tratamento dos 

dados, o primeiro passo, depois da apuração dos indicadores de execução para cada período, 

foi a análise da inferência estatística para se constatar possíveis outliers que segundo Martins 

(2005, p. 59) são “observações que fogem das dimensões esperadas”, foi então necessário retirá-

los da amostra para que não influenciassem na análise. Em seguida, para observar se os dados 

atenderam ao pressuposto da normalidade, foi realizado o teste de normalidade Ryan- Joiner 

com o auxílio do pacote estatístico MiniTab versão 17. 

Com o propósito de verificar evidências quanto às possíveis alterações nas médias dos 

IEDs e IMFs, foram construídas as seguintes hipóteses estatísticas:    

Ho.:μimplantação = μaposimplantação, ou seja, a média do período na implantação é 

igual à média do período após quatorze anos de implantação;  



 

 

H1.:μimplantação ≠ μaposimplantação, ou seja, a média do período na implantação é 

diferente da média do período após quatorze anos de implantação. 

 

4 DADOS – TRATAMENTO E ANÁLISE 

Para embasamento desta pesquisa, os dados utilizados para os períodos de 2002 e 2003, 

bem como, tratamento e análise dos mesmos foram extraídos da pesquisa de Lopes (2004) e, 

para os períodos de 2013 e 2014, os dados foram extraídos de documentos elaborados e 

desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Vitória, por meio de relatórios gerados pelo sistema 

contábil, pelo departamento de planejamento e pelo portal da transparência da Prefeitura 

Municipal de Vitória. 

 

4.1 Análise da Inferência Estatísticas dos Indicadores de Execução de Despesa 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva dos indicadores dos IEDs (Indicadores de 

Execução da Despesa) e IMFs (Indicadores de Meta Física) de todas as ações orçamentárias 

observadas. 

De acordo com os resultados da estatística descritiva, observa-se que o intervalo de 

oscilação em torno da média, desvio padrão dos IEDs e IMFs em todos os períodos assume 

proporções elevadas. Nessa circunstância existem evidências de possíveis outliers. 

 
Tabela 1 

 Estatística Descritiva das Variáveis IED e IMF 

Variáveis 
Tamanho da 

amostra 
Mínimo Máximo Média Mediana 

Desvio 

padrão 

IED – 2002 65 0,015 21,876 1,448 0,677 3,601 

IED – 2003 65 0,013 9,970 0,980 0,700 1,336 

IED – 2013 42 0,003 3,669 0,830 0,631 0,788 

IED – 2014 57 0,000 17,466 1,142 0,576 3,601 

IMF – 2002 65 0,000 18,000 1,533 1,000 2,376 

IMF – 2003 65 0,000 9,000 1,199 1,000 1,160 

IMF – 2013 42 0,010 20,833 1,958 1,000 3,412 

IMF – 2014 57 0,001 6,353 0,993 0,713 1,173 

Fonte: adaptado de Lopes (2004) 

 

Foram subtraídos da base de dados os valores constantes do conjunto de dados IEDs e 

IEFs, como forma de minimizar a existência de possíveis outliers.  

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva dos indicadores dos IEDs (Indicadores de 

Execução da Despesa) de todas as ações orçamentárias observadas, excluídos os pontos 

passíveis de serem outliers.  

 
Tabela 2 

Estatística Descritiva Das Variáveis IED – Excluídos os Outliers 

Variável 

Tamanho da 

Amostra Mínimo Máximo Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

IED – 2002 46 0,135 1,758 0,745 0,744 0,401 

IED – 2003 52 0,178 2,692 0,822 0,710 0,552 

IED – 2013 33 0,003 1,820 0,628 0,518 0,441 

IED – 2014 47 0,000 2,064 0,613 0,507 0,514 

Fonte: adaptado de Lopes (2004) 



 

 

Na análise individual, sendo o IED o resultado do quociente entre a despesa realizada e 

a despesa autorizada (prevista) para cada ação e, observando-se na Tabela 2 os valores das 

médias dos IEDs nos períodos citados, pode se apontar que houve um bom direcionamento das 

despesas, pois na média os indicadores encontram-se próximos de 1. Esse fato sugere que o 

planejamento orçamentário para execução da despesa, nesses períodos, foi próximo do valor 

realizado. Porém, nota-se nos resultados individuais dos IEDs que houve ações que atingiram 

um nível superior a 1, fato que sugere que o planejamento dos valores dessas despesas foi 

inferior ao valor de sua realização. 

No Gráfico 1, a seguir, pode-se observar o comportamento das médias dos IEDs nos 

períodos analisados. 

No primeiro ano da execução do PPA (2002), observa-se que a média dos IEDs foi 

relativamente satisfatória, seguida de um ligeiro aumento no período seguinte (2003), já nos 

períodos de 2013 e 2014 houve um leve decréscimo, porém não significativo, uma vez que a 

média dos indicadores, de maneira geral, não apresentou alterações significativas. 

 

 
Gráfico 1. Médias do IED nos períodos de 2002, 2003, 2013 e 2014 

Fonte: adaptado de Lopes (2004) 

 

Conforme os dados verificados no Gráfico 2, a seguir, podemos analisar as médias dos 

IEDs em conjunto com as medidas estatísticas mínimo e máximo. Observa-se que as médias 

individuais, em comparação as medidas estatísticas mínimos e máximos, apresentam um 

intervalo de atuação relativamente grande, o que indica o fato de haver disparidade entre ações 

orçamentárias, que apresentaram índices de execução superiores ao previsto em contrapartida 

às outras ações, que praticamente não tiveram realização das despesas previstas. 

Esse fato evidencia a utilização do mecanismo dos créditos suplementares, os quais têm 

respaldo legal com a respectiva autorização ou previsão na LOA. 

 



 

 

 
Gráfico 2. Indicador de Desempenho no período 2002, 2003, 2013 e 2014 

Fonte: adaptado de LOPES (2004) 

 

4.2 Análise da Inferência Estatísticas dos Indicadores de Meta Física 

A Tabela 1 apresentada no item 4.1 expõe, além da estatística descritiva dos indicadores 

dos de Execução IED (Indicador de Execução da Despesa), a estatística dos indicadores dos de 

Execução IMF (Indicador de Meta Física) de todas as ações orçamentárias observadas. 

De acordo com os resultados da estatística descritiva, observa-se que o intervalo de 

oscilação em torno da média dos IMF, em todos os períodos, assume proporções elevadas. 

Nessa circunstância existem evidências de possíveis outliers. 

A Tabela 3, a seguir, apresenta a estatística descritiva dos indicadores dos IMF 

(Indicador de Meta Física) de todas as ações orçamentárias observadas, excluídos os pontos 

passíveis de serem outliers.  

 
Tabela 3 

Estatística Descritiva Das Variáveis IMF – excluídos os outliers 

Variável 
Tamanho da 

Amostra 
Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

IMF –2002 46 0,512 2,567 1,090 1,000 0,342 

IMF –2003 52 0,494 1,500 1,000 1,000 0,168 

IMF –2013 33 0,010 3,200 1,026 0,885 0,814 

IMF –2014 47 0,001 1,938 0,654 0,667 0,431 

Fonte: adaptado de Lopes (2004) 

 

De acordo com o observado na Tabela 3, analisando o Indicador de Meta Física de 

maneira individual, as médias de realização física das ações orçamentárias do período em 

análise, indicam um bom dimensionamento dos produtos gerados pelas ações, uma vez que os 

indicadores de meta física se aproximaram de 1 ou alcançaram o valor igual a 1.  

No Gráfico 3, a seguir, pode se observar o comportamento das médias dos IMFs nos 

períodos analisados. 

Nos primeiros anos de execução do PPA (2002-2003), observa-se que a média dos IMFs 

foi relativamente satisfatória, assim como no período de 2013. Já no período de 2014 houve um 

pequeno decréscimo, porém não significativo, uma vez que a média dos indicadores, de maneira 

geral, não apresentou alterações significativas.  

 



 

 

 
Gráfico 3. Média do IED nos períodos de 2002, 2003, 2013 e 2014 

Fonte: adaptado de Lopes (2004) 

 

Conforme dados verificados no Gráfico 4, a seguir, podemos analisar as médias dos 

IMFs em conjunto com as medidas estatísticas mínimo e máximo. Observa-se que as médias 

individuais, em comparação as medidas estatísticas mínimos e máximos, apresentam um 

intervalo de atuação relativamente grande, o que indica a existência de ações orçamentárias que 

geraram produtos bem acima do planejamento enquanto outras praticamente não geraram 

produtos estipulados. 

De maneira geral, é um fato que pode representar variações ocorridas na geração de 

produtos superior ou inferior, em conformidade com as variações dos IEDs, por meio da 

utilização do mecanismo de créditos suplementares previsto em Lei. 

 

 
Gráfico 4. Indicador de Desempenho no período 2002, 2003, 2013 e 2014 

Fonte: adaptado de Lopes (2004) 

 

4.2.1 Análise dos indicadores de execução com a aplicação do teste de hipótese 

Para a aplicação do teste de hipótese, foi necessário agrupar os Indicadores de Execução 

da Despesa e de Execução de Meta Física, comparando os períodos, de forma a testar a hipótese 

de que a média do período anterior é igual a média do período seguinte, uma vez que, segundo 

Stevenson (2001) o teste Mann Whitney é utilizado para testar se duas amostras provêm de 

populações iguais. Dessa maneira pôde-se inferir estatisticamente sobre a igualdade ou 

diferença das médias entre os períodos. Os resultados para o teste podem ser observados na 

Tabela a seguir. 



 

 

Tabela 2 

Resultado do teste de hipótese 

Grupos Teste de Hipótese   Hipótese Teste P-Valor  

IED 2002 

IED 2003 

Mann whitney Ho: μ2002 = μ2003 

H1: μ2002 ≠ μ2003 

0,795 

IED 2002 

IED 2013 

Mann whitney Ho: μ2002 = μ2013 

H1: μ2002 ≠ μ2013 

0,194 

IED 2002 

IED 2014 

Mann whitney Ho: μ2002 = μ2014 

H1: μ2002 ≠ μ2014 

0,049 

IED 2003 

IED 2013 

Mann whitney Ho: μ2003 = μ2013 

H1: μ2003 ≠ μ2013 

0,166 

IED 2003 

IED 2014 

Mann whitney Ho: μ2003 = μ2014 

H1: μ2003 ≠ μ2014 

0,411 

IED 2013 

IED 2014 

Mann whitney Ho: μ2013 = μ2014 

H1: μ2013 ≠ μ2014 

0,696 

IMF 2002 

IMF 2003 

Mann whitney Ho: μ2002 = μ2003 

H1: μ2002 ≠ μ2003 

0,144 

IMF 2002 

IMF 2013 

Mann whitney Ho: μ2002 = μ2013 

H1: μ2002 ≠ μ2013 

0,084 

IMF 2002 

IMF 2014 

Mann whitney Ho: μ2002 = μ2014 

H1: μ2002 ≠ μ2014 

0,000 

IMF 2003 

IMF 2013 

Mann whitney Ho: μ2003 = μ2013 

H1: μ2003 ≠ μ2013 

0,182 

IMF 2003 

IMF 2014 

Mann whitney Ho: μ2003 = μ2014 

H1: μ2003 ≠ μ2014 

0,000 

IMF 2013 

IMF 2014 

Mann whitney Ho: μ2013 = μ2014 

H1: μ2013 ≠ μ2014 

0,057 

Fonte: adaptado Lopes (2004) 

O teste de hipótese foi utilizado observando-se o nível de significância de 1 ou 5%. 

Observa-se que o resultado do teste para os IMFs dos períodos (2002 e 2014) e (2003 e 2014) 

apresentam valores abaixo do nível de significância, não se rejeitando a hipótese nula. Assim a 

média do IMF no período de 2002 é diferente da média do período de 2014 e a média do IMF 

do período de 2003 é diferente da média do período de 2014. Nos outros períodos todos os 

valores estão acima do nível de significância, o que demonstra que não há diferença entre as 

médias dos períodos. Para esses grupos não se rejeitou a hipótese nula, ou seja, a média do 

período na implantação é igual à média do período após quatorze anos da implantação do PPA. 

 

4.2.2 Análise dos indicadores médios de desempenho 

Na tabela 6, a seguir, observa-se o resultado do Indicador Médio de desempenho que 

está representado pela correspondência entre as médias dos IEDs e IMFs em cada período. Um 

resultado significativo, ou seja, desempenho satisfatório, indica que quanto menor a MIED 



 

 

(desde que o limite máximo do valor de referência seja 1) e maior a MIMF, melhor o resultado 

no período, pois indica melhor gestão em relação a economicidade dos gastos e maximização 

dos produtos atingidos. 

 
Tabela 3 

Resultado do Indicador Médio de Desempenho 

Grupos Indicadores Variação (%) 

IMD 2002 MIED/MIMF=0,745/1,090 46 

IMD 2003 MIED/MIMF=0,822/1,000 21 

IMD 2013 MIED/MIMF=0,628/1,026 63 

IMD 2014 MIED/MIMF=0,613/0,654 6 

Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Observa-se, em todos os períodos, uma variação positiva no desempenho médio em 

relação ao gasto e realização da meta física.  

Ao analisar o comportamento dos IMDs nos períodos, o exercício de 2014 apresenta a 

menor variação entre a média do IMD e a média do IEF, enquanto que o período de 2013 

apresentou a maior variação, indicando um resultado mais satisfatório. 

O período de 2013, em relação aos exercícios anteriores 2002 e 2003 (imediatamente 

após a implantação do PPA) indicou uma mudança significativa e positiva em relação ao 

Planejamento e eficiência da gestão, fato que não ocorreu no exercício de 2014. 

Em relação ao resultado do teste de hipótese descrito no item 4.3.2, que apontou que as 

médias dos períodos para os IEDs e IEFs foram estatisticamente iguais, exceto para os IMFs 

(2002 e 2014) e (2003 e 2014), cabe ressaltar que o período de 2014 foi justamente o que 

apresentou menor desempenho apresentado na análise do IMD. 

 

5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como proposta analisar se o PPA na Prefeitura Municipal de 

Vitória, após quatorze anos da implantação, trouxe mudanças significativas no comportamento 

dos indicadores de execução financeira e atingimento das metas físicas. 

Observando-se o comportamento dos dados, com relação à execução da despesa, 

verifica-se uma constância na média do indicador de execução nos períodos de 2002 e 2003 e 

uma ligeira redução nos períodos de 2013 e 2014.  

A análise descritiva dos dados em relação a meta física, em todos os períodos, aponta a 

existência de ações orçamentárias que geraram produtos bem acima do planejado, enquanto 

outras ações não geraram os produtos previstos. 

De maneira geral, esse fato, pode representar variações ocorridas no desempenho 

financeiro, por meio da utilização do mecanismo dos créditos suplementares previstos em Lei 

e consequentemente, na geração de produtos de maneira superior ou inferior. 

Os resultados alcançados mediante os testes estatísticos aplicados para o 

comportamento dos indicadores de execução da despesa e indicadores de meta física mostraram 

que o Plano Plurianual na PMV, após quatorze anos de implantação, não trouxe mudanças 

significativas nas médias dos indicadores, exceto para os IMFs dos períodos (2002 e 2014) e 

(2003 e 2014). 

Foi utilizado o IMD a fim de se combinar o desempenho das ações orçamentárias dos 

IEDs com os IEFs. O período de 2013, em relação aos exercícios anteriores 2002 e 2003 

(imediatamente após a implantação do PPA) indicou uma mudança significativa e positiva em 

relação ao planejamento e eficiência na gestão, fato que não ocorreu no exercício de 2014, 



 

 

apesar da vigência da LRF e da LAI, que visam orientar e imputar responsabilidades aos 

gestores no sentido de melhorar o desempenho das contas públicas. 

Esta pesquisa apresenta contribuições para os gestores públicos, quanto à análise e 

acompanhamento do planejamento e desempenho das contas públicas, ao disponibilizar 

mecanismos que os auxiliem no cumprimento das exigências legais e avaliação de desempenho 

de suas gestões. 

O meio acadêmico pode utilizar a pesquisa como mais um instrumento de estudo em 

uma área pouco explorada, podendo esta pesquisa servir de parâmetro para aplicação em outros 

municípios e também motivar estudos semelhantes diante dos desafios atuais da administração 

pública. 

A presente pesquisa pode contribuir para os Tribunais de Contas ao promover o 

acompanhamento das ações governamentais e subsidiar orientações aos profissionais da área 

contábil e de planejamento, e também para a sociedade, como uma ferramenta de transparência 

das ações praticadas pelos seus representantes e de promoção do controle social. 

Diante dos aspectos expostos, o presente trabalho teve uma abordagem sob o aspecto 

metodológico quantitativo da execução da despesa prevista na LOA e execução das metas 

físicas previstas no PPA original, não sendo feita análise qualitativa da forma como foram 

aplicados os recursos. 

Propõe-se ainda, um estudo, sobre as variáveis que podem influenciar o comportamento 

das ações orçamentárias, uma vez que, este estudo se focou na análise das ações orçamentárias 

utilizando indicadores quantitativos.  
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