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Resumo 
O Plano Plurianual (PPA) está disposto na Constituição Federal (CF/1988), deve ser utilizado 
como instrumento de planejamento, visando organizar as ações governamentais com melhor 
eficiência dos gastos e real efetividade para a população, também deve atender as suas 
demandas, propondo soluções para os problemas identificados por meio de diagnósticos. A 
pesquisa objetiva analisar os desafios encontrados na elaboração do Plano Plurianual em um 
município paranaense por meio de entrevistas semiestruturadas com alguns participantes 
envolvidos nesse processo de elaboração. Conclui-se com os resultados, que os desafios e as 
dificuldades encontrados no processo de elaboração do PPA foram a falta de equipe de 
planejamento, o curto tempo para elaborar o PPA, o engessamento de recursos e a baixa 
participação da população. 
Palavras-chave: Orçamento, planejamento, audiência, participação. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1211



 
1 Introdução 

O orçamento público é composto por três leis, sendo o Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). “O orçamento 
público revela-se importante instrumento de gestão pública, pois todas as ações de governo 
que demandam a aplicação de recursos financeiros têm, necessariamente, de passar pelo 
orçamento” (SANTOS, 2015, p.13). Para esta autora o orçamento público é instrumento 
central de gestão, permitindo a concretização do planejamento estratégico em programas de 
trabalho, além do acompanhamento gerencial das ações no curso de sua execução bem como 
do controle dos atos de governo, seja por meio da fiscalização formal ou pela avaliação de 
desempenho. Já Rezende (2013) enfatiza que é fundamental a existência de uma ampliação da 
participação social que contemple tanto a formulação do Plano quanto o ciclo de gestão, 
garantindo dessa forma o fortalecimento da democracia participativa. 

A interação entre Estado e sociedade nas diferentes fases do PPA contribuirá para 
alinhar as ações do governo juntamente com os anseios da sociedade. Assim sendo, a 
sociedade pode garantir a execução dos compromissos acordados no momento de formulação, 
exercendo de forma legítima o controle social das políticas públicas. Diante do exposto foi 
definido como problema de pesquisa: quais são os desafios encontrados na fase de elaboração 
do Plano Plurianual em um município paranaense? 

Para que haja resultados significativos, traduzidos em eficiência, eficácia e 
efetividade, é necessário que tanto a elaboração, quanto a execução acompanhada do 
monitoramento e revisão estejam alinhadas com o Planejamento do município. Assim sendo, 
é importante conhecer as iniciativas e competências dos gestores no momento de intervir na 
realidade local por meio de instrumentos como o PPA. Nesse sentido, este trabalho pretende 
analisar como os gestores municipais estão elaborando esse plano, como estão se articulando 
para captar as demandas dos munícipes e como estão transformando-as em políticas públicas 
que tenham condições de gerar qualidade de vida e geração de renda para as famílias. Para 
que isso se realize, é necessário um processo de planejamento que seja compatível com os 
instrumentos orçamentários – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim sendo, o gestor precisa entender como o 
planejamento deve ser elaborado, em consonância com a legislação considerando os avanços 
no campo da gestão pública, através da integração entre planejamento e orçamento, 
viabilizando desta maneira políticas públicas que respondam às necessidades da população 
(CEPAM, 2006). 

Logo este trabalho é importante tanto para a academia quanto para as municipalidades 
que pretendem melhorar seu processo de elaboração, nesse sentido, este trabalho pretende 
mostrar quais são os desafios que os gestores municipais estão enfrentando na elaboração do 
Plano Plurianual – PPA no Município, impactando nas demais fases do PPA e quais as 
melhorias e iniciativas para os próximos planos. 
 

2 Revisão da literatura 
Na revisão da literatura, apresenta-se a abordagem dos conceitos relacionados ao 

Planejamento e Orçamento público, as características do Plano Plurianual, descrição das 
Secretarias envolvidas na elaboração do PPA, descrição dos Programas do PPA Municipal e 
definição de Controle Social.  
 
2.1 Planejamento e Orçamento Público 

O planejamento governamental é um instrumento de ação pública que tem função 
essencial tanto na execução de políticas quanto na instrumentação econômico-financeira, 
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constituindo uma função de governo, de caráter permanente. Assim sendo, o planejamento 
governamental pode ser entendido como “instrumento básico para a consecução do bem-estar 
da coletividade, papel sob a responsabilidade do estado” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p.131). 
Nesse sentido, o planejamento se apresenta como um instrumento de ação, visando corrigir 
desiquilíbrios, assim como a promoção do ajustamento do desenvolvimento nacional, 
considerando as potencialidades e especificidades do local. 

Na visão de (PFEIFFER, 2000, p.25) “O planejamento ajuda a elaborar uma visão do 
futuro, a tomar as decisões necessárias, a esboçar as mudanças almejadas, a acompanhar 
eficientemente o processo e a organizar a cooperação dos diversos atores”. Para (DAGNINO, 
2012, p.34) o Planejamento Estratégico Governamental (PEG) permite “maior racionalidade, 
transparência, accountability [...] no âmbito interno e, no externo, o favorecimento à 
participação crescente dos movimentos sociais e da classe trabalhadora”. 

O Programa de Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais - 2014-
2017 - Agendas de Desenvolvimento Territorial (2013) esclarece que existem equívocos sobre 
a prática do planejamento e a elaboração do PPA. Dentre esses equívocos estão o de que 
planejar é uma coisa, fazer é outra, isto se mostra confuso, pois é na ação concreta que o plano 
se decide e prova sua importância. Um segundo equivoco é que o planejamento engessa o 
governo, isto não acontece, já que um governo que se planeja, otimiza recursos e se antecipa 
aos problemas. O próximo equívoco está relacionado a participação social que atrapalha o 
plano, isto não é correto, pois a participação social além de conferir maior legitimidade e 
responsabilização coletiva sobre seus resultados, também pode contribuir para evitar desvios 
de recursos além de fiscalizar a execução dos serviços públicos. 

Culau (2005, p. 204) ressalta que a integração dos processos de planejamento e 
orçamento visa [...] “contribuir para uma nova orientação da gestão pública, dimensionando a 
ação do Estado em termos ótimos, que possibilite a oferta de serviços e produtos públicos de 
qualidade em um cenário de restrição do financiamento público”. Portanto, é importante que o 
processo de gestão orçamentária garanta a integração do PPA, LDO e LOA almejando 
contribuir para a efetividade das políticas públicas nos municípios, já que é o PPA que 
orientará a execução dessas políticas, ou seja, esses instrumentos devem estar em harmonia. 
Dessa forma, o PPA deve ser um instrumento de planejamento e não o planejamento em si, 
pois ao pensar dessa maneira, o resultado fica restrito apenas a um período, desconsiderando 
fatores de mudança que perpassam por vários mandados de governo. 

 
2.2 Caracterização do Plano Plurianual 

A Constituição Federal (CF) estabeleceu o sistema orçamentário brasileiro composto 
pelo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), visando a integração do orçamento ao planejamento tanto para a União, quanto 
para os estados e municípios. Nesse sentido, a CF de 1988 enfatizou em seu Artigo 165 o 
instrumento PPA, salientando que “§ 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 aos programas de duração 
continuada” (BRASIL, 1988, p.101). 

A Confederação Nacional de Municípios (2013) informa que o PPA é composto por 
dois grandes módulos, sendo a Base Estratégica e os Programas. A elaboração do PPA 
envolve vários atores que definirão o problema; os objetivos; o público-alvo e a estratégia de 
implementação de um programa. Vale ressaltar que este processo requer pessoas treinadas e 
capacitadas, já que, estas também terão que formular o plano de ação referente ao programa, 
considerando tanto as atividades, quanto os projetos que serão implementados. 
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O Plano Plurianual de um município é o instrumento de planejamento estratégico que 

abrange um período de quatro anos. Deste documento se derivam as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e as Leis de Orçamento Anuais (VAINER; ALBUQUERQUE; GARSON, 
2005). A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) corroborou a necessidade de articulação entre 
esses documentos, ao passo que, “a execução das ações governamentais passa a estar 
condicionada à demonstração de sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento: 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual” (VAINER; 
ALBUQUERQUE; GARSON, 2005, p. 18). 

O Plano Plurianual (PPA) é: 
o instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter 
estratégico e político, que deve evidenciar o programa de trabalho do governo 
manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas ações para longo prazo e os respectivos 
objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente (CNM, 2013, p.15). 

A interação entre o PPA, a LDO e a LOA acontecem da seguinte forma: 
O PPA identifica os objetivos a serem perseguidos no médio prazo (quatro anos) e 
os programas a serem adotados para o alcance desses objetivos. A LDO especifica 
quais, dentre o rol de ações e metas constantes do PPA, serão priorizadas no 
orçamento anual. Ademais, a LDO cumpre o papel de veicular as metas fiscais do 
governo para o exercício seguinte e orientar a elaboração da peça orçamentária. Por 
fim, a LOA especifica em detalhes a programação de trabalho dos órgãos para o 
exercício seguinte, materializando as políticas públicas em ações operacionais 
(SANTOS, 2010, p. 46). 

Segundo o Jornal da Câmara (2006) o texto do PPA prevê as diretrizes, os objetivos e 
as metas do governo para os próximos quatro anos, abrangendo assim o primeiro ano do 
governo seguinte. Com relação à LDO, ela tem vigência de um ano e representa o elo entre o 
PPA e a LOA. Por fim a LOA envolve a estimativa da receita e fixação da despesa pública, de 
forma a evidenciar tanto a política econômica financeira como o programa de trabalho do 
governo. 

Em relação ao PPA, Gontijo (2004) explica que sendo apresentado de forma 
regionalizada, o plano permitirá ser devidamente avaliado em relação à redução das 
desigualdades regionais. Haja vista que as regiões têm necessidades diferentes, nesse 
contexto, é importante considerar as particularidades de cada região a nível nacional ou cada 
bairro a nível local, permitindo dessa forma atingir significativamente o desenvolvimento 
social, econômico e cultural. 

A elaboração do PPA acontece em duas etapas, começando pela formulação da 
proposta inicial pelo Poder Executivo levando em consideração a conexão entre o que foi 
prometido no plano de governo com o que está disposto no PPA, que é de fato o que será 
efetivado. Posteriormente será realizada a análise, complementação se necessário e votação da 
proposta pelo Poder Legislativo, porém antes mesmo da formulação das propostas pode ser 
realizada oficina, reuniões, discussões e diagnósticos em torno da realidade situacional do 
município, possibilitando a melhoria da realidade que se quer transformar. Isso requer equipes 
treinadas, apoio de órgão externo e contribuição da sociedade civil por meio de canais 
disponibilizados pela Administração Pública.  

 
2.3 Controle Social 

De acordo com (OLIVEIRA, 2009, p. 27) “a participação da sociedade civil na 
elaboração das leis orçamentárias é fundamental para que o poder público execute as obras e 
serviços públicos”. Desta forma, as decisões não ficam apenas nas mãos dos representantes 
políticos, já que a população pode ajudar a decidir como será investido o dinheiro público, 
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denotando maior transparência e controle social, ou seja, há uma responsabilidade 
compartilhada. 

O direito a participação está garantido em lei, ao passo que o artigo 48, parágrafo 
único, da Lei Complementar 101/2000 revela que: “A transparência será assegurada também 
mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos” (BRASIL, 2015, p. 37). No mesmo sentido, o Estatuto das Cidades, Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, no seu Art. 44 referindo-se a Gestão Democrática da Cidade, 
estabelece que “No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa [...] incluirá a 
realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, 
da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua 
aprovação pela Câmara Municipal”. Câmara 

Assim sendo, a consulta pública deve ser assegurada em todo o processo de elaboração 
tanto do PPA, quanto da LDO e da LOA. Santos (2010, p. 32) assevera que “a realização de 
audiências públicas é um importante canal por meio do qual a sociedade pode participar das 
discussões sobre as leis orçamentárias e veicular suas opiniões e demandas ao Poder 
Executivo e ao Poder Legislativo”. Nesse sentido, as audiências públicas durante a elaboração 
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) são relevantes, já que é a LDO que 
estabelecerá as metas e as prioridades do governo para cada exercício, bem como as 
prioridades na aplicação dos recursos; assim sendo, a Audiência Pública favorece o controle 
social ao passo que o cidadão pode esclarecer dúvidas, ficar informado sobre a elaboração das 
políticas de seu interesse e de sua comunidade bem como ele pode manifestar sua opinião 
perante o poder público. 

Rezende (2013, p. 39) relata que “o maior desafio no presente refere-se à desejável e 
necessária ampliação da participação social para além do momento de formulação do Plano, 
estendendo-se para todo o ciclo de gestão”, ou seja, essa participação deve continuar na 
execução, no monitoramento e na revisão do plano, facilitando dessa forma o entendimento da 
prestação de contas e da efetividade dos programas. 
 

3 Procedimentos metodológicos 
Para Gil (1999, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 
descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Com 
relação aos procedimentos, a pesquisa foi documental e estudo de caso. A pesquisa utilizou 
dados primários e secundários, com abordagem qualitativa, a coleta de dados foi realizada nos 
meses de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, por meio de entrevistas semiestruturadas com 
pessoas envolvidas diretamente no processo de elaboração do Plano Plurianual no município 
paranaense pesquisado. Foram realizadas sete entrevistas com um roteiro pré-estabelecido, 
abrangendo diversas questões relacionadas ao processo de elaboração do PPA municipal, ao 
todo foram estruturadas doze questões com um vereador, vinte e quatro questões com um 
contador, dezenove questões com dois técnicos, cinco questões com um participante da 
sociedade civil e vinte e seis questões com dois secretários municipais. Este estudo também 
utilizou como fonte documentos relacionados a Prefeitura do munícipio pesquisado. 

A escolha dos atores foi devido ao envolvimento que eles tiveram no processo de 
elaboração do PPA, ou seja, a participação na audiência pública, nas decisões pertinentes a 
metodologia do plano, no tramite no legislativo e na publicação final do plano. A entrevista 
foi gravada e posteriormente transcrita para o trabalho. Por meio de entrevistas, objetivou 
analisar como ocorreu o processo de elaboração do plano plurianual 2018-2021 no município 
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pesquisado, levando em consideração a respostas para as perguntas contidas no roteiro 
previamente elaborado. 

A pesquisa foi realizada em um pequeno município do estado do Paraná, nesse 
sentido, Vainer, Albuquerque e Garson (2005, p. 23) explanam que “em Prefeituras de 
pequeno porte, poderá se constituir um núcleo coordenador, articulado com as áreas de 
contabilidade e controle, de forma a facilitar a disponibilização de informações”. 
 
3.1 Secretarias envolvidas na elaboração do Plano Plurianual 

A análise começou pelos documentos disponíveis no Portal de transparência do 
município pesquisado relacionados a este processo, além de jornais com publicações 
referentes ao processo de elaboração do plano. Também foram levantadas informações no site 
da Câmara Municipal de vereadores e com a participação dos pesquisadores na audiência 
pública realizada pelo município, ou seja, houve observação direta dos pesquisadores, na 
sequência foram escolhidos os entrevistados e elaborados os roteiros de pesquisa. 

As Secretarias envolvidas na elaboração do Plano Plurianual foram: a Secretaria 
Municipal de Administração, que cedeu os funcionários para participar desse processo, seja 
para entregar convites ou para redigir o plano, a Secretaria Municipal de finanças que 
participou ativamente desse processo, principalmente elaborando o orçamento, a Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que 
cedeu o centro cultural para a audiência pública, a Secretaria Municipal de Saúde que trouxe 
importantes propostas retiradas da Conferência Municipal de saúde, a Secretaria Municipal de 
Agropecuária e Meio Ambiente, que apresentou uma proposta desafiadora que vinha sendo 
solicitada há muito tempo pelos agricultores referente as estradas que ligam suas propriedades 
à estradas do município, nesse sentido foi apresentado o Programa: “Porteira Adentro” que 
contempla não só as estradas, mas melhorias nas propriedades dos pequenos agricultores. A 
Secretaria Municipal de Viação que teve a maioria da solicitação das demandas da população 
relacionadas as estradas que necessitam atenção especial haja vista que a maioria da 
população estar na área rural e precisar das estradas para o escoamento da produção e para 
acessar serviços de saúde e de educação, e a Secretaria Municipal de Assistência Social que 
realiza diversas atividades voltadas para o público em vulnerabilidade social e que comporta 
os conselhos de Assistência social, criança e adolescente e idoso. Destaca-se a importância 
dada à participação da Secretaria de Contabilidade no processo de elaboração do PPA, o que 
pode indicar uma atenção significativa para a questão orçamentária em vez do planejamento. 

 
4 Apresentação e discussão dos resultados 

Para analisar os passos percorridos no processo de elaboração do plano plurianual 
(2018-2021), foram realizadas sete entrevistas, sendo duas com secretários, uma com um 
contador, duas com técnicos, uma com um vereador e outra com um participante da sociedade 
civil. As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente. Foram elaborados roteiros 
visando identificar as etapas/passos utilizados no processo de elaboração do PPA 2018-2021,  
também procurou verificar como ocorreu a organização das equipes e da documentação, outro 
fator observado foi a participação da sociedade civil no processo de elaboração do PPA 2018-
2021, um próximo passo foi verificar os desafios encontrados no processo de elaboração do 
PPA 2018-2021 e também comparar a elaboração do PPA 2018-2021 e os PPAs anteriores 
perpassando pelas melhorias no próximo processo de elaboração do PPA. 
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4.1 Etapas/passos utilizados no processo de elaboração do PPA 2018-2021 

As entrevistas apresentaram que houve contatos com os secretários para que fosse 
estabelecido o planejamento de acordo com o plano de governo que foi proposto na campanha 
eleitoral para prefeito municipal. Sobre esse ponto, Barros e Costa (2013, p. 10) destacam que 
“a Dimensão Estratégica do Plano Plurianual deve ser coerente com os compromissos 
firmados pelo então candidato com a sociedade”. O próximo entrevistado afirma que antes 
mesmo da audiência houve uma reunião com a equipe e uma reunião das propostas mais 
significativas retiradas de uma Conferência realizada anteriormente no município, então essas 
propostas foram condensadas no plano. 

Houve também a revisão do PPA anterior, após foram criados programas e ações, 
depois foram apresentados na audiência pública para ser discutida e analisada, neste momento 
cada pessoa que estava na audiência pública recebeu um formulário para elaborar uma 
proposta, sendo que, este formulário poderia ser entregue no final da audiência ou entregue 
num prazo de dois dias na Prefeitura. Em seguida, essas propostas foram inseridas no PPA e 
após isso, o plano foi enviado ao legislativo. Porém, não houve desde o início organização 
para reuniões nas comunidades. Teve uma etapa única, com convites para os presidentes de 
todas as organizações, associações, representantes das comunidades, e em seguida a audiência 
onde as pessoas puderam apresentar suas propostas e depois foi encaminhado para a câmara, 
enfatizando que o processo foi muito curto. 

 
4.2 Organização das equipes e da documentação 

O Programa de Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais - 2014-
2017 - Agendas de Desenvolvimento Territorial (2013, p. 53) sugere que “o grupo que vai 
organizar o PPA – nomeado pelo prefeito ou de sua inteira confiança – deve planejar todo o 
processo e definir as etapas do processo”. 

De acordo com um dos entrevistados, a iniciativa partiu do contador que repassou o 
que deveria ser feito ao secretário de finanças, de posse dessas informações, foram sendo 
realizadas as tarefas necessárias, desde a elaboração de convites até o envio de ofícios para as 
secretarias elaborarem suas propostas. Já o próximo entrevistado enfatiza que a Lei 4320/64 
dispõe sobre o planejamento e o orçamento, enfatizando que a elaboração do PPA é 
obrigatória no primeiro ano de mandato do executivo, o qual vai ser usado nos próximos três 
anos da gestão e no primeiro ano do próximo prefeito, ele salienta ainda que o plano foi 
elaborado pelo departamento de contabilidade. 

Segundo os entrevistados, o município não possui um órgão ou secretaria responsável 
pela elaboração do PPA 2018-2021 bem como para acompanhar a sua execução, 
monitoramento e revisão. Como consequência, não houve uma formulação, não houveram 
metas para ser atingidas durante a elaboração do plano. Uma das justificativas para a ausência 
da secretaria de planejamento é a baixa disponibilidade de recursos e falta de pessoas 
capacitadas. Uma das dificuldades de o departamento de contabilidade realizar a elaboração é 
que ela tem que planejar e executar ao mesmo tempo com prazos exíguos. Deve-se considerar 
também que os técnicos da Prefeitura não receberam orientação externa e nem 
capacitação/treinamento relacionados ao processo de elaboração do PPA 2018-2021. 
Contudo, houve uma divisão nos trabalhos, sendo que, as tarefas foram divididas entre os 
técnicos e colaboradores. Enquanto um era responsável por fazer os convites da audiência 
pública, outro ficava a cargo de entregá-los e enfatizar a importância da presença na referida 
audiência. Enquanto isso, outra pessoa ficava responsável por receber as prioridades das 
secretarias e lançá-las no sistema, houve também elaboração da minuta da Lei e o colhimento 
da assinatura do prefeito e o encaminhamento do plano para a Câmara dentro do prazo. 
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Com relação a importância do planejamento (VAINER; ALBUQUERQUE; 

GARSON, 2005) salientam que se a cidade tiver algum tipo de planejamento, o processo de 
elaboração do PPA será facilitado, já que haverá dados econômicos e sociais, haverá 
ferramentas que permitam avaliar se as definições estratégicas anteriores serão consideradas 
pela atual administração e pela comunidade. 

 
4.3 Participação da sociedade civil no processo de elaboração do PPA 2018-2021 

No que tange a participação da sociedade civil nesse processo, os entrevistados 
informaram que a sociedade não participa muito, talvez por não ter conhecimento do que está 
acontecendo. Os entrevistados também ponderaram que a sociedade não participou 
massivamente e não deu muita importância. Isso nos leva a refletir se o que a população 
reivindica, está ou não sendo atendido, se não está, então ela acaba se desinteressando. Para 
que a sociedade participe, muitas vezes é necessário que o gestor proporcione outras formas 
de participação além da audiência pública, por outro lado, a sociedade também precisa se 
sentir corresponsável pelas escolhas das políticas públicas, pelas decisões, pela elaboração de 
propostas que venham ao encontro das demandas da população e não ficar apenas de 
observador da história. 

No entanto, um entrevistado garante que a participação de pessoas de todo o município 
foi interessante! Porém ele percebe que é bastante restrito, porque, se fosse analisar bem 
aquilo que é colocado é muito conteúdo, é muita matéria, ele criticou ainda o aparato técnico, 
principalmente o som, por se tratar de um ambiente amplo, em seguida ressalta que se a 
população não ouve satisfatoriamente bem o que está sendo colocado, não tem como formular 
propostas. 

Todavia, as pessoas que participaram, assim o fizeram de forma ativa, fazendo 
propostas escritas e expressando verbalmente seus anseios por meio do microfone no dia da 
audiência pública. Insta salientar que “a participação popular é um exercício de cidadania que 
deve ser entendido com o processo contínuo que perpassa todos os processos decisórios da 
administração pública que afetam a vida do cidadão” (BARROS e COSTA, 2013, p. 23-24). 
Já Vainer, Albuquerque e Garson (2005, p. 18), enfatizam que “a participação do público 
interno e externo na elaboração do PPA concorrerá certamente para o sucesso de sua 
implementação”. Observou-se a participação dos Conselhos Municipais no processo de 
elaboração do PPA 2018-2021, porém é necessário que seja “criada uma comissão inter-
setorial para acompanhar a tramitação do PPA e posteriormente seu monitoramento e 
avaliação, garantindo organicidade ao processo de planejamento e gestão” (BRASIL, 2013, p. 
54). 

Durante a pesquisa foi verificado que além das audiências públicas, não houve outros 
canais e formas de participação para a população contribuir com propostas e conhecer todo o 
processo de elaboração do PPA 2018-2021. O Programa de Apoio à Elaboração e 
Implementação dos PPAs Municipais - 2014-2017 - Agendas de Desenvolvimento Territorial 
(2013, p. 54) orienta que “é fundamental que o governo municipal, após o processo de 
consulta e participação social, sistematize as propostas e faça o feedback à população, sobre o 
que foi incorporado ou não ao texto final”. Diante do exposto, vale trazer a expressão de 
(AMARAL, 2015, p. 264) “a participação social contribui para legitimar o processo de 
planejamento governamental, na sua busca por abarcar a complexidade das demandas sociais 
e ao aproximar os planos de governo da sociedade. Gera-se, assim, mais transparência sobre o 
PPA e mais conhecimento popular sobre o plano e como este funciona”. Portanto, é 
necessária a disponibilização de outros canais de diálogo com a sociedade, para que esta 
expresse seus anseios e demandas, compete ressaltar também que o acompanhamento dessas 
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solicitações deve ser claro e de fácil acesso. Sobre esse aspecto, um entrevistado asseverou 
que é necessário descentralizar as audiências públicas e conscientizar a população por meio de 
diferentes canais de comunicação sobre a importância desse processo de elaboração do PPA, 
ainda acrescentou que os próximos passos, ou seja, a execução e monitoramento devem ser 
acompanhados para verificar se as demandas saíram do papel. 

 
4.4 Desafios encontrados no processo de elaboração do PPA 2018-2021 

O que dificulta a elaboração do PPA é a falta de um estudo, de um diagnóstico da 
realidade situacional do município. No município pesquisado, os entrevistados informaram 
que este diagnóstico não foi realizado. Outro aspecto a se destacar como desafio é o tempo, 
tanto o curto para elaborar, quanto o longo para executar, considerando todas as mudanças 
políticas e econômicas que podem ocorrer impactando nas previsões orçamentárias realizadas. 

Os entrevistados afirmam que o prefeito não consegue atender algumas demandas da 
população com recurso próprio, e não há a certeza que o governo estadual ou federal 
disponibilizará esse recurso, ou seja, há um engessamento dos recursos, não há uma previsão 
se o governo repassará recursos. Uma das dificuldades foi a falta de orientação de órgãos 
externos, falta de capacitação/treinamento para a equipe que participou do processo de 
elaboração do PPA 2018-2021 e falta de assessoramento durante esse processo. 
 
4.5 O PPA 2018-2021 e os PPAs anteriores 

Quase todos os entrevistados já haviam participado antes de algum processo de 
elaboração de PPA. Assim sendo, puderam fazer comparação com os anteriores. Então, 
quando foram questionados sobre as diferenças encontradas no processo de elaboração dos 
PPAs anteriores que participaram para o PPA de 2018-2021, eles responderam que poderia 
haver mais apoio para elaborar o Plano. Também enfatizaram que o local deveria ser mais 
adequado levando em consideração som e iluminação. A participação de pessoas de todo o 
município foi interessante bem como a participação do prefeito, da maioria dos vereadores e 
secretários. No entanto, poucos técnicos das secretarias participaram, isso enfraquece o 
debate, já que são os técnicos que vão operacionalizar os programas e implementar as 
políticas públicas. 

Um entrevistado relatou que uma das questões do PPA 2018 a 2021 é questão de dar 
prioridade nas principais secretarias, foi solicitado um aumento de recurso na Secretaria 
Municipal de Viação, se comparando com o PPA 2014 a 2017, esse PPA atual apresenta mais 
orçamento específico na Secretaria Municipal de Viação, então esse ponto foi bem atendido 
nesse PPA. 

 
4.6 Melhorias no próximo processo de elaboração do PPA 

Com relação à melhoria do processo de elaboração do PPA, os entrevistados 
ressaltaram que as entidades poderiam ser avisadas com antecedência, com as explicações que 
ajudassem com distribuição dos formulários para formulação das propostas com antecedência 
para que seja melhor pensado. No dia que é realizada a audiência deve-se pensar uma forma 
mais apropriada, com verificação da aparelhagem de som, assim como o projetor, vão vai 
funcionar no local. Também devem ser convocados os conselhos e os técnicos das secretarias 
para reuniões anteriores a audiência pública, para não se tornar algo proforma só para aquele 
momento e depois não participar das próximas etapas. Também é necessário montar uma 
equipe de planejamento, juntamente com secretários e contabilidade para acompanhar todas 
as etapas do ciclo do PPA. Um dos entrevistados reforça isso ao salientar que é necessário 

1219



 
haver uma preparação, um estudo antes da elaboração do plano, deve reunir mais pessoas, 
pois um número muito pequeno de pessoas envolvidas nisso compromete demais, porque 
normalmente as pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas que têm outras 
responsabilidades, logo, deveria ter uma pessoa para fazer isso para tomar a frente para poder 
ir nos departamentos e ver quais são as prioridades, para ir na assistência social, na educação, 
na saúde, o entrevistado reforça que falta muito isso, falta uma estrutura de pessoal, 
principalmente pessoal capacitado, porquê da forma que é feito hoje, ele é feito normalmente 
por pessoas que estão ali dentro que já tem o seu serviço e acabam fazendo com o PPA aquela 
coisa a parte, de uma forma não muito apropriada, nesse sentido, é preciso dar um jeito, pois 
aquela pessoa que está realizando a elaboração do PPA já tem todas as suas responsabilidades 
do dia a dia. 

Outro entrevistado relata que se deve extrair as principais informações que a 
população traz e na sequência colocar em documento, contudo, o mais importante é sair do 
papel, a população precisa cobrar o prefeito, cobrar o secretário responsável de cada pasta, 
para que seja atendido tudo aquilo que foi demandado, nesse sentido, a população se realiza, é 
na parte de execução, sair do papel e realmente atender à necessidade existente da população. 
 

5 Conclusões 
Este trabalho buscou analisar os desafios encontrados na elaboração do Plano 

Plurianual em um município paranaense. A análise teve apoio nas informações obtidas com as 
pessoas entrevistadas que participaram diretamente das etapas do processo de elaboração do 
PPA 2018-2021. 

Observou-se que o formato de elaborar o PPA precisa ser aprimorado. Contudo, 
obteve uma significativa participação da população na primeira de duas audiências públicas 
realizadas durante o processo. Foram elencados ao longo do trabalho diversos pontos 
favoráveis ao planejamento, porém os resultados encontrados sugerem que há uma 
necessidade de melhorar o planejamento durante o processo de elaboração do PPA, mais do 
que isso, é imprescindível que esse planejamento perpasse por todas as outras fases do ciclo 
do PPA, como na execução, monitoramento e revisão do plano. Essa falha no planejamento 
muitas vezes é justificada pela escassez de recursos e por falta de pessoas qualificadas no 
quadro, no entanto, isso gera um círculo vicioso, pois se não há planejamento, pode existir 
uma visão distorcida da realidade, uma incerteza na tomada de decisões assim como escolhas 
que não sejam eficientes para a gestão e nem efetivas para a população. 

Na próxima elaboração, os gestores podem priorizar a participação mais ativa da 
sociedade, enriquecendo dessa forma o plano com informações que contribuam para 
construção de políticas públicas que venham de encontro aos anseios da população. Para isso, 
algumas iniciativas podem ser tomadas, como a descentralização das audiências com reuniões 
menores, pois como afirmou um entrevistado “quando se está em um grupo menor, a 
participação é maior”, além disso, seria fundamental uma organização prévia da elaboração 
com formação de equipes e capacitação bem como o estabelecimento de uma metodologia de 
trabalho. 

Como sugestão para melhoria desse processo pode ser pensada a criação da Secretaria 
do planejamento contando com uma equipe multidisciplinar, favorecendo a elaboração de 
diagnósticos precisos da realidade local, considerando aspectos políticos, sociais, econômicos 
e ambientais. Assim sendo, as tomadas de decisões perpassarão por diferentes profissionais 
em conjunto com a população, que pode vir por meio de ouvidorias itinerantes, enfim, a 
administração pública tem que chegar mais próximo da sociedade e a sociedade também tem 
que se envolver mais, saber que ela tem um papel fundamental nessa construção. 
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