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Em 2021 existe a obrigação dos municípios elaborarem o Plano Plurianual (PPA) 

para o período de quatro anos. O PPA é o instrumento de planejamento público criado pela 

Constituição da República (art. 165, § 1º), que expressa o  planejamento do governo federal, 

estadual ou municipal para um período de quatro anos, tendo como objetivo principal 

conduzir os gastos públicos, durante a sua vigência, de maneira racional, de modo a 

possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização de novos investimentos. A 

sua vigência é de quatro anos, iniciando-se no segundo ano de mandato do gestor e 

terminando no primeiro ano do mandato seguinte, evitando assim, a descontinuidade das 

ações de governo. Dessa forma, no primeiro ano de mandato o gestor que assume deverá 

cumprir o PPA do seu antecessor, assim como o gestor que o suceder deverá proceder da 

mesma forma.  

A importância do PPA reside no fato de nortear o governo quanto à realização dos 

programas de trabalho para o período citado, ressaltando que todas as obras que se pretenda 

executar, nesse período, deverão estar inseridas nesse plano, assim como também os 

programas da natureza continuada, como, por exemplo, aqueles ligados à manutenção da 

educação e da saúde. 

Aliado ao PPA, tem-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária anual (LOA) que são instrumentos integrados de planejamento, estando um 

vinculado ao outro, de forma compatível, razão pela qual uma boa execução orçamentária 

necessariamente dependerá de um PPA elaborado adequadamente. 

Qualquer ação governamental somente poderá ser executada durante o ano da 

execução orçamentária se o programa estiver adequadamente inserido no PPA.  

Desde 1988, aguarda-se uma lei complementar para definir a forma de elaboração e 

organização do Plano Plurianal (CF art. 165 §9º), o que dificulta sobremaneira a sua 

padronização nas três esferas de governo. Tal regulamentação é essencial para possibilitar 

que todos os entes governamentais sigam um modelo pré-definido, o que eliminará as 

distorções das informações apresentadas nos planos, facilitará o desenvolvimento de 

sistemas informatizados que auxiliem no seu acompanhamento e na sua avaliação, 

evidenciará as ações conjuntas e coordenadas entre os entes da federação (consolidação), 

bem como garantirá maior transparência na sua divulgação. 

O atual plano de contas aplicado ao setor público traz dentro das Classes 5 e 6, 

grupos de contas específicos para a contabilização dos eventos contábeis relacionados com 

a abertura e a execução dos programas e ações inseridos no PPA, assim como no orçamento 

anual. 

Tal PPA deve ser instituído por lei, deve expor os programas e as ações de governo 

do ente de forma regionalizada, o que pode ser mais bem praticado em cidade de porte 

maior que 50 mil habitantes, já que ainda não houve tal regulamentação, a não ser que se 



adote a divisão das ações do PPA por zona urbana e zona rural ou por bairros, distritos, 

povoados, etc. 

Nos conceitos trazidos pelas expressões que identificam o PPA, as diretrizes são 

orientações, indicações e princípios estratégicos que nortearão as ações do governo durante 

o período de sua vigência, com vistas a alcançar os seus objetivos, atendendo os anseios da 

população e melhorando a sua qualidade de vida. Assim também a palavra “objetivos” 

inserida na norma constitucional, vem expressar os problemas diagnosticados que se 

pretende combater e superar e as demandas existentes que se esperam atender, consistindo 

basicamente na definição dos programas de governo, descrevendo a sua finalidade com 

concisão e precisão. 

Portanto, os objetivos expressam a busca de resultados e são concretizados por meio 

da execução dos programas, os quais agregam as ações governamentais (projetos e 

atividades e operações especiais) destinadas a alcançar um fim comum, de acordo com os 

anseios de um público pré-determinado ou de um problema a ser atacado. 

Quanto ao sentido da expressão “metas da administração pública”, estas referem-se 

aos resultados que se esperam obter com a execução dos programas. Portanto, os resultados 

são atingidos por meio da execução dos programas e de suas respectivas ações 

governamentais.  Os resultados esperados são os bens e/ou serviços ofertados para 

combater os problemas da sociedade e para atender as suas demandas. 

Quando da concepção do PPA, deve-se definir os programas, as ações a que esses se 

relacionam e a meta de cada ação governamental. Logo, cada ação governamental somente 

poderá estar associada a um produto, que, quantificado por sua unidade de medida, dará 

origem à meta.  

As metas serão as referências mensuráveis que permitem completar o caminho, ou 

seja, partindo-se de diretrizes gerais, através da escolha de prioridades e de ações que 

operacionalizarão as mesmas, será possível vislumbrar até que ponto o planejamento foi 

bem-sucedido e se os resultados verificáveis estão à altura das expectativas. (CHALFUN e 

MÉLLO1): 

As metas devem ser quantificadas, fisicamente e financeiramente, para possibilitar o 

acompanhamento e a avaliação do PPA, bem como a apuração do custo unitário e global 

dos programas e das ações governamentais, de forma a permitir a avaliação dos resultados. 

A LDO, por sua vez, deverá dispor sobre as normas relativas ao controle de custos e 

à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. (LC 

101, art. 4º, I), já que um dos principais objetivos da definição de metas no PPA é 

exatamente permitir o acompanhamento, a apuração e a avaliação dos custos e dos 

resultados dos programas e das ações governamentais, possibilitando assim averiguar e 

demonstrar à sociedade se houve eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos 

públicos. Esta tarefa cabe ao sistema de controle interno nos termos do art. 74, inciso I da 

Constituição Federal. 

                                                                                                  
1 CHALFUN, Nelson e MÉLLO, Leonardo. Entendendo a contribuição da política fiscal, do PPA e 
da LDO para a gestão fiscal responsável, Rio de Janeiro: IBAM/BNDES, 2001. 



O plano plurianual deve conter além do texto legal, os anexos de Diretrizes, 

objetivos, programas e ações de governo, contendo indicadores capazes de promover 

facilidades no acompanhamento dos resultados esperados, tanto para os programas 

finalísticos como para os programas de apoio administrativo ou mesmo de forma 

continuada. 

O processo de elaboração do PPA compreende algumas fases, tais como diagnóstico 

das necessidades e dificuldades do ente federado, capacitação de pessoal envolvido, análise 

das potencialidades e da vocação econômica do ente para verificar a possibilidade de 

incrementar a receita e ou fontes de financiamento, levantamento de todos os programas e 

ações governamentais implementadas no passado e em execução, avaliação de novos 

projetos e os de duração continuada, realização de audiências públicas para envolver as 

lideranças comunitárias e políticas na definição das prioridades para um período de quatro 

exercícios; consolidação do PPA entre administração direta e indireta, incluindo, fundos, 

autarquias e fundações públicas, encaminhamento de projeto de lei do PPA ao Poder 

Legislativo, entre outros.  

 


