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RESUMO 

Frente ao cenário de crise no setor público brasileiro e à obrigatoriedade constitucional da 

elaboração das peças orçamentárias, mesmo com a lacuna de lei complementar que regulamente 

os Planos Plurianuais (PPAs) dos entes da Federação, direcionaram-se as intenções do presente 

artigo em diagnosticar a estrutura atual de PPAs que vem sendo utilizada pelas capitais 

brasileiras. Neste contexto, o objetivo principal da pesquisa foi estudar os PPAs dos 

municípios-capitais do país, buscando o atendimento aos requisitos mínimos de boas práticas 

orçamentárias. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter descritivo, 

realizada através da análise de conteúdo. A coleta de dados das informações, contidas nos PPAs 

colecionados, foi realizada através de um check-list aplicado com base numa escala Likert, 

consoante os requisitos identificados nas fontes literárias e documentos pesquisados, 

culminando em um índice de atendimento do PPA das capitais aos requisitos elencados. Os 

resultados apontaram que o PPA deve ser estruturado em duas bases: a Estratégica e a 

Programática. As análises demonstraram que a capital São Paulo (SP) teve a melhor estrutura 

de PPA no Ciclo I (2010-2013), enquanto a capital Belo Horizonte (MG) foi a melhor no Ciclo 

II (2014-2017). O estudo foi pautado na elaboração e análise de um PPA realista e deixa como 

contribuição efetiva a reunião de elementos essenciais, levantados na literatura e documentos 

de boas práticas de planejamento governamental, que poderão ser tomados como base para o 

planejamento estratégico dos municípios brasileiros, como também para subsidiar o possível 

Projeto de Lei substituto da Lei Federal nº 4.320/64 e futuras pesquisas na área. 

 

Palavras-Chave: Gestão Pública. Plano Plurianual. Capitais dos Estados brasileiros. 

Orçamento Público. Finanças Públicas. 

 

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

 

1. INTRODUÇÃO 

Em tempos de recursos escassos e conflitos no cenário político, econômico e social no 

Brasil, faz-se necessário a consecução de estudos e pesquisas que subsidiem os governantes de 
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“boas práticas” de planejamento e orçamentação para execução das políticas públicas no país, 

de forma a contribuir com a eficiência, eficácia e efetividade de gestão das funções e ações 

programáticas associadas à execução orçamentária dos Entes da Federação. Nessa perspectiva 

a Constituição Federal de 1988 (art. 165, §1º) estabelece o denominado processo orçamentário 

brasileiro composto pelo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei de Orçamento Anual (LOA), tendo, o Poder Executivo, a responsabilidade pela iniciativa 

de sua elaboração nas esferas da União, dos Estados e dos Municípios, cuja eficácia se dá com 

a aprovação dos respectivos parlamentos. 

Para os autores Santos (2014) e Rezende e Cunha (2013) o processo de formulação do 

orçamento público no Brasil não tem cumprido sua função principal que é a de servir como 

instrumento de controle da sociedade sobre os gastos públicos. 

Para Nascimento e Debus (2002), o PPA é o documento da mais alta hierarquia no 

sistema de planejamento de qualquer ente público, assim todos os demais planos (LDO e LOA) 

deverão subordinar-se às suas diretrizes, objetivos e metas. O legislador constituinte o criou 

para ser um instrumento de planejamento e gestão estratégica, porém a estrutura comumente 

empregada, principalmente pelos municípios, e as opções metodológicas adotadas o tem 

afastado deste propósito (PAULO, 2010). 

O PPA é comumente definido como sendo um documento extenso, burocrático e 

fictício, existindo grande resistência em sua incorporação como instrumento de efetivo 

planejamento (ARANTES, 2010). Para Varela e Martins (2005), contrário ao seu entendimento 

atual, o PPA representa um plano operacional de médio prazo, de utilidade para a gestão dos 

entes federativos e é a partir dele onde estão definidas as metas e prioridades da administração 

pública por regiões, bem como os programas que viabilizarão as diretrizes estratégicas. 

De acordo com Bezerra Filho (2013), corroborando o que prevê a Constituição Federal 

(art. 165, §9ª), não existe regulamentação dos padrões mínimos que devem conter um PPA, 

porém a boa técnica de planejamento orçamentário deve apresentar variáveis como 

identificação dos problemas, estabelecimento das diretrizes e objetivos, os programas, bem 

como suas ações e produtos gerados, além das metas físicas e estimativas de custos.  

O Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) nº 229 de 2009, denominado previamente de 

Lei de Qualidade Fiscal, foi aprovado no Senado Federal brasileiro no dia 21 de junho de 2016 

e seguiu para a Câmara dos Deputados Federais onde se encontra até a presente data (BRASIL, 

2009). Este PLS traz em seu escopo requisitos gerais para a construção de um PPA no âmbito 

de todos os entes públicos.  
Vale ressaltar, por oportuno, o Manual de elaboração dos Planos Plurianuais para os 

Municípios de autoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Vainer; 

Albuquerque; Garson, 2005) que busca unificar e direcionar os municípios brasileiros com a 

apresentação dos elementos (requisitos) indispensáveis que devem constar nos seus Planos 

Plurianuais (Vainer, A.; Albuquerque, J.; Garson, S., 2005). 

Para Azevedo e Aquino (2016), em seu estudo sobre o planejamento municipal e o ciclo 

orçamentário, existe uma barreira muito grande no sentido de que os municípios brasileiros 

consigam implementar o modelo eficiente de planejamento criado pela Constituição Federal de 

1988, principalmente pela inexistência de uma Lei Complementar que regule o PPA. Nesse 

cenário e diante das lacunas legais existentes, a presente pesquisa se propõe a atender e 

responder o seguinte objetivo-problema: A partir dos requisitos indispensáveis, levantados 

na literatura, manuais e documentos que tratam sobre a temática, qual o nível (posição) 

de  boas práticas na estruturação de PPA´s, legalmente aprovados para as capitais dos 

Estados brasileiros, nos períodos de 2010 a 2013 e 2014 a 2017?  



 

 

Visando atender ao objetivo central da pesquisa faz-se necessário percorrer os seguintes 

caminhos:  

a) Levantar os principais requisitos mínimos e boas práticas de elaboração de PPA’s consoante 

à literatura existente, no Projeto de Lei nº 229 de 20091 e no Manual de Elaboração dos 

Planos Plurianuais para os municípios (Vainer; Albuquerque; Garson, 2005);  

b) Apresentar uma estrutura mínima e padrão de representação de um PPA, consoante os 

requisitos mínimos levantados no item anterior;  

c) Com base na estrutura de PPA levantada no item “b”, identificar os requisitos da base 

estratégica e programática predominantes nos PPA’s aprovados para capitais dos Estados 

brasileiros nos períodos de 2010 a 2013 (Ciclo I) e 2014 a 2017 (Ciclo II); 

d) Estabelecer um ranking dos PPA’s das Capitais quanto ao atendimento dos requisitos 

levantados e bases convergidas com a estrutura sugerida, e 

No rol de normas oriundas do Direito Financeiro não existem leis complementares que 

direcionem e dimensionem a criação, implementação e acompanhamento do Plano Plurianual 

no Brasil. Para Giacomoni (2004) o principal motivo para não encaminhamento dos projetos de 

lei e sugestões normativas sobre a criação do Plano Plurianual é a falta de mobilização dos 

segmentos técnicos profissionais de todos os entes da Federação interessados na atualização e 

no aperfeiçoamento da legislação sobre a gestão pública.     

A presente pesquisa se justifica por apresentar, em uma estrutura mínima, a conjugação 

de requisitos nos Planos Plurianuais diante das proposituras existentes no Projeto de Lei nº 229 

de 2009, no Manual para Elaboração dos Planos Plurianuais dos municípios (Vainer; 

Albuquerque; Garson, 2005), acrescidos da literatura de Bezerra Filho (2013) e outros autores 

e pesquisadores que tratam sobre a temática.  

Espera-se, com os resultados da pesquisa, despertar profissionais, pesquisadores, 

agentes políticos e legisladores da área pública sobre a necessidade de empreender esforços no 

sentido de que o que PPA não seja tratado apenas como peça legal e obrigatória “fictícia”, mas 

sim como uma ferramenta de planejamento estratégico alinhada com a ciência administrativa e 

com grande potencial de contribuição à eficiência, eficácia e efetividade na gestão e execução 

das políticas públicas. 

Mister também esclarecer que, em virtude do PPA emanar da Lei Maior do Estado 

brasileiro, as características específicas de ordem legal devem ser observadas. Esse fator deve 

ser levado em consideração quando da análise paralela com as peças orçamentárias e 

estratégicas de outros países, foco que não se propõe nessa pesquisa. Também, não faz parte do 

escopo do trabalho, estudar a execução do PPA e sua vinculação à LDO e LOA, que pode ser 

motivação para estudos futuros.  

Quanto à estrutura do artigo, além deste primeiro capítulo que apresenta a parte 

introdutória da pesquisa, o segundo capítulo trata do arcabouço da fundamentação teórica, 

seguido do terceiro que contempla os requisitos indispensáveis identificados nas fontes e bases 

consultados para a elaboração do PPA. O quarto capítulo apresenta a metodologia aplicada no 

estudo e o seguinte demonstra as análises e rankings das capitais em relação aos atendimentos 

aos requisitos previamente discutidos. Por fim, identificam-se as considerações finais bem 

como as referências utilizadas.  

 

 

 

                                                           
1 - Até a data final desta pesquisa o citado projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal, porém encontra-se, 
ainda, em tramitação no Congresso Nacional em regime de urgência. 



 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Conceito do Plano Plurianual 

Quando a Constituição Federal de 1988 institui os municípios como membros da 

Federação, consolida o que há de mais inovador em estrutura de federação no mundo, e neste 

cenário de inovação se insere, também, o processo orçamentário e as três peças orçamentárias 

obrigatórias: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei de 

Orçamento Anual (LOA) (MELLO, 2012).  

Em relação ao planejamento público no Brasil Giacomoni (2004); Arantes (2010); 

Azevedo e Aquino (2016) são unânimes em apontar que o país é inovador e indicam que desde 

a publicação da Lei Federal nº 4320/64 até a Constituição de 1988 o Brasil obteve ganhos na 

formulação de seu processo orçamentário. Para os autores, o país ficou mais fortalecido ainda 

com a vigência da Lei Complementar 101/2001, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

No trabalho de Arbúcio (2007), o autor discute que o processo orçamentário brasileiro 

também pode ser caracterizado pela enorme liberdade que o Poder Executivo possui em 

executar os gastos, com autonomia em relação ao que fora decidido no Legislativo, o orçamento 

aprovado torna-se autorizativo, e não impositivo.  

Para Azevedo e Aquino (2016) em virtude da falta de regulamentação legal, ausência 

de modelos e compreensão de conceitos sobre o processo orçamentário, os municípios 

brasileiros não adotaram inicialmente os instrumentos de planejamento da forma como 

deveriam (AZEVEDO E AQUINO, 2016). Com a LRF surgem definições de exigências 

necessárias para a elaboração da LDO e da LOA, aumentando, ainda mais, a necessidade de 

aperfeiçoamento das metodologias de elaboração do plano estratégico (PPA) que norteia as 

demais peças.  

As pesquisas de Costa (2016); Linhares, Pena e Borges (2013); Santos e Gomes (2015); 

Mello (2012); Söthe e Gubiani (2012) apontam os benefícios da LRF em relação à diminuição 

das distorções existentes desde da elaboração orçamentário até sua execução. Assim, os 

dispositivos legais emanados da LRF passam a obrigar todos os municípios a elaborar com 

tecnicidade também o seu PPA.  

Sobre isto, Procopiuck, Machado, Rezende e Bessa (2007) apontam que o PPA, como 

ciclo de múltiplos anos, exige o desenvolvimento de um consistente e disciplinado processo 

que assegure a sua ligação com todos os orçamentos que serão processados durante o período 

de sua vigência. 

A Constituição de 1988 é clara em determinar de quem é a responsabilidade de criar tal 

peça, porém deixa a cargo de lei complementar tratar dos aspectos de elaboração e organização 

dos PPA’s. Os elementos expostos na Constituição Federal de 1988 sobre o que deve conter o 

PPA podem ser verificados no seu § 1º do artigo 165 e são eles: “as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

as relativas aos programas de duração continuada”. (BRASIL, 1988) 

Trata, ainda, a Constituição que os mesmos devem ser realizados de forma 

regionalizada. Cabe ressaltar, que muitos legisladores municipais repetem a estrutura textual da 

União, obrigando a criação de regionalizações municipais voltadas para o planejamento, 

visando o cumprimento daquilo que rege as leis orgânicas (CF, 1988; REZENDE e 

GUAGLIARDI, 2008; GIACOMONI, 2012).  

No ano de 2001, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) 

publicou a primeira edição do Manual de Elaboração dos Planos Plurianuais para os municípios, 

reeditando-o no ano de 2005. O Manual nasceu com vistas a atender o artigo 64 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 2000), onde a União prestaria assistência 



 

 

técnica de cooperação financeira aos Municípios para a modernização das respectivas 

administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária. Tal assistência consistiria 

em desenvolvimento de recursos humanos e transferência de tecnologia. (VAINER, A.; 

ALBUQUERQUE, J.; GARSON, S, 2005). 

Assim, o Manual do BNDES (VAINER, A.; ALBUQUERQUE, J.; GARSON, S, 2005) 

reúne sugestões de requisitos a serem observados no momento da elaboração do PPA, tendo 

sido publicado concomitante à vigência da LRF e apresenta, como fundamento de sua 

elaboração, a ideia de que o PPA é a base das demais peças orçamentárias e que os municípios 

apresentam experiência incipiente para sua criação. Configurar suas estratégias no longo prazo 

faz parte das estratégias da União em auxiliar os municípios na engrenagem conjunta das 

estratégias globais do governo (VAINER, A.; ALBUQUERQUE, J.; GARSON, S., 2005). 

Mais recentemente apresenta-se como novidade o Projeto de Lei Complementar nº 229 

de 2016, denominado Lei de Qualidade Fiscal, proposto pelo Senador Tarso Jereissati, 

aprovado pelo Senado Federal, que possui como proposta estabelecer normas gerais sobre 

plano, orçamento, controle e contabilidade pública.  

O referido projeto trata principalmente da responsabilidade no processo orçamentário, 

na gestão financeira e patrimonial, além de alterar dispositivos da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, a fim de fortalecer a gestão fiscal responsável. O PLS nº 229 define quais 

são os objetivos e metas a serem especificados no PPA, expõe textualmente a inclusão da 

terminologia de custos como parâmetros de medidas e desempenho para a Administração 

Pública (PL nº 229 de 2009, art. 11, § 2º).  

A conversão em Lei Complementar deste Projeto de Lei obrigará os entes federativos 

atenderem um padrão mínimo de elementos necessários a construção de um PPA como peças 

orçamentárias de planejamento estratégico dos entes, pelo menos nos aspectos gerais.  

O estabelecimento de requisitos mínimos à estrutura do PPA, nesta fase de tramitação 

do PL nº 229, permite retomar a discussão teórica já tratada desde a edição do Manual de 

elaboração dos PPA para os municípios (VAINER; ALBUQUERQUE; GARSON, 2005) e 

desenhar uma modelagem para a construção da peça orçamentária por parte dos municípios.  O 

presente trabalho sai na frente em contribuir com o que já é inquietação e está prestes a tornar-

se realidade com a vindoura lei de estabelecimento de requisitos indispensáveis à elaboração 

dos PPA’s. 

 

2.2 Estrutura Proposta do Plano Plurianual 
Após análise do Projeto de Lei nº 229 de 2009 e do Manual de Elaboração dos PPA’s 

para os Municípios (VAINER; ALBUQUERQUE; GARSON, 2005), foi possível correlacionar 

e conjugar com os trabalhos teóricos publicados, de modo especial por Bezerra Filho (2013), 

os requisitos mínimos que devem constar nos PPA’s dos municípios.  

Neste ponto, a descrição contará com o detalhamento e fundamentação de 30 (trinta) 

requisitos prioritários, que foram identificados e que devem constar nos PPA’s dos municípios, 

visando contribuir com a efetividade das políticas públicas compromissadas com a sociedade 

por ocasião das eleições. 

Assim, a presente pesquisa parte do princípio de que a observação de cada um dos 

requisitos apresentados a seguir deve ocorrer, por parte dos gestores, no momento da elaboração 

dos PPA’s dos seus municípios e constar na publicação da peça orçamentária. A apresentação 

define-se em duas bases estruturantes, são elas a Base Estratégica e a Base dos Programas 

(VAINER; ALBUQUERQUE; GARSON, 2005). Um PPA apresenta-se dentro de uma 

estrutura mínima e deve considerar os aspectos de atendimento social que o acolhe. A seguir 



 

 

são apresentados os principais requisitos levantados a partir das fontes referenciadas e 

pesquisadas.  

 

2.2.1. Base Estratégica 

Na Base Estratégica, o PPA deve apresentar subsídios que demonstrem as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública para a consecução das políticas públicas demandas 

pela sociedade alinhadas com os grandes eixos de atuação da gestão. Os requisitos, consoante 

a literatura e documentos pesquisados na presente pesquisa, são os que seguem no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Requisitos da Base Estratégica 

Requisito Descrição Autores Pesquisados 

1 Alinhamento do PPA ao Plano Diretor (Estatuto das 

Cidades) ou documento de estratégia municipal 

equivalente. 

(VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005). 

2 Apresentação do processo de avaliação e retroalimentação 

do Plano Plurianual com as diretrizes estabelecidas 

(CALMON e GUSSO, 2007) 

3 Apresentação de parcerias para transformação dos nos 

programas a serem executados 

(Garces e Silveira, 2002) 

4 Participação social na elaboração, aprovação execução e 

avaliação do PPA 

(REZENDE, 2013), (SENADO, 

2009), (BNDES, 2005) 

5 Limitações orçamentárias do município para a elaboração 

dos programas; 

(BNDES, 2005) (Lei de 

Responsabilidade Fiscal, 2010) 

6 Diretrizes que compõem as ações a serem desenvolvidas 

pelas unidades administrativas municipais diante do/dos 

problema(s) identificado(s) e alinhamento ao Plano de 

Governo 

(SENADO, 2009), Bezerra Filho 

(2013, p.12), (BNDE, 2005), 

(VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005) 

7 Dos objetivos claros e bem estabelecidos no PPA (Bezerra Filho, 2013), (SENADO, 

2009). 

8 Dos recursos necessários para a realização de programas 

por órgão/entidade 

(BNDES, 2005) (VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005) 

9 Regionalização dos programas e objetivos traçados (BNDES, 2005), (SENADO, 

2009), (REZENDE e 

GUAGLIARDI, 2008) 

10 O Plano Plurianual, como peça de planejamento municipal 

estratégico, a sua transparência e publicidade à sociedade 

(BNDES, 2005) (Rezende, 2013), 

(BRASIL, 2011). 

 

 

2.2.2. Base Programática 

Com relação aos requisitos para elaboração e apresentação dos programas previstos no 

PPA, a construção das ações deve ser objetiva e fiel à realidade local, procurando reduzir as 

desigualdades da população. Tais requisitos, consoante a literatura e documentos pesquisados, 

são os que seguem no Quadro 2. 
 

  



 

 

Quadro 2 – Requisitos da Base Programática 

Requisito Descrição Autores Pesquisados 

1 As ações estão colocadas de modo que se identifique seu 

objetivo finalístico ou de apoio administrativo 

(VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005) 

2 As ações estão sequenciadas de modo ordenado por 

órgão/entidade 

(BNDES, 2005; GARCIA, 2000). 

3 Denominação da Ação (GARCIA, 2000) 

4 O produto/serviço de cada ação governamental (VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005); (Bezerra Filho, 

2013), (Varela e Martins, 2005) 

5 O Propósito de cada programa e a evidência de seu 

objetivo 

(Bezerra Filho, 2013), (BNDES, 

2005) 

6 Detalhamento dos resultados a alcançar por ações (Meta 

Física) 

(BNDES, 2005), (Bezerra Filho, 

2013), (Boueri, Rocha e 

Roudopoulos, 2015) 

7 O público-alvo que se pretende atender com os 

produtos/serviços do programa 

(BNDES, 2005) (Garcia, 2000) 

8 O início e previsão de término previstos para o programa (BNDES, 2005), (Garcia, 2000).   

9 O indicador do programa (Bezerra Filho, 2013), (BNDES, 

2005),  (VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005), (SENADO, 2009), (Boueri, 

Rocha e Roudopoulos, 2015), 

(Garcia, 2000) 

 

10 Os índices e sua apuração para servir de parâmetro na 

continuidade do programa ou quando da sua conclusão 

(temporário) 

(CAVALCANTE, 2007) 

11 Unidade responsável pela execução do programa (GARCIA, 2000; VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005) 

12 Fonte (s) de extração do indicador e da apuração do índice 

utilizado (Programas Temporários e/o Continuados) 

(VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005) 

13 Forma de implementação das ações (GARCIA, 2000) 

14 Especificação da ação em projeto (limitada no tempo) ou 

atividade (caráter continuado) 

(GARCIA, 2000), (SENADO, 

2009) 

15 Informações complementares às ações (GARCIA, 2000; VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005). 

(GARCIA, 2000; VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005) 

16 Quantidade de apuração dos produtos/serviços para cada 

ano de realização do PPA 

(GARCIA, 2000; VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005) 

17 O custo para realização total e unitária de cada produto a 

ser fornecido 

(BOUERI, ROCHA E 

ROUDOPOULOS, 2015) 

18 Fontes de recursos financeiros (se geradas pelo próprio 

ente ou de fontes externas) 

(GARCIA, 2000; VAINER; 

ALBUQUERQUE; GARSON, 

2005) 

19 Totalização do valor de cada programa (VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005) 

20 Informações adicionais de cada programa (SENADO, 2009), (Garcia, 2000) 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter descritivo, 

realizada através da análise de conteúdo, utilizando como método de abordagem tanto 

qualitativo quanto quantitativo. Tem como instrumento de coleta de dados a partir do check-list 

dos requisitos apresentados no Capítulo 2, de acordo com os requisitos identificados no Manual 

de Elaboração dos PPA’s para os municípios do BNDES (2005), o Projeto de Lei nº 229 de 

2009 e o que aponta Bezerra Filho (2013) e principais fontes teóricas da pesquisa. A 

metodologia também recebe forte influência do que realizou Braga (2015), porém com 

direcionamento de estudo distinto.  

A pesquisa contou com a análise documental das leis do Plano Plurianual de 24 (vinte e 

quatro) capitais brasileiras no período compreendido entre 2010 a 2013 (Ciclo I) e 2014 a 2017 

(Ciclo II), perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) peças orçamentárias analisadas. Na 

concepção de Martins e Teóphilo (2009) a pesquisa documental pode ser aplicada 

categoricamente aos estudos que se utilizam de documentos, nas fontes primárias de dados.  

Os dados foram coletados a partir das Leis dos PPA’s publicados nos sites das Prefeituras 

Municipais das Capitais (Portal da Transparência) e em Diários Oficiais respectivos. 

O período analisado foi definido em virtude do Projeto de Lei nº 229 de 2009 e a Lei de 

Acesso a Informação de 18 de novembro de 2011. O primeiro tendo sido aprovado pelo Senado 

em 21 de junho de 2016, em tramitação na Câmara dos Deputados até a presente data, e a LAI 

(Lei de Acesso a Informação) em vigência desde 2011. Estes dois marcos legais reforçam a 

qualidade da avaliação fiscal e de planejamento dos entes. Os ciclos estão, justamente, no 

intervalo entre os dois marcos. (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011) 

Em relação à escolha das capitais, justifica-se pelo fato de o Brasil contar com um total 

de 5.570 municípios (IBGE, 2012), fato que revela a inviabilidade do levantamento de todas as 

suas peças orçamentárias. Pois mesmo obrigados a dar transparência e publicidade dos seus 

atos públicos, em inúmeros casos, existe uma publicidade inadequada nos meios eletrônicos 

disponíveis pelos municípios, ou mesmo sua indisponibilidade (LUNKES et al., 2015).  

Na coleta, foram excluídas as capitais São Luís (Maranhão) e Macapá (Amapá), pois até 

o fechamento dessa pesquisa, os seus PPA’s não estavam disponíveis integralmente nos seus 

sites. Excluiu-se, ainda, Brasília em virtude da mesma seguir o ciclo do Distrito Federal 

equiparando-se aos Estados brasileiros, o que foge, assim, do campo focal desse estudo. Disto, 

a amostra contou com a análise efetiva de 48 (quarenta e oito) Planos Plurianuais para os dois 

ciclos.  

Em seguida, foram apurados, pela escala Likert, os índices de atendimentos aos requisitos 

apresentados no Capítulo 2. Para Martins e Theophilo (2009) a Escala Likert consiste em um 

“conjunto de requisitos apresentados em forma de afirmações e onde a cada ponto associa-se 

um valor numérico o que permite à pesquisa transformar em números o que é verificável em 

termos de qualidade dos dados”. Assim, para cada requisito atendido foi atribuído peso de 0 a 

4 e tão logo finalizado (quadro 3), levantou-se um ranking das capitais em relação ao 

atendimento dos PPA’s aos requisitos mínimos. Desta forma, o índice desejado para cada base 

e total do PPA tem seu valor máximo em 1 (um). A pesquisa tratará os índices encontrados até 

a 4ª (quarta) casa decimal, isto por considerar que os índices sociais econômicos são 

organizados e apresentados de tal forma. 
 

  



 

 

Quadro 1 - Pontuação – Escala de Likert 

Pontuação 0 1 2 3 4 

Conceito Não apresenta o 

requisito e nem 

detalhamento 

Apresenta o 

requisito parcial 

sem detalhamento  

Apresenta o 

requisito parcial e 

com 

detalhamento 

parcial 

Apresenta o 

requisito 

integralmente e 

detalhamento 

parcial   

Apresenta o 

requisito 

integralmente e 

detalhamento 

integral 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.1 O Índice de Atendimento do PPA à Base Estratégica (IEPPA) 

O Índice IEPPA foi estruturado com os 10 (dez) requisitos tratados no Capítulo 2, com a 

pontuação máxima de 4 (quatro pontos) na escala Likert (Quadro 2).  
 

Quadro 2 – Pontuação dos Requisitos da Base Estratégica 

1. BASE ESTRATÉGICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1.1 PPA, Problema Identificado e Documento Municipal de Diretrizes 

Estratégicas no Longo Prazo 

4 

1.2   PPA e Processo de Gestão e Avaliação do Plano 4 

1.3   O PPA e Parcerias; 4 

1.4   PPA e Participação Social; 4 

1.5   PPA e Condicionantes Orçamentários 4 

1.6   PPA, Diretrizes e Plano de Governo; 4 

1.7   PPA e Objetivos Estabelecidos; 4 

1.8   PPA e os Recursos 4 

1.9   PPA e a Regionalização de Ações 4 

1.10 PPA e o Acesso à Informação. 4 

TOTAL DE PONTUAÇÃO OBTIDA 40 PONTOS 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Equação 1 – Índice de Atendimento do PPA à Base Estratégica 

IEPPA =   POBE / PMBE: 

Onde: IEPPA= Índice de atendimento do PPA à Base Estratégica 

POBE = Pontuação Obtida da Base Estratégica 

   PMBE = Pontuação Máxima da Base Estratégica 

 

3.2 O Índice de Atendimento do PPA à Base Programática (IPPPA) 

O Índice IPPPA foi estruturado com os 20 (vinte) requisitos tratados na Seção 2, com a 

pontuação máxima de 4 (quatro pontos) na escala Likert (Quadro 3).  
 

  



 

 

Quadro 3 – Pontuação dos Requisitos da Base Programática 

2. BASE PROGRAMÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

2.1 Ações: objetivo finalístico ou de apoio administrativo; 4 

2.2 Ações: órgão/entidade; 4 

2.3 Ações: estão denominadas e seu texto expressa seu objetivo 4 

2.4 Ações: produtos/serviços de cada ação 4 

2.5 Programas: propósito/objetivo; 4 

2.6 Ações: resultados a alcançar (META FÍSICA); 4 

2.7 Programas: o público-alvo 4 

2.8 Programas: o início e o término previstos 4 

2.9 Programas:  o indicador associado ao objetivo 4 

2.10 Programa: índices parâmetro e desejáveis ao final do programa  4 

2.11 Unidade Responsável pelo Programa 4 

2.12 Programa: Fonte de extração do indicador e da apuração do índice utilizado; 4 

2.13 Ações: forma de implementação das ações 4 

2.14 Ações: classificação projeto ou atividade (caráter continuado);   4 

2.15 Ações: informações adicionais; 4 

2.16 Programa e Ações: quantidade de apuração por exercício 4 

2.17 Programas e Ações: custo para realização total e unitária de cada 

produto/serviço a ser fornecido; 

4 

2.18 Programas e Ações: fontes de recursos financeiros (próprias, 

transferências...) 

4 

2.19 Programa: totalizado em valores financeiros; 4 

2.20 Programa: informações adicionais 4 

PONTUAÇÃO OBTIDA 80 PONTOS 

       Fonte: elaborado pelos autores 

 

Equação 2 – Índice de Atendimento do PPA à Base Programática 

IPPPA = POBP / PMBP 

 

Onde:  

IPPPA = Índice de atendimento do PPA à Base Programática  

POBP = Pontuação Obtida da Base Programática 

PMBP = Pontuação Máxima da Base Programática 

 

4.3 Índice Total de Atendimento aos Requisitos do PPA (ITPPA) 

O ITPPA representa a soma dos indicadores da Base Estratégica (IEPPA) com o da Base 

Programática (IPPPA), totalizando 120 pontos (Quadro 4). 

 

Equação 3 – Índice Total de Atendimento aos requisitos do PPA 

ITPPA = IEPPA + IPPPA 

Onde:  IEPPA = Índice de atendimento do PPA à Base Estratégica  

IPPPA = Índice de atendimento do PPA à Base Programática  

ITPPA = Índice Total de Atendimento aos requisitos do PPA 

 



 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Realizadas as aplicações dos indicadores nos PPAs das capitais pesquisadas, nos dois 

ciclos de gestão, os resultados das pontuações totais estão demonstrados a seguir, com rankings 

de melhores performances. 

 

4.1 Ciclo I (2010-2013) 

O índice variou entre 0,8833 (88%) e 0,175 (17,5%), sendo o primeiro lugar para o 

município de São Paulo (SP) e o último para Campo Grande (MS). A média nacional das 

capitais em relação a este índice é de 0,6274 (62,7%), conforme Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Ranking das Capitais e Índices Totais de Atendimento  

aos requisitos do PPA – Ciclo I 
 

CAPITAL ITPPA RANKING 

São Paulo 0,8833 1º 

Rio de Janeiro 0,8750 2º 

Belo Horizonte 0,8417 3º 

Porto Alegre 0,7917 4º 

Boa Vista 0,7917 4º 

Belém 0,7833 6º 

Porto Velho 0,7250 7º 

Rio Branco 0,7083 8º 

Cuiabá 0,6833 9º 

Manaus 0,6667 10º 

Fortaleza 0,6500 11º 

Maceió 0,6500 11º 

Vitória 0,6417 13º 

Curitiba 0,6333 14º 

Florianópolis 0,6083 15º 

Salvador 0,6000 16º 

Recife 0,5417 17º 

João Pessoa 0,5417 18º 

Natal 0,5167 19º 

Palmas 0,5167 20º 

Aracaju 0,5083 21º 

Teresina 0,3667 22º 

Goiânia 0,3583 23º 

Campo Grande 0,1750 24º 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

As regiões, conforme Tabela 2, tiveram suas médias ranqueadas, ficando em 1º lugar a 

região Sudeste, com o maior quantitativo de requisitos atingidos em relação a elaboração 

integral do PPA, seguidos da região Norte (2º lugar), Sul (3º lugar), Nordeste (4º lugar) e 

Centro-Oeste (5º lugar). 

 
  



 

 

Tabela 2 – Ranking das Regiões do Brasil e Índices Totais de Atendimento aos requisitos do PPA 

(Média) – Ciclo I (2010-2013) 
REGIÃO ITPPA (MÉDIA) RANKING 

SUDESTE                    0,8104  1º 

NORTE                    0,7350  2º 

SUL                     0,6778  3º 

NORDESTE                    0,5469  4º 

CENTRO-OESTE                    0,4333  5º 

Fonte: elaborada pelos autores. 

4.2. Ciclo II (2014-2017) 

No Ciclo II as 3 (três) primeiras posições permaneceram entre as capitais do Sudeste, 

sendo que São Paulo deixa a primeira posição passando a ser o segundo lugar no atendimento 

aos requisitos em relação às duas bases de elaboração. O PPA, nesta análise, de maior 

atendimento aos requisitos foi o do município de Belo Horizonte (MG) com um índice de 

0,9167 (91%), em 3º lugar está o Rio de Janeiro com um índice de 0,8667 (86%), ficando em 

último lugar o município de Aracaju (SE). A média nacional considerando a apuração é de 

0,7000 (70%), segundo expõe a Tabela 3.  
 

Tabela 3 – Ranking das Capitais e Índices Totais de Atendimento  

aos requisitos do PPA – Ciclo II 
CAPITAL ITPPA RANKING 

Belo Horizonte 0,9167 1º 

São Paulo 0,8750 2º 

Rio de Janeiro 0,8667 3º 

Porto Alegre 0,8583 4º 

Manaus 0,8500 5º 

Cuiabá 0,8250 6º 

Curitiba 0,7917 7º 

Belém 0,7750 8º 

Palmas 0,7667 9º 

Fortaleza 0,7500 10º 

Vitória 0,7417 11º 

Porto Velho 0,7333 12º 

Boa Vista 0,7250 13º 

Salvador 0,7000 14º 

Teresina 0,6750 15º 

Rio Branco 0,6583 16º 

João Pessoa 0,6333 17º 

Recife 0,6167 18º 

Natal 0,5917 19º 

Goiânia 0,5917 19º 

Campo Grande 0,5250 21º 

Florianópolis 0,4833 22º 

Maceió 0,4583 23º 

Aracaju 0,3917 24º 

Fonte: elaborada pelos autores 



 

 

Apurada a média das capitais dentro de suas respectivas regiões, observa-se que o 

Sudeste permanece no primeiro lugar, assim como no Ciclo I (2010-2013), o Norte e o Sul no 

segundo e terceiro lugar respectivamente. Percebe-se, então, uma inversão de posições entre o 

Centro-Oeste e o Nordeste, onde o primeiro passa a ocupar a 4º posição e o último o 5º lugar 

no ranking das regiões, segundo dados da Tabela 4.  

 
Tabela 4 – Ranking das Regiões do Brasil e Índices Totais de Atendimento aos requisitos do PPA 

(Média) – Ciclo II (2014-2017) 
REGIÃO ITPPA (MÉDIA) RANKING 

SUDESTE                    0,8500  1º 

NORTE                    0,7483  2º 

SUL                     0,7111  3º 

CENTRO-OESTE                    0,6771  4º 

NORDESTE                    0,6021  5º 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

4.3. Requisitos dos PPAs mais Identificados 

A pesquisa contou com a identificação de 30 (trinta) requisitos de acordo com o 

referencial teórico consultado, onde 10 (dez) requisitos estão vinculados à Base Estratégica e 

20 (vinte) à Base Programática. Cabe, nesta seção, estabelecer o ranking dos requisitos mais 

identificados nos Planos Plurianuais dos dois ciclos. Esta informação contribui para evidenciar 

o que tem sido mais observado pelo gestor na elaboração do seu PPA.  

 

4.3.1 Requisitos mais identificados na Base Estratégica 

Na Base Estratégica, nos dois ciclos, as capitais têm observado prioritariamente o 

“requisito 1.10” do Quadro 2, e este diz respeito ao “acesso à informação” através dos sites e 

meios de fácil divulgação da peça orçamentária.  

Os PPA’s, desta forma, em sua totalidade estão acessíveis à comunidade e os diversos 

atores sociais podem consultá-los. Evidencia, assim, que o Poder Executivo tem observado o 

que exige a LAI e tem permitido acesso público de modo a facilitar o controle social, 

segundoTabela 5.  

Em relação ao Ciclo II, a utilização do chamado Plano Plurianual Participativo e as 

audiências públicas são estratégias pontuais para participação social no momento da construção 

do PPA e tais ações, se realizadas, devem constar na apresentação textual do plano. 

 
  



 

 

Tabela 5 – Ranking dos requisitos mais atendidos nos PPA’s das Capitais Brasileiras na Base Estratégica 

ITEM BASE ESTRATÉGICA CICLO I 

(2010-2013) 

ITEM BASE ESTRATÉGICA CICLO II 

(2014-2017) 

RANKING RANKING 

PPA e o Acesso à Informação. 1º PPA e o Acesso à Informação. 1º 

PPA e os Recursos 2º PPA, Diretrizes e Plano de Governo 2º 

PPA e Objetivos Estabelecidos 3º PPA e Objetivos Estabelecidos 3º 

PPA, Diretrizes e Plano de Governo 4º PPA, Problema Identificado e 

Documento Municipal de Diretrizes 

Estratégicas no Longo Prazo 

4º 

PPA, Problema Identificado e 

Documento Municipal de Diretrizes 

Estratégicas no Longo Prazo 

5º PPA e Processo de Gestão e 

Avaliação do Plano 

5º 

PPA e Processo de Gestão e 

Avaliação do Plano 

6º PPA e os Recursos 6º 

O PPA e Parcerias 7º O PPA e Parcerias 7º 

PPA e a Regionalização de Ações 8º PPA e a Regionalização de Ações 8º 

PPA e Participação Social 9º PPA e Condicionantes Orçamentários 9º 

PPA e Condicionantes 

Orçamentários 

10º PPA e Participação Social 10º 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

4.3.2 Requisitos mais identificados na Base Programática 

Dos requisitos da Base Programática Ciclo I (tabela 6), o requisito que alcançou o 

primeiro lugar foi o 2.5 - “objetivo pretendido em cada programa”, já no Ciclo II foi o 2.19 

- “totalização do programa em recursos financeiros”.    

 
  



 

 

Tabela 6 – Ranking dos requisitos mais atendidos nos PPA’s das Capitais Brasileiras na Base Estratégica 

 

ITEM DA BASE 

PROGRAMÁTICA 

CICLO I 

(2010-2013) 

 

ITEM DA BASE PROGRAMÁTICA 

CICLO II 

(2014-

2017) 

RANKING 

DO ITEM 

RANKING 

DO ITEM 

Programas: propósito/objetivo 1º Programa: totalizado em valores 

financeiros 

1º 

Programa: totalizado em valores 

financeiros 

2º Ações: órgão/entidade 2º 

Ações: órgão/entidade 3º Programas: propósito/objetivo 3º 

Ações: produtos/serviços de cada 

ação 

3º Unidade Responsável pelo Programa 4º 

Programa e Ações: quantidade de 

apuração por exercício 

5º Ações: objetivo finalístico ou de apoio 

administrativo 

5º 

Programa e Ações: quantidade de 

apuração por exercício 

6º Ações: resultados a alcançar (META 

FÍSICA) 

6º 

Unidade Responsável pelo 

Programa 

6º Ações: estão denominadas e seu texto 

expressa seu objetivo 

7º 

Programas: o público-alvo 8º Ações: produtos/serviços de cada ação 7º 

Programas:  o indicador associado 

ao objetivo 

8º Programa: índices parâmetro e desejáveis ao 

final do programa  

9º 

Ações: estão denominadas e seu 

texto expressa seu objetivo 

10º Programas:  o indicador associado ao 

objetivo 

10º 

Ações: objetivo finalístico ou de 

apoio administrativo 

11º Programas: o público-alvo 11º 

Programas: o início e o término 

previstos Programas: o início e o 

término previstos 

12º Programa: Fonte de extração do indicador e 

da apuração do índice utilizado 

11º 

Programa: índices parâmetro e 

desejáveis ao final do programa 

13º Programas e Ações: custo para realização 

total e unitária de cada produto/serviço a ser 

fornecido 

13º 

Ações: classificação projeto  ou 

atividade (caráter continuado);   

14º Programas: o início e o término previstos 14º 

Programas e Ações: fontes de 

recursos financeiros 

15º Programas e Ações: fontes de recursos 

financeiros 

15º 

Programas e Ações: custo para 

realização total e unitária de cada 

produto/serviço a ser fornecido 

16º Programa e Ações: quantidade de apuração 

por exercício 

16º 

Programa: Fonte de extração do 

indicador e da apuração do índice 

utilizado 

17º Ações: forma de implementação das ações 17º 

Programa: informações 

adicionais 

18º Ações: classificação projeto ou atividade 

(caráter continuado);   

18º 

Ações: informações adicionais 19º Programa: informações adicionais 19º 

Ações: forma de implementação 

das ações 

20º Ações: informações adicionais 20º 

Fonte: elaborado pelos autores 

No Ciclo I e no Ciclo II ocupam as últimas posições os requisitos “2.13” e “2.15”, 

respectivamente. O primeiro trata do detalhamento em “implementar as ações de cada 

programa” e o segundo a inclusões de “informações adicionais” que o gestor considera 

pertinente no momento da elaboração do PPA.  

Sobre a forma de implementar as ações, Ciclo I, o gestor deixará declarada a viabilidade 

de realizar as ações e deverá, ainda, evidenciar os recursos não financeiros, humanos e 

tecnológicos para sua concretização. Em relação às “informações adicionais”, Ciclo II, o PPA 



 

 

que o apresenta permite que os dados não inseridos nos demais requisitos possam ser declarados 

para não constarem interpretações incompletas sobre as com ações. São exemplos de 

informações adicionais as notas explicativas, gráficos e referências situacionais.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo teve como objetivo central estudar o atendimento dos PPAs das capitais 

brasileiras aos requisitos indispensáveis de planejamento estratégico municipal nos ciclos 

orçamentários de 2010 a 2013 (Ciclo I) e 2014 a 2017 (Ciclo II). 

As consultas às referências mencionadas no texto permitiram reunir um total de 30 

(trinta) requisitos de boa prática de planejamento visando à elaboração do Plano Plurianual dos 

municípios, divididos em duas 02 (duas) bases estruturantes, dez para a Estratégica e vinte para 

a Programática. Tais bases se configuram como sendo os pilares mínimos e essenciais para a 

elaboração de um PPA. 

Os resultados demonstraram que, na estrutura total do PPA, no Ciclo I, a capital São 

Paulo (SP) atinge o maior índice total de atendimento aos requisitos, já no Ciclo II Minas Gerais 

ocupa o primeiro lugar, de forma que os respectivos planos podem ser considerados como uma 

referência de construção para a elaboração dos PPAs no Brasil. 

Ficou comprovado que o requisito na Base Estratégica, com maior atendimento, foi “o 

acesso às informações” nos dois ciclos pesquisados. Já para a Base Programática, os requisitos 

mais identificados foram “os objetivos dos programas” e “os valores totais para o período 

compreendido do PPA”, respectivamente para o Ciclo I e Ciclo II. 

Uma vez estabelecida, no presente artigo, uma estrutura mínima de um PPA em Capitais 

dos Estados brasileiros, mediante a reunião conceitual das fontes pesquisadas, esse instrumento 

passa a estar disponível a quaisquer gestores públicos dos demais municipais do país, servindo 

de modelo para elaboração de seus PPAs, em consonância com as características que lhes são 

peculiares. 

Os Tribunais de Contas, os órgãos de controles internos dos poderes públicos, os setores 

responsáveis pela elaboração, acompanhamento e avaliação dos PPAs, também podem se 

utilizar da estrutura de PPA apresentada para identificar os níveis de atendimentos dos 

municípios e propor melhorias em suas peças. 

Para o meio acadêmico, os dados apresentados podem servir como ponto de partida na 

investigação de outras particularidades do PPA, tais como nível de qualificação da equipe 

técnica e a relação com a estrutura mínima identificada; fatos sociais e demandas locais de 

impacto para aprimoramento do PPA; atendimento do PPA aos requisitos e relação com o Plano 

de Governo; os legados da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016) nas capitais-sedes 

dos eventos esportivos. 

Importa ressaltar, por oportuno, ser a presente pesquisa pioneira em apresentar subsídios 

que podem aperfeiçoar o Projeto de Lei Complementar nº 229 de 2009, que ora se encontra sob 

a apreciação do Congresso Nacional. 

Ainda, os dados tratados, analisados e aqui oferecidos, constituem-se em contributo efetivo, a 

tantos gestores e profissionais da área pública que deles desejem utilizar-se, fortalecendo o 

processo de elaboração e induzindo real aprimoramento dos PPAs no país. 
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