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RESUMO

O planejamento governamental  tem conquistado destaque como função estratégica do Estado, na

União, nos estados e nos municípios, sendo definido como uma atividade que implica em realizar

escolhas  conscientes  de  ações  no  presente,  que  possam tornar  viável  a  obtenção  de  resultados

desejados para o médio ou longo prazo. O Plano Plurianual (PPA), nessa equação, é o instrumento

que materializa o planejamento de médio prazo nos municípios (e demais entes da federação) e que

estabelece e organiza os recursos e esforços compartilhados entre governo e sociedade, com vistas a

viabilizar  a  implementação e  a  gestão  de políticas  públicas  por  meio  de programas  (com seus

objetivos,  ações,  metas  e  indicadores),  vislumbrados para  um período de  quatro  anos.  Como a

política pública de assistência social é área primordial na agenda pública e, consequentemente, para

os objetivos de desenvolvimento e efetivação dos direitos sociais no país, o presente  Trabalho de

Conclusão de Curso tem por objetivo geral analisar o desenho estrutural de programas finalísticos

em assistência social constantes nos planos plurianuais de seis municípios da região metropolitana

de  Porto Alegre,  selecionados e  organizados em grupos,  a  partir  das  propriedades  população e

IDHM. Nesse sentido, investiga a presença (ou não) de elementos formais básicos nos programas e

as características qualitativas de seus atributos, retratando ainda a capacidade de alinhamento com

as diretrizes dos respectivos planos. Apresenta conceitos sobre planejamento governamental, plano

plurianual, políticas públicas e seu ciclo de elaboração e gestão. Traz também um retrato da política

pública de assistência social e seu sistema de gestão (SUAS), além de dados sobre a sua presença

nos municípios. O trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa de caráter exploratória, realizado

através  de  análise  documental,  em que os  materiais  utilizados foram documentos  institucionais

(legislações e planos plurianuais). Os resultados indicam não haver um padrão para o desenho dos

programas, com ocorrência usual da inexistência de elementos formais básicos, de relação coesa

entre  elementos  (objetivos/ações),  de  adequação  conceitual  (na  descrição  de  objetivos  e  ações,

principalmente), de propósito finalístico e, principalmente, do estabelecimento de indicadores de

desempenho que instrumentalizem o sistema de monitoramento e avaliação das programações.

Palavras-chave:  Planejamento governamental. Plano plurianual. Programas finalísticos. Desenho

estrutural. Assistência social.
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1 INTRODUÇÃO

O planejamento  governamental  tem conquistado  destaque  como  função  estratégica  do

Estado, na União, nos estados e nos municípios, a partir da retomada do crescimento econômico em

2004, depois de um período de duas décadas de relativa estagnação (GARCIA, CARDOSO JR,

2014). Conceitualmente, é uma atividade que implica em realizar escolhas conscientes de ações no

presente, que possam tornar viável a obtenção de resultados desejados para o médio ou longo prazo.

Ainda,  orienta  possibilidades  de  aperfeiçoamento  dos  arranjos  político-institucionais  e  de

desenvolvimento dos serviços e bens dispostos à população (BRASIL, 2015). No âmbito municipal,

são inúmeros os desafios de planejamento, visto que os gestores comumente são surpreendidos com

demandas sem amparo para realizá-las (Andrade et al., 2010).

Por sua vez, o planejamento de médio prazo nos municípios é instrumentalizado através do

Plano Plurianual  (PPA),  que  estabelece  e  organiza  os  recursos  e  esforços  compartilhados  entre

governo e sociedade, com vistas a viabilizar programas, objetivos e metas vislumbrados para os

próximos  quatro  anos.  Acompanhado  de  outros  dois  instrumentos  legais,  a  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias  (LDO) e Lei  do Orçamento Anual  (LOA),  possui  a  importante  oportunidade  de

incluir políticas voltadas aos grupos sociais mais vulneráveis, destacando-se aquelas que assegurem

o direito à saúde individual e coletiva, assistência e previdência social. Nessa conjuntura, torna-se

fundamental que a elaboração do plano seja capaz de explicitar a orientação estratégica para os

gastos  e  investimentos  governamentais,  e  conforme  Garcia  (2015,  p.  66),  com  seus  limites  e

potencialidades: 

Conceber o plano por problemas e enfrentá-los mediante ações organizadas por programas
com objetivos definidos, com a articulação do plano ao orçamento, permite chegar muito
mais perto da complexidade do mundo real que na forma tradicional de fazer planejamento
e orçamento (função, órgãos da administração e subprogramas referenciados apenas por
metas a alcançar). Explicar problemas, chegar às suas causas e conceber ações eficazes
(projetos, atividades e ações normativas), definindo com rigor seus produtos – um por ação
–, suas metas, seus custos e seus prazos é criar possibilidades para dar partida na adoção do
planejamento estratégico público.

Os programas, com seus elementos constitutivos, representam a dimensão tática do plano e

devem organizar a ação governamental na busca pelos seus objetivos, o que inclui a definição de

processos  de  monitoramento  e  avaliação  em  seus  desenhos  estruturais,  formando  a  dimensão

normativa  do  planejamento  (GARCIA,  2015;  BRASIL,  2013).  A qualidade  das  informações

gerenciais  e  programáticas,  portanto,  pode  impactar  o  acompanhamento  da  entrega  dos  bens  e

serviços à população, bem como dimensionar a adequação e coerência interna quantos às diretrizes,

aos objetivos, ações, metas e indicadores propostos, por exemplo. Além do mais, o estabelecimento

de indicadores  para  os  programas  pode contribuir  para  o  processo de  tomada de decisão  e  de

controle da gestão pública municipal e para a gestão ou geração de conhecimento (VARELA, 2004).



11

Diante desse cenário, surge o interesse em estudar o desenho estrutural da dimensão tática

dos planos plurianuais de seis municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), mais

especificamente dos  programas finalísticos  direcionados à  assistência  social,  área primordial  na

agenda pública e, consequentemente, para os objetivos de desenvolvimento e efetivação dos direitos

sociais  no  país.  A focalização  em planos  plurianuais  de  municípios  da  RMPA justifica-se  pela

vinculação deste trabalho ao Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal (NUPEGEM), da Escola de

Administração  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS),  no  que  se  refere  à

produção de pesquisas voltadas à análise de arranjos institucionais e capacidades estatais locais e

suas inferências sobre as gestões municipais da região.

A Constituição Brasileira, estabelece que o direito à seguridade social (saúde, assistência

social  e previdência) é um dever do Estado e que deve ser assegurado universalmente,  com as

responsabilidades  compartilhadas  entre  União,  estados,  Distrito  Federal  e  municípios.  Nesse

caminho, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) propõe a articulação nos três níveis de

governo, a partir de um modelo de gestão participativa, objetivando garantir a proteção social aos

cidadãos, individual e coletivamente. Sendo os programas do plano plurianual um dos principais

retratos  da  agenda  governamental  e,  ainda,  com  o  papel  de  refletirem  as  políticas  públicas,

indicarem caminhos para a implementação dessa agenda e de organizarem as ações governamentais

para o médio prazo, formula-se a seguinte questão de pesquisa: é eficiente o modelo estrutural

expresso  no  planejamento  das  políticas  públicas  de  assistência  social,  no  âmbito  dos  planos

plurianuais, nessas localidades?

 Tendo em vista que o planejamento governamental é um instrumento que dispõe de modo

organizado  e  gerencial  o  conjunto  de  políticas  públicas  que  um  governo  definiu,  para  um

determinado período de tempo, como prioritário para a resolução de conflitos e o enfrentamento de

problemas sociais, definiu-se como objetivo geral desta pesquisa, analisar o desenho dos programas

finalísticos em assistência social presentes nos planos plurianuais 2018-2021 de seis municípios da

Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), a partir dos arranjos conceituais elaborados para

retratarem tais escolhas. Já entre os objetivos específicos, estão: descrever sinteticamente o modelo

estrutural dos planos plurianuais e identificar os elementos essenciais  previstos na Constituição

Federal (diretrizes, objetivos e metas) e analisar o desenho estrutural dos programas finalísticos  em

assistência  social  quanto  à  qualidade  e  coerência  interna  de  seus  elementos  formais  básicos

(objetivos,  ações,  metas  e  indicadores),  à  classificação  em  projetos  e  atividades  e  quanto  à

harmonização  com  as  prioridades  de  governo  apresentadas  e,  ainda,  comparar  os  resultados

encontrados. 

Nesse sentido, o planejamento na sua expressão estratégica quadrienal, materializado nos

planos  plurianuais,  impõe  desafios  aos  municípios  quanto  ao  desenho de  seus  programas  e/ou
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projetos e às escolhas dos problemas aos quais resolveu enfrentar. A forma como esta estrutura é

concebida e organizada, representa um importante aspecto na gestão das políticas públicas e nos

processos de accountability dos governos, pois possibilita que gestores e sociedade identifiquem e

tomem  decisões  sobre  limites,  potencialidades,  direções  e  resultados  obtidos  das  ações

governamentais. 

Para esse trabalho foi utilizado o método “pesquisa documental”, que de acordo com Gil

(2008) é delineada fundamentalmente pela natureza das fontes, aproximando-se do que se define

por pesquisa bibliográfica. Enquanto a última é desenvolvida principalmente a partir de livros e

artigos  científicos,  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”

(GIL,  2008,  p.  57).  Quanto  à  abordagem,  define-se  como  pesquisa  qualitativa  de  caráter

exploratório,  que é  dirigida à análise  de casos concretos conforme suas  peculiaridades  locais e

temporais dentro de seus contextos (FLICK, 2009). Os materiais analisados foram legislações e

planos plurianuais, definidos como registros institucionais (GIL, 2008). A coleta destes documentos

ocorreu durante o 2º semestre de 2018 a partir dos sítios eletrônicos oficiais das unidades amostrais.

Para a definição da amostra de seis planos plurianuais municipais participantes do estudo,

considerou-se como população o total de Municípios da RMPA, atualmente composta por 34 (trinta

e  quatro)  municípios,  incluindo  a  capital  Porto  Alegre  que,  dada  às  suas  características

socioeconômicas e de infraestruturas relativas a uma capital estadual, foi excluída previamente da

pesquisa.  Nesse sentido,  para se chegar aos participantes do estudo dentre  os 33 (trinta e três)

municípios  restantes,  definiu-se  dois  parâmetros:  o  valor/número  constante  nas  propriedades

“população  estimada  para  o  ano  de  2016”  e  “Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal

(IDHM)1”. A propriedade “população” foi utilizada como divisora para a formação de três grandes

grupos, dos  quais partiram os seis  selecionados.  Assim,  o primeiro grupo apresenta as  maiores

populações, do 1º ao 11º município, o segundo grupo, do 12º ao 22º município e o terceiro grupo,

do 23º ao 33º município em total de habitantes. 

Por  fim,  a  escolha  dos  municípios  baseou-se,  em cada  grupo,  pela  melhor  posição  na

propriedade “IDHM” em relação ao candidato subsequente, partindo da ordem estabelecida pela

propriedade “população”.  Tal  critério  visou diversificar  a  seleção das  unidades  de análise,  pois

permitiu a participação de municípios de diferentes portes no estudo. Além disso, com o “IDHM”

na  equação,  a  amostragem  tornou-se  mais  qualificada  (e  menos  dependente  de  apenas  uma

variável),  já  que  este  índice  consegue  refletir  os  desafios  e  as  potencialidades  para  o

1O IDHM brasileiro considera as mesmas três dimensões do IDH Global – longevidade, educação e renda, mas vai
além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam
os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento
dos municípios e regiões metropolitanas brasileiras. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/.

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
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desenvolvimento humano presentes nos municípios brasileiros. Dessa forma, a pesquisa enquadra-

se no grupo de amostragem estratificada que “[…] caracteriza-se pela seleção de uma amostra de

cada subgrupo da população considerada. O fundamento para delimitar os subgrupos ou estratos

pode ser encontrado em propriedades como sexo, idade ou classe social” (GIL, 2008, p. 92).

 A seguir, demonstra-se a divisão dos municípios nos três grandes grupos, bem como as

faixas de abrangência para cada uma das propriedades e, por último, a definição das seis unidades

de análise para esta pesquisa. A tabela 1, dividida em três grupos formados por onze municípios

cada, retrata as informações sobre população e IDHM dos 33 municípios da RMPA, considerando

como divisor a população estimada para o ano de 2016. Os dados populacionais são provenientes

das estimativas da Fundação de Economia e Estatística (FEE) para 2016 e para o uso do IDHM,

utiliza-se dos dados advindos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010).

Tabela  1 – Classificação em grupos  de  acordo com estimativa  populacional  para 2016 e  IDHM -  2010 dos
municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre

Fonte:  Elaborado  pelo  autor  a  partir  de  dados  da  FEE/Centro  de  Indicadores  Econômicos  e  Sociais  e  Atlas  do
Desenvolvimento Humano no Brasil, 2018.

 MUNICÍPIOS

IDHM

2010

Habitantes Índice
Posição Geral

RS 11.247.972 0,751

GRUPO 1

              352.097 1º 0,750 3º

              274.329 2º 0,736 6º

Viamão               252.287 3º 0,717 9º

              243.260 4º 0,747 4º

São Leopoldo               226.680 5º 0,739 5º

              211.082 6º 0,699 11º

              141.256 7º 0,726 8º

              130.255 8º 0,757 1º

              100.226 9º 0,730 7º

                 85.226 10º 0,754 2º

                 79.271 11º 0,711 10º

GRUPO 2

                 65.094 12º 0,755 2º

                 64.320 13º 0,745 4º

                 57.971 14º 0,727 6º

                 54.114 15º 0,704 11º

                 47.325 16º 0,757 1º

                 42.934 17º 0,717 8º

                 38.036 18º 0,717 8º

                 36.958 19º 0,747 3º

Portão                  34.087 20º 0,713 10º

Igrejinha                  33.942 21º 0,721 7º

                 30.699 22º 0,743 5º

GRUPO 3

                 26.238 23º 0,733 3º

                 25.633 24º 0,718 4º

São Sebastião do Caí                  24.469 25º 0,739 2º

                 23.254 26º 0,696 7º

Ivoti                  22.959 27º 0,784 1º

                 21.032 28º 0,688 9º

                 19.172 29º 0,689 8º

                 14.198 30º 0,698 6º

                 11.918 31º 0,661 11º

                   7.471 32º 0,714 5º

                   5.770 33º 0,679 10º

GRUPO DE 
MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO 
EM 2016 

Posição no 
Grupo

Canoas 

Gravataí 

Novo Hamburgo 

Alvorada 

Sapucaia do Sul 

Cachoeirinha 

Guaíba 

Esteio 

Sapiranga 

Montenegro 

Campo Bom 

Taquara 

Parobé 

Estância Velha 

Santo Antônio da 
Patrulha 

Eldorado do Sul 

Charqueadas 

Dois Irmãos 

Triunfo 

Nova Santa Rita 

São Jerônimo 

Rolante 

Nova Hartz 

Arroio dos Ratos 

Capela de Santana 

Glorinha 

Araricá 
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De acordo dados presentes na tabela 1 e com os critérios anteriormente apresentados, o

estudo concentrou-se na análise dos programas finalísticos  em assistência social  constantes nos

respectivos  planos  plurianuais  (PPA)  dos  municípios  de:  Canoas  e  Gravataí  (grupo  1),

Montenegro e Campo Bom (grupo 2) e Triunfo e São Sebastião do Caí (grupo 3). Além disso, a

metodologia  para  a  análise  e  a  interpretação  dos  dados,  também  denominada  de  análise  de

conteúdo, transcorreu de forma simultânea à sua coleta, ou seja, ao iniciarem as primeiras leituras

de  documentos.  Conforme  Gil  (2008,  p.  156),  a  análise  dos  dados  “[…]  tem  como  objetivo

organizar  e  sumariar  os  dados  de  tal  forma  que  possibilitem o  fornecimento  de  respostas  ao

problema proposto para a investigação”. O autor pondera que ambos processos são indissociáveis e

que a interpretação por sua vez, tem por perspectiva dotar os dados analisados de significados mais

amplos, o que só é possível pela conexão com os conhecimentos produzidos e as teorias deles

decorrentes.  Para  a  apresentação  desses  elementos  foi  elaborado  texto  discursivo,  baseado  em

tópicos-chave,  além da utilização de quadros e tabelas como instrumentos de representação das

informações coletadas.

Por fim, o presente estudo está organizado em cinco capítulos, incluindo esta introdução.

Na  sequência,  apresenta-se  um  panorama  sobre  a  política  de  assistência  social  no  Brasil,

especialmente no que se refere ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dada a focalização

do presente estudo nos programas finalísticos na área.  No terceiro capítulo tem-se o referencial

teórico,  no  qual  são  apresentados  os  conceitos  que  fundamentam  a  pesquisa,  tais  como

planejamento governamental, políticas públicas e seu ciclo, bem como sobre o plano plurianual e

seu contexto na esfera do planejamento municipal. Já no quarto capítulo, está a análise de dados,

que expõe a descrição e os aspectos legais dos planos plurianuais estudados, o exame do desenho

estrutural dos programas finalísticos em assistência social e o diagnóstico comparativo entre as seis

unidades. O quinto e último capítulo traz as conclusões e as percepções mais relevantes acerca da

investigação. 
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2  A  POLÍTICA  PÚBLICA  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  O  SISTEMA  ÚNICO  DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

A Constituição Federal de 1988 trouxe um novo paradigma conceitual sobre as políticas

sociais, colocando-as como um dever do Estado e um direito essencial aos(às) cidadãos(ãs), como

meio de enfrentar a desigualdade social e a permanência de pessoas em situação de vulnerabilidade

(CORDEIRO, 2018). Conforme Cordeiro (2018, p. 68), a CF de 1988 também “[…] estabeleceu

que o sistema de seguridade social  de nosso país  fosse assentado em um tripé,  formado pelas

políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social”. Ainda segundo a autora, o texto constitucional

permitiu a criação de instrumentos destinados a desenvolverem os processos de formulação e gestão

das políticas socioassistenciais. 

Primeiramente, em 1993, foi estabelecida a LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social),

que mesmo apresentando uma expansão em termos de conceitos e princípios, não foi exitosa na

prática, dado o contexto político e econômico desfavorável à época. Outro marco significativo foi

aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004. Gomes e Menicucci (2018)

destacam que através da PNAS, pode-se instituir o Sistema Único da Assistência Social (SUAS),

implantado em 2005, num processo em que também foi criado o Ministério de Desenvolvimento

Social e Combate à Fome (MDS), atualmente denominado como Ministério do Desenvolvimento

Social  (MDS).  No  entendimento  de  Cordeiro  (2018),  a  PNAS  possibilitou  a  superação  do

“assistencialismo” e da “caridade” que marcaram a trajetória das políticas de proteção social até

então,  resgatando a  natureza  normativa  da  LOAS, que  estabelece  a  proteção social  como uma

política  não contributiva  e  como um direito  inalienável  dos  cidadãos(ãs)  que  encontram-se em

situação vulnerável e desprotegidos socialmente.

No aspecto estrutural, o SUAS deve ter como base o que a população apresenta em termos

de necessidades sociais básicas, com um olhar para as iniquidades que excluem e impedem o acesso

aos direitos sociais, considerando cada contexto local para que seja capaz de gerar respostas aos

desafios  que  se  apresentam.  Nesse  aspecto,  os  municípios  são  o  espaço  onde  os  detalhes  da

realidade  social  são  mais  visíveis  e,  também,  onde  há  mais  aderência  para  a  identificação  de

prioridades  (COUTO; SILVA, 2009).  Para as autoras,  isso se dá “entendendo que as estruturas

devem estar assentadas na leitura dessa realidade, que impõe pensar a política a partir das demandas

que são colocadas e das potencialidades e necessidades de cada esfera na construção do Sistema”

(COUTO; SILVA, 2009, p.  39).  Nesse mesmo caminho,  Gomes e Menicucci (2018) definem o

SUAS como o sistema que organiza a execução e financiamento dos serviços de assistência social

no escopo da PNAS, articulando esforços e recursos advindos das três esferas de governo. No ano

de 2012, a edição da Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS) trouxe avanços para o
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planejamento  de metas  e  resultados  e  concedeu aos  municípios  maior  autonomia na gestão do

sistema, dada a flexibilização permitida na aplicação dos recursos (BRASIL, 2016).

A organização das ações da assistência social, segundo as autoras, tem como referência o

modelo  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  em  que  a  rede  de  serviços  é  regionalizada  e

hierarquizada,  com os  serviços  sendo  definidos  por  níveis  de  atenção  (primária,  secundária  e

terciária). No caso do SUAS, as ações são divididas em dois grupos que as operacionalizam através

de  projetos  e  programas.  Assim,  há  a  formação  da  Proteção  Social  Básica  (PSB),  sob

responsabilidade dos poderes executivos municipais e a Proteção Social Especial (PSE), viabilizada

pelos estados e municípios de médio e grande porte (GOMES; MENICUCCI, 2018). A primeira,

inclui  ações  de  baixa  complexidade,  como a  gestão  do  Programa Bolsa  Família  (PBF),  sendo

executadas através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) (CRUZ, 2009). Além

da gestão do PBF, a Proteção Social Básica também é composta pelo Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

e pelo Serviço de Proteção Social  Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e  Idosas

(BRASIL, 2016). De acordo com Cruz (2009, p. 230):

[…] objetiva prevenir situações de risco através de desenvolvimento de potencialidades e
aquisições e fortalecer vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive
em situação  de  vulnerabilidade  social  decorrente  da  pobreza,  com precário  acesso  aos
serviços públicos e/ou fragilização de vínculos afetivos.

Neste caso,  os indicadores socioeconômicos são a base para delimitar os territórios de

atuação e estabelecimento dos CRAS. Já a PSE, atua nos níveis de média e alta complexidade e

destina-se ao atendimento de famílias ou indivíduos que tenham sofrido violação de seus direitos ou

estejam  em  situação  de  risco  pessoal  ou  social  (GOMES;  MENICUCCI,  2018).  O  centro  de

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) é o equipamento público que promove,

articula e coordena os programas e projetos da PSE, realizando serviços como o acolhimento de

crianças  e  adolescentes,  de  erradicação  do  trabalho  infantil  e  de  proteção  em  situações  de

emergência e calamidade pública, entre outros (CRUZ, 2009). Há ainda, como equipamentos da

PSE, os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP),

os  Centros-Dia  de  Referência  para  Pessoa  com Deficiência  e  suas  Famílias  e  as  Unidades  de

Acolhimento (BRASIL, 2016). 

Segundo Gomes e Menicucci (2018), a política de assistência social é financiada pelos três

entes federados, porém com atuação prioritária da esfera federal, que também a regula, a monitora e

a avalia. As duas autoras salientam que a partilha dos recursos federais, no período de 2003 a 2015,

ocorreu de modo mais equitativo e expandiu-se ao longo desses anos (de 0,83% do PIB em 2003

para  1,57%  em  2015).  Todavia,  tal  investimento  na  área  esteve  dependente  das  decisões  dos
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governantes  à época,  pois a  Constituição Federal  não estabelece vinculação de recursos para a

assistência social, como ocorre com a saúde e a educação. Em suas palavras, “isso gera insegurança

quanto  à  continuidade  das  ações  em contextos  políticos  diversos,  o  que  expõe esse  campo de

atuação governamental a grande vulnerabilidade” (GOMES; MENICUCCI, 2018, p. 126). Portanto,

a efetivação dos direitos socioassistenciais precisam estar fundamentados na constituição do SUAS

como uma conquista popular inalienável, intensificada pela democratização dos múltiplos espaços

políticos, de modo que esta política seja de fato um mecanismo público de Estado que preserve os

interesses coletivos em torno da proteção social (ANDRADE, 2009). 

2.1 UM RETRATO RECENTE DO SUAS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Com  o  auxílio  do  Censo  SUAS  2016  e  de  outras  publicações,  apresenta-se  algumas

informações que permitem dimensionar a realidade atual da política de assistência social no país,

notadamente na esfera municipal. No aspecto da estrutura administrativa, no ano de 2016, 78,5%

das 5.481 Secretarias Municipais dedicadas à área eram exclusivamente de assistência social. Em

2015, este dado era 0,8% maior. Na análise por região, o Centro-Oeste brasileiro desponta com a

maior proporção de Secretarias exclusivas: 84,6% do total. Com a menor proporção encontra-se a

Região Sul: naquele ano, 65,6% das Secretarias eram voltadas exclusivamente para área,  o que

indica uma maior prevalência de órgãos realizando a gestão da assistência social simultaneamente

com outros campos (BRASIL, 2016). 

Na  observação  sobre  os  equipamentos  da  assistência  social,  especificamente  sobre  o

CRAS, constatou-se que 94,4% dos municípios de pequeno porte I2 e 68,4% do total dos municípios

de pequeno porte II possuíam um CRAS. Apenas 76 municípios não tinham CRAS (75 são de

pequeno porte I e o outro é de pequeno porte II).  Entre os municípios de grande porte,  54,9%

possuíam entre 4 a 6 CRAS, 7,9% mais de 10 unidades e, o restante (20,7%), possuíam entre 7 e 10

unidades de CRAS. Nas metrópoles, apenas uma das 17 existentes no Brasil, não possuía mais de

10 unidades  (BRASIL,  2016).  Em relação ao equipamento  CREAS, destaca-se o dado sobre a

formação  profissional  da  equipe  de  recursos  humanos:  em  2016,  os  assistentes  sociais

representavam  26,7%  do  total  de  trabalhadores,  seguidos  pelos  psicólogos  (19,3%),  pelos

profissionais sem formação profissional (17,2%) e pelos profissionais de nível médio (17%), sendo

as categorias com maior contingente de trabalhadores. 

2A divisão  dos municípios  por portes  é  utilizada  pelo SUAS para  a  hierarquização  das  ações de  proteção  social,
considerando a realidade local para isso, e organiza-se conforme o número de habitantes: até 20.000 – pequeno porte I;
de 20.001 a 50.000 – pequeno porte II; de 50.001 a 100.000 – médio porte; entre 100.001 a 900.000 – grande porte;
com  mais  de  900.000  –  metrópoles.  Disponível  em:
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/833.pdf  

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/833.pdf
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O índice  da  categoria  sem nenhuma  formação  profissional  vem sendo  reduzido  desde

2012. Numa leitura sobre as informações de infraestrutura e de recursos humanos obtidas pelo

Censo, é possível perceber que a política de assistência social foi capilarizada em todo o território

nacional, principalmente através da atenção básica, do mesmo modo em que ocorreu a expansão de

pessoal qualificado, no número de trabalhadores e na ocupação de cargos especializados (assistentes

e educadores sociais e psicólogos, por exemplo), considerando as séries históricas apresentadas no

documento. Outra importante informação extraída do Censo SUAS 2016, refere-se à realização de

transferências  de  recursos,  por  meio  de  convênios,  dos  municípios  para  organizações  não-

governamentais (ONG’s) e entidades de assistência social. A seguir, gráfico com a distribuição dos

Municípios por Região, neste quesito:

Gráfico 1 – Distribuição de municípios por realização de transferência de recursos por meio de convênios para
ONGs e Entidades de Assistência Social, segundo grandes regiões – Brasil, 2016

 Fonte: MDS – Censo SUAS (BRASIL, 2016, p. 32).

Conforme o gráfico acima,  em 2016, 64,2% dos municípios  brasileiros  não realizaram

transferências de recursos para ONG’s ou outras entidades. Dos que procederam com a prática,

18,7% a fizeram com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, 6,5% a partir de outras

fontes e 10,6%, como recursos do Fundo e de outras fontes. Por grandes regiões, a região Nordeste

teve o maior percentual de municípios que não se utilizaram desse expediente (85,2%) e, a região

Sudeste, por outro lado, registrou o maior percentual (aproximadamente 56,5%) de municípios que

financiaram outras instituições como forma de garantir a execução das ações de assistência social.

O financiamento das políticas de assistência social,  conforme a Constituição Brasileira,

deve advir de recursos constantes no orçamento da seguridade social. Neste cenário, de acordo com

o artigo 2º da NOB/SUAS (2012, p. 16), o SUAS tem como um de seus objetivos consolidar o

cofinanciamento, a cooperação técnica e a gestão compartilhada com os demais entes federados.
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Assim,  de  modo  geral,  a  operação  do Sistema  possibilita  que  o  cofinanciamento  das  políticas

socioassistenciais ocorra por meio dos recursos orçamentários das três esferas, “[…] com a União

assumindo o papel de coordenação e buscando induzir o comportamento dos entes subnacionais por

meio da legislação nacional e transferência direta de recursos” (GOMES; MENICUCCI, 2018, p.

121). As autoras ainda informam que, diferentemente dos serviços, os benefícios monetários são

centralizados e operados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), como o PBC (Programa

de Prestação Continuada), que é uma garantia de renda básica direcionada aos idosos e pessoas com

deficiência que comprovarem não possuírem condições de sobrevivência. 

Para que os entes subnacionais possam aderir  ao SUAS e, por conseguinte,  receber os

recursos  do cofinanciamento  da  União,  a  NOB/SUAS (2012,  p.  19)  em seu artigo  10º,  impõe

algumas  exigências:  1)  a  comprovação  da  criação  e  do  pleno  funcionamento  do  Conselho  de

Assistência Social; 2) que o Fundo de Assistência Social tenha sido criado por lei e implantado; 3) e

que  o Plano de  Assistência  Social  também esteja  aprovado.  Ilustrativamente,  segundo o Censo

SUAS para o ano de 2016 (p. 113), 92,5% dos municípios informaram da existência do Plano de

Assistência Social e, 89,9% da totalidade dos Conselhos, deliberaram sobre o seu teor. Também

neste ano, 96,2% dos municípios indicaram possuir um Conselho de Assistência Social. As regiões

Norte e Nordeste foram as únicas que registraram um percentual abaixo do valor nacional (93,8%

para ambas). Nota-se, dessa forma, que a grande maioria dos municípios brasileiros conseguem

organizar-se  quanto  sua  vinculação  ao  SUAS  e  à  obtenção  de  recursos  orçamentários  via

cofinanciamento da União. No quadro abaixo, apresentam-se os programas e serviços do SUAS,

com dados descritivos, a partir da divisão organizacional da proteção social:

Quadro 1 – A proteção social no âmbito do SUAS   

TIPO/
EQUIPAMENTOS

PRINCIPAIS SERVIÇOS/BENEFÍCIOS NÚMEROS (2016)

PROTEÇÃO  SOCIAL
BÁSICA

•  Centros  de  Referência  da
Assistência  Social  –  CRAS
(além  de  forma  indireta  por
outras  entidades  e
organizações  de  assistência
social  na  área  de  mesma
abrangência);
• Centros de Convivência (CV)

• Programa de inclusão produtiva
e  projetos  de  enfrentamento  da
pobreza.  •  Centros  de
Convivência para Idosos.
 • Serviços para crianças de 0 a 6
anos.
•  Serviços  socioeducativos  para
crianças,  adolescentes  e  jovens
na faixa etária de 6 a 24 anos.
•  Programa  de  Atenção  Integral
às Famílias (PAIF). 
• Benefícios Eventuais (em casos
de nascimento, morte, etc).

Serviços  que  potencializam  a
família  como  unidade  de
referência,  fortalecendo  seus
vínculos internos e externos de
solidariedade,  através  do
protagonismo de seus membros
e da oferta de um conjunto de
serviços  locais  que  visam  a
convivência, a socialização e o
acolhimento  (em  famílias  sem
vínculos rompidos),  bem como
a  promoção  da  integração  ao
mercado de trabalho.

•8.240  unidades  de
CRAS  (cobrindo
cerca de 98,6% dos
municípios)

•8.454  unidades  de
CV  no  país  –
Região  Sudeste
com 47,7% do total
e Região Norte com
2,8% do total.

              Continua
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                    Conclusão

TIPO/
EQUIPAMENTOS

PRINCIPAIS SERVIÇOS/BENEFÍCIOS NÚMEROS (2016)

PROTEÇÃO  SOCIAL
ESPECIAL  DE  MÉDIA
COMPLEXIDADE

•  Centros  de  Referência
Especializados  de  Assistência
Social (CREAS); 
•  Centros  de  Referência
Especializados para População
em Situação  de  Rua  (Centros
POP); 
•  Centros-Dia  de  Referência
para Pessoa com Deficiência e
suas Famílias; 

•  Serviço de  orientação e  apoio
sociofamiliar.
• Plantão Social.
• Abordagem de Rua.
• Cuidado no Domicílio.
• Serviço de Habilitação e 
Reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência.
• Medidas socioeducativas em 
meio-aberto (Prestação de 
Serviços à Comunidade
– PSC e Liberdade Assistida – 
LA).

Oferecem  atendimentos  às
famílias e indivíduos com seus
direitos  violados,  mas  cujos
vínculos familiar e comunitário
não foram rompidos. Requerem
maior  estruturação  técnico-
operacional  e  atenção
especializada  e  mais
individualizada,  e,  ou,  de
acompanhamento  sistemático e
monitorado.

•2.521  unidades  de
CREAS em todo o
país  –  Região
Nordeste  com  967
unidades e a Região
Sul  com  392
unidades.

PROTEÇÃO  SOCIAL
ESPECIAL  DE  ALTA
COMPLEXIDADE

•  Centros  de  Referência
Especializados  de  Assistência
Social (CREAS); •Unidades de
Acolhimento.

• Atendimento Integral 
Institucional.
• Casa Lar
•República.
•Casa de Passagem.
• Albergue.
• Família Substituta e 
Acolhedora.
• Medidas socioeducativas 
restritivas e privativas de 
liberdade (semiliberdade,
internação provisória e 
sentenciada).
• Trabalho Protegido.

Serviços que garantem proteção
integral – moradia, alimentação,
higienização  e  trabalho
protegido  para  famílias  e
indivíduos  que  se  encontram
sem  referência  e,  ou,  em
situação  de  ameaça,
necessitando  ser  retirados  de
seu  núcleo  familiar  e,  ou,
comunitário.

• Havia no país, em
2016,  2.965
Unidades  de
Acolhimento  de
crianças  e
adolescentes.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Política Nacional de Assistência Social (2005, p. 33-38) e CENSO SUAS 2016:
análise dos componentes sistêmicos da política nacional de assistência social (2016, p. 39-107).

   

A criação de um sistema de gestão de políticas de assistência social, como o SUAS em

2005, dentro de um contexto em que a  área passa a  ser reconhecida e tratada como direito  de

cidadania e princípio de seguridade social a partir da CF de 1988, trouxe a possibilidade de se

construir estrategicamente inúmeros benefícios, serviços, programas e projetos capazes de enfrentar

as  desigualdades  e  promover  a  justiça social  no país  (BRASIL,  2005;  GOMES; MENICUCCI,

2018). Ainda que o desenvolvimento da Assistência Social tenha recebido um novo enfoque durante

as  duas  últimas  décadas  (do  assistencialismo residual  à  universalização da  proteção social),  os

desafios permanecem para a sua institucionalização e consolidação enquanto política de Estado

independente dos governos de ocasião, inclusive sobre o grau de comprometimento de municípios e

estados  (RODRIGUES,  2013;  GOMES;  MENICUCCI,  2018).  Nos  próximos  tópicos  serão

trabalhados os temas conceituais acerca desta pesquisa,  relacionados às políticas públicas e seu

ciclo, ao planejamento governamental e ao plano plurianual como instrumento de planejamento das

políticas públicas. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

A apresentação dos itens a seguir leva em consideração a representatividade dos assuntos

para o presente trabalho. A construção do capítulo parte da interpretação e análise das obras de

diversos  autores,  entre  os  quais  estão  Januzzi  (2002),  De  Toni  (2003),  Ferreira,  Cassiolato  e

Gonzales (2009), Secchi (2010), Paludo e Procopiuck (2011), Matias-Pereira (2012), Dias e Matos

(2012), Ramos & Schabbach (2012) e Giacomoni (2017).

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E SEU PROCESSO DE ELABORAÇÃO
 

As políticas públicas, na abordagem de Secchi (2010), referem-se às ações produzidas para

enfrentar problemas públicos. O autor, de modo mais detalhado, apresenta o conceito como uma

orientação para alguém que atuará de forma passiva ou ativa diante de um problema dessa ordem.

Além disso,  considera  que  “[…]  a  razão  para  o  estabelecimento  de  uma  política  pública  é  o

tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante” (SECCHI,

2010, p.  2).  Na concepção de Matias-Pereira (2012),  elas  inserem-se na relação entre  Estado e

sociedade, como ações e/ou diretrizes reconhecidas pelos governos para a concretização de bens e

serviços públicos,  com ou sem participação de atores sociais  em seus processos.  O autor ainda

enfatiza que:

Tudo  que o  Estado  faz  ou  deixa  de  fazer  está  compreendido  como metas  de  políticas
públicas a serem cumpridas: o investimento, os segmentos beneficiados ou excluídos pelos
serviços. Dependendo de como as políticas públicas são elaboradas, elas podem oportunizar
a melhoria da qualidade de vida da população, redistribuindo renda, ou podem privilegiar
setores dominantes da sociedade, aumentando ainda mais a concentração da renda e da
desigualdade social (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 33).

Seguindo nesse enfoque, Dias e Matos (2012) definem política pública como o instrumento

que os governos utilizam para gerarem condições de bem-estar à sociedade, através de mecanismos

legais  e  coercitivos,  estando  envolvido  nessa  equação  o  exercício  da  atividade  política,  dos

processos de decisão e da administração dos recursos públicos, por exemplo. Na síntese apresentada

pelos autores, as políticas públicas tratam da “[…] gestão dos problemas e das demandas coletivas

[…], racionalizando a aplicação de investimentos e utilizando o planejamento como forma de se

atingir os objetivos e as metas predefinidos (DIAS; MATOS, 2012, p. 14). 

A institucionalização  da  assistência  social,  como  política  social  pública,  adquire  tal

contorno a partir da Constituição Federal. De acordo com Almeida (2006, p. 4), “a inserção na

seguridade social aponta para seu caráter de política de proteção social articulada a outras políticas

do campo social voltadas para a garantia de direitos e de condições dignas da vida”. A política
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pública de assistência social portanto, assim como outras políticas sociais (de saúde, educação, etc.),

caracteriza-se pela ação do Estado orientada para a promoção da cidadania, da justiça e da equidade

social,  articulando-se através de um conjunto de projetos, programas, serviços e ações, devendo

envolver nos seus processos de tomada de decisões,  de elaboração e implementação, diferentes

organismos e agentes que estejam a ela relacionados e envolvidos (HÖFLING, 2001). 

O tema é conceitualmente amplo, complexo e interdisciplinar (MATIAS-PEREIRA, 2012),

não  cabendo  para  o  espaço  dessa  pesquisa  tratar  detalhadamente  as  suas  diversas  abordagens

conceituais. Assim, a partir dessa introdução, demonstra-se a seguir o processo de elaboração de

políticas públicas, ou como comumente chamado, o ciclo de políticas públicas.

Esse modelo analítico é formado por diversas fases que, conforme Dias e Matos (2012),

tem por objetivo dar suporte à análise e à compreensão de todo o processo de uma política pública.

Todavia, os autores destacam que as etapas estão interligadas e não necessariamente seguem uma

lógica linear, por vezes sobrepondo-se umas às outras. Nesse sentido, reforçam que “[…] cada etapa

envolve  seus  próprios  atores,  restrições,  decisões,  desenvolvimentos  e  resultados  que  estão  em

constante interação recíproca e, portanto, se afetam mutuamente” (DIAS; MATOS, 2012, p. 64).

Dado que o ciclo não possui uma definição rígida quanto ao número de fases, variando a quantidade

conforme  a  construção  teórico-metodológica  de  cada  autor  que  se  dedica  ao  tema,  para  esta

pesquisa será utilizada a proposta elaborada por Secchi (2010), que apresentou o ciclo de políticas

públicas como um modelo composto por sete fases: 1) identificação do problema; 2) formação de

agenda; 3) formulação de alternativas; 4) tomada de decisão; 5) implementação; 6) avaliação; 7)

extinção. 

Segundo Dias e Matos (2012, p. 68), “um problema pode ser considerado uma situação que

causa insatisfação num determinado grupo, para o qual existe uma lacuna entre situação percebida e

a situação desejada”. O problema não costuma ser unidimensional, exigindo uma abordagem global,

sobre o todo, inclusive evitando que se realize uma segmentação excessiva da problemática, ao

mesmo tempo em que não é estático, podendo ser reformulado e adaptado pelos atores envolvidos

durante os passos seguintes (SECCHI, 2010; DIAS; MATOS, 2012). 

A agenda diz respeito às prioridades de atuação de um governo, formada pelos problemas

ou temas identificados como relevantes (SECCHI, 2010). Conforme Secchi (2010, p. 35) “ela pode

tomar forma de um programa de governo, um planejamento orçamentário, um estatuo partidário ou,

ainda,  de  uma  simples  lista  de  assuntos  que  o  comitê  editorial  de  um  jornal  entende  como

importante”.  A  terceira  fase  do  ciclo,  chamada  de  formulação  de  alternativas,  trata  do

estabelecimento de diferentes possibilidades para a resolução do problema e, consequentemente, da

definição de qual  destas será capaz de alcançar  de modo adequado a solução desejada (DIAS;

MATOS, 2012). De acordo com Secchi (2010), no processo de formulação é fundamental que esteja
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inserido o estudo das prováveis consequências, além do desenvolvimento de objetivos e estratégias

para cada alternativa apresentada. 

Conforme  Dias  e  Matos  (2012),  a  tomada  de  decisão  é  o  momento  do  processo  de

elaboração de uma política pública em que se define qual a alternativa irá sobrepor-se às demais,

como solução ao problema público identificado. Para Secchi (2010), há três modos de compreender

a dinâmica de escolha de alternativas de solução: 1) busca-se definir soluções a partir do problema

já  estudado  e  analisado;  2)  os  problemas  vão  sendo  ajustados  às  soluções  e  vice-versa,  pelos

envolvidos na tomada de decisão num processo sucessivo de comparações; 3) os tomadores de

decisão  possuem propostas  de  soluções  e  correm atrás  de  problemas  para  que  estas  tornem-se

políticas públicas. 

A fase seguinte do ciclo é a da implementação da política pública. Nesta etapa se produzem

os  fatos  concretos,  as  ações  provenientes  dos  discursos  e  dos  acordos  estabelecidos  nas  fases

anteriores  (DIAS;  MATOS,  2012).  Destaca-se  que  uma análise  do  processo  de  implementação

precisa considerar que são pessoas e organizações, com seus variados interesses, comportamentos e

competências, que concebem, decidem e implementam políticas públicas (SECCHI, 2010; DIAS;

MATOS,  2012).  Dito  isto,  tanto  Secchi  (2010)  quanto  Dias  e  Matos  (2012),  identificam dois

modelos de implementação de uma política pública: o modelo top-down (de cima para baixo), que

parte da premissa de que as políticas públicas devem ser produzidas e decididas na esfera política e

que a implementação é uma responsabilidade administrativa, num padrão com distinção hierárquica

de comando, e o modelo  bottom-up (de baixo para cima), que pressupõe maior participação dos

atores que estão no nível da ocorrência do problema, discutindo e propondo soluções durante a fase

de implementação. 

A penúltima fase do ciclo é a chamada avaliação da política pública. Nela estão inclusos o

acompanhamento e o monitoramento da política, e tem por função básica demonstrar se houve êxito

ou não do que foi  colocado em prática (SECCHI, 2010).  De acordo com Ramos e Schabbach

(2012), a avaliação desempenha importantes funções em todo o ciclo de uma política pública, como

permitir o aprimoramento do processo de tomada de decisão e a promoção da accountability, mas

também  por  possibilitar  aos  atores  envolvidos  na  formulação  e  gestão  das  políticas  públicas,

conhecimentos  capazes  de  torná-las  mais  substanciais,  eficientes  e  eficazes.  As  autoras  ainda

apresentam definições sobre monitoramento e contrapontos em relação ao conceito de avaliação,

mas entendendo-os como complementares. Segundo as mesmas:

[…] o monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada sistematicamente durante
o período de execução e operação, para se saber como uma intervenção evolui ao longo do
tempo,  através  de  dados  da  gerência  do  projeto  sobre  metas  iniciais,  indicadores  e
resultados associados aos programas (RAMOS; SCHABBACH, 2012, p. 1279). 
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Ou seja, é entendido como um processo contínuo de avaliação e supervisão das atividades

e seus componentes, que permite fornecer, armazenar, coletar e analisar informações com o objetivo

de  corrigir  e  subsidiar  os  caminhos  percorridos  na  implementação  (Matias-Pereira,  2012).  Por

último,  apresenta-se  a  fase  de  extinção  da  política  pública,  que  envolve  decidir  se  esta  terá

continuidade,  se  será  reestruturada  ou  mesmo extinta  (DIAS;  MATOS,  2012).  Segundo Secchi

(2010),  a  extinção  assim como  o  surgimento  de  uma política  está  condicionada  às  janelas  de

oportunidades.  Todavia,  a  extinção  para  os  autores  (SECCHI,  2010;  DIAS;  MATOS,  2012)

dificilmente ocorre por completo, sendo comum a alteração ou a combinação com outras políticas

públicas. Nos tópicos seguintes, apresenta-se a explanação sobre o planejamento governamental e

sobre  um  de  seus  principais  instrumentos,  o  plano  plurianual,  que  tem  por  função  elementar

organizar de modo lógico e racional a atuação dos governos na gestão e na implementação das

políticas públicas.

3.2 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

A  discussão  sobre  planejamento  governamental  constitui-se  como  um  dos  pilares

metodológicos para o alcance do desenvolvimento esperado pelos governos, dada a importância da

função no estabelecimento, direção e coordenação das ações estatais e da alocação dos recursos

públicos.  Porém,  antes  de iniciar  a  argumentação sobre  o  tema,  cabe  apresentar  o  conceito  de

planejamento em um sentido amplo. De acordo com Paludo e Procopiuck (2011), planejar é a mais

importante  entre  as  funções  administrativas,  das  quais  inclui-se  a  organização,  a  direção  e  o

controle, e que se caracteriza como um processo que define, organiza e sistematiza determinados

objetivos em ações que sejam capazes de atingi-los num cenário projetado de futuro. Ainda nessa

direção, Matias-Pereira (2012, p. 2) define que: 

No processo de planejamento, as diretrizes balizam as linhas de ação a serem seguidas; os
objetivos traduzem o que se pretende realizar com o propósito de superar, reduzir, eliminar
ou controlar os problemas identificados; e as metas são as expressões quantitativas de um
objetivo.

Por conseguinte, o autor destaca que o planejamento tem seu princípio com a escolha de

objetivos a serem alcançados por uma organização/instituição, sendo por excelência um instrumento

para o suporte da gestão, na tarefa de orientá-la em bases estratégicas e racionais. Um plano, nessa

equação, é o produto do processo de planejamento e que representa a ligação entre este e a sua

implementação. No mais, o autor apresenta uma categorização da função a partir de seu grau de

amplitude, dividindo-a em três níveis: estratégico (relaciona-se aos macroproblemas), tático (está no

campo intermediário, especialmente ligado à alocação de recursos e estabelecimento de metas) e
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operacional  (define  em  detalhes  as  atividades/ações  para  a  produção  e  o  que/como/quem  as

realizará).

 Quando se trata de planejamento no âmbito do setor público e sua correspondência no

setor privado, as principais diferenças entre estes são percebidas nas questões que caracterizam o

objetivo  final  de  uma  organização  e  no  que  concerne  ao  equilíbrio  financeiro  (PALUDO;

PROCOPICUK, 2011). Conforme os autores, as instituições públicas buscam gerar bem-estar para a

coletividade, e devem para isso, respeitar às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no

que  tange  às  medidas  voltadas  ao  equilíbrio  das  contas  públicas.  Já  empresas  e  organizações

privadas têm por objetivo central a geração de lucros, mesmo que os resultados sejam obtidos a

longo prazo.

Assim, diante das complexas necessidades e dos inúmeros desafios que governos tem de

enfrentar  para  viabilizar  as  políticas  públicas  que  intencionam  desenvolver,  seja  local  ou

nacionalmente, o ato de planejar está diretamente ligado à capacidade da gestão em realizar seus

propósitos de maneira eficiente e eficaz, impactando no bem-estar da sociedade (Andrade  et al.,

2008). Nessas circunstâncias, o planejamento governamental é uma ferramenta que visa assegurar o

desenvolvimento através de normas e técnicas próprias, num processo internamente consistente e

orientado para promover as políticas públicas, implementadas como programas, de modo contínuo

no  tempo  (PALUDO;  PROCOPIUCK,  2011).  Para  Matias-Pereira  (2012),  o  planejamento  é  o

instrumento básico para que o Estado consiga gerar o bem-estar coletivo, considerando inclusive a

escassez dos recursos e a difícil tarefa de dispor bens e serviços em nível ideal para todos. Por isso,

a essencialidade da elaboração e implementação de planos, programas e outras ferramentas voltadas

para  a  ação  governamental,  contribuindo para  a  organização  dos  serviços  públicos  de  maneira

sistemática e permanente.

A partir  de  tal  cenário,  mostra-se  na  sequência  uma  abordagem  conceitual  sobre  o

planejamento estratégico no plano governamental, entendido como um dos principais instrumentos

de gestão (PAGNUSSAT, 2006). Conforme De Toni (2003), tal ferramenta não deve ser enquadrada

estritamente na lógica do gerenciamento empresarial, pois conduzir a ação do governo como se este

fosse uma empresa inserida num ambiente competitivo de mercado, despolitiza a construção das

políticas públicas e pode passar a falsa ideia de que o planejamento pode ser neutro tecnicamente,

num sentido de que o setor público desconsidera os processos políticos. O autor ainda enfatiza que:
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No contexto das políticas públicas o planejamento estratégico é parte de uma declaração
situada  e  posicionada  dos  Governos  sobre  o  enfrentamento  de  problemas  altamente
complexos,  que  envolvem  intrinsecamente  as  sínteses  contraditórias  das  diferentes
construções  políticas  que  se  manifestam  na  sociedade.  Daí  a  impossibilidade
epistemológica de um planejamento estratégico público tecnicamente neutro ou simples
adaptação das metodologias do planejamento empresarial corporativo (DE TONI, 2003, p.
53).

Complementando o exposto acima, o planejamento estratégico governamental propõe a

fundamental tarefa de inovar na busca pela solução dos grandes problemas, qual seja a esfera em

que estejam localizados. Somado a isto, impõe-se que ao elaborar e executar o planejamento, a

participação da sociedade esteja inserida na equação, pois é fonte para garantir a legitimidade e a

viabilidade  das  escolhas  que  venham  a  ser  pactuadas  e  que  direcionarão  a  ação  do  governo

(PALUDO; PROCOPIUCK, 2011). Como definem os autores, a inovação se materializa por meio

da composição de uma rede de governança nos três âmbitos de governo, que seja capaz de assimilar

um  amplo  espectro  de  participantes  (dos  níveis  internos  da  gestão  e  da  sociedade  civil)  na

concepção do planejamento, desenvolvendo para isso novas formas de coordenação, entre outros

métodos, com vistas a identificar os problemas e as oportunidades mais expressivas e as soluções

mais adequadas a serem implementadas. 

Quando inserido no contexto do modelo atual de planejamento da administração pública no

país,  “[…]  o  planejamento  estratégico  está  diretamente  relacionado  à  realização  do  Plano

Plurianual” (VELOSO, 2009, p. 44). Com base nas divisões hierárquicas tradicionais da função

(estratégico, tático e operacional), Veloso (2009) apresenta uma analogia com os três instrumentos

do  sistema  de  planejamento  orçamentário  vigente:  o  PPA (Plano  Plurianual),  a  LDO  (Lei  de

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

Em relação aos municípios, Veloso (2009, p. 45) destaca que “a aplicação da metodologia

de  formação  de  planejamento  estratégico  a  partir  da  elaboração  do plano plurianual  permite  o

desenvolvimento de orientações eficazes para o encaminhamento da gestão pública, na busca dos

resultados pretendidos”. No item 3.3 foram descritos os instrumentos de planejamento orçamentário

(PPA/LDO/LOA),  com  maior  ênfase  no  PPA e,  após,  referências  à  aplicabilidade  na  esfera

municipal.  Abaixo,  apresenta-se  quadro  extraído  da  obra  de  Pfeiffer  (2000)  demonstrando  as

principais diferenças entre o setor público e o privado na adoção do planejamento estratégico:
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Quadro 2 - Diferenças significativas entre os setores público e privado

Empresa privada Setor público

Missão • limitada (a determinados produtos
e/ou serviços)
• definida pela direção ou pelos proprietários.

•  ampla  e  não  específica  (muitas  vezes
implicitamente subentendida e não explicitamente
definida)
• obrigatória na base de um mandato

Visão • baseada na missão e na análise do ambiente
• coerente com as próprias possibilidades

• determinada pela política
• ampla e não específica
•  muitas  vezes  incoerente  com  os  recursos
disponíveis

Organização • funcional
• linhas claras de decisão
• relativamente simples

• parcialmente funcional
• superposição de funções e política
• complexa

Clientela • limitada ao campo de operação da empresa
•  relação  definida  através  de  compra  ou
contrato.

• ampla e diversificada

• relações mal definidas

• “cliente” não visto como tal

Propósito de 
atuação

• realizar lucro
• cumprir missão

• servir ao púbico
• servir à política informalmente

Forma de atuação • tem de ser eficiente
• dinâmica

• não precisa ser eficiente
• geralmente lenta e burocrática

Fonte: Pfeiffer (2000).

O  autor  compreende  que  apesar  das  diferenças  inerentes  de  cada  setor,  as  funções

elementares do planejamento estratégico não são alteradas por essa divisão: ocupam-se de facilitar,

melhorar  e  estimular  a  comunicação  interna  e  externa  da  organização,  bem como promover  a

participação e a conciliação dos diversos interesses, internos e externos, num caminho que possa

garantir  a  implementação de medidas (PFEIFFER, 2000).  No estudo de Veloso (2009),  o autor

desenvolveu uma análise sobre a assimilação do planejamento estratégico no contexto dos planos

plurianuais municipais, dado que o PPA é o instrumento de planejamento inserido no padrão de

administração pública gerencial, a partir da avaliação dos modelos de elaboração dos planos. Entre

os resultados e as conclusões que o autor obteve em sua pesquisa, destaca-se para essa explanação,

o quadro elaborado pelo mesmo com a relação entre  conceitos metodológicos do planejamento

estratégico e os estabelecidos pela norma do PPA.

Quadro 3 – Comparativo conceitos do PPA e planejamento estratégico

Aspectos PPA Planejamento Estratégico

Diretrizes Indicações  que  orientarão  a  definição  de
objetivos e metas no período indicado.

Representam  o  conjunto  de  grandes
orientações de uma organização.

Objetivos Expressam  os  problemas  diagnosticados
que  se  pretendem  combater  e  superar  as
demandas existentes que se espera atender.

São marcos que definem o desempenho
desejado  em  relação  aos  aspectos
estratégicos  e  auxiliam a  empresa  a  ter
como foco os resultados.

                       Continua
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                     Conclusão

Aspectos PPA Planejamento Estratégico

Meta É a quantidade  do produto que  se deseja
obter  a  cada  ano,  pela  implementação  da
ação  expressa  na  unidade  de  medida
adotada.

É uma etapa para alcançar o objetivo, e
tem valor e data especificados.

Fonte: Veloso (2009, p. 49).

Como percebido, há semelhança conceitual entre os dois objetos, o que pode demonstrar

que houve por parte do legislador a preocupação em criar um instrumento de planejamento que

incorporasse  uma  visão  estratégica  em  sua  normativa  (VELOSO,  2009).  Continuando  com  o

exposto por Pares e Valle (2006), assegurar a função estratégica na construção do plano plurianual é

uma tarefa complexa, não apenas por ter que operacionalizar o programa de governo eleito, como

também por  ter  que  lidar  com  um setor  público  que  cada  vez  mais  possui  responsabilidades

compartilhadas e que deve atuar de forma descentralizada e responsiva. 

3.2.1 Síntese Histórica do Planejamento Governamental no Brasil

Neste item, busca-se contextualizar a trajetória contemporânea do planejamento no Brasil.

Para Paludo e Procopiuck (2011), o país possui uma expressiva experiência na área, tendo instituído

diferentes planos desde a década de 1930 como meio de fomentar o desenvolvimento nacional.

Conforme os autores, entre o final dos anos 1930 e os anos 1960, o governo central brasileiro viu-se

impelido a promover os investimentos em infraestrutura e no setor industrial, dada a incapacidade

do setor privado em fazê-lo. Inicialmente, esse planejamento focou na formação de indústrias de

bens  de  consumo  e,  posteriormente,  na  diversificação  industrial,  num modelo  econômico  que

privilegiava o capital nacional e a atuação de um Estado interventor (PALUDO; PROCOPIUCK,

2011). Na concepção de De Toni (2003), o planejamento como função pública “moderna” (aspas do

autor) teve seu início a partir do movimento chamado de “Revolução de 30”, quando a sociedade

brasileira entrava na sua fase urbana industrial. O autor ainda enfatiza algumas marcas advindas

desse processo reformista e que passaram a perdurar na gênese do Estado brasileiro:

Do próprio movimento consolida-se a ideia entre as elites do conceito de Estado como o
único  ente  capaz  de  superar  os  particularismos  de  uma  sociedade  desagregada,
subdesenvolvida  e  marginalizada.  Porém,  desde  já,  o  regime  resultante  não  será  o
democrático, o Estado assumirá feições bonapartistas,  constituído num complexo e sutil
mecanismo político e social de controle sobre as massas emergentes (DE TONI, 2003, p.
13-14).
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Nesse período, portanto, buscou-se promover um modelo de desenvolvimento focado na

indústria  nacional  e  no  mercado  interno,  num  processo  que  efetivasse  a  substituição  das

importações,  todavia,  inserido  num  contexto  de  grandes  mudanças  sociais  (KON,  1994).  Na

denominada  Era  Vargas  (1930-1945),  dois  planos  foram  elaborados  para  corresponder  a  estes

objetivos: em 1939 foi lançado o Plano de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa (1939-1943)

e em 1943, o Plano de Obras e Equipamentos (1944-1947). De acordo com Paludo e Procopiuck

(2011), o primeiro preocupou-se em criar as indústrias de base, realizar obras de infraestrutura e

recompor as Forças Armadas. Já o segundo plano, construído com o apoio de diagnósticos técnicos

das Missões Cook e Taube (Estados Unidos da América), teve por objetivo realizar obras públicas e

promover as indústrias básicas. Porém, não logrou êxito e foi abandonado em seus anos iniciais. 

Os  dois  planos  lançados  nos  anos  seguintes,  Plano  SALTE (aprovado  em  1950  pelo

Congresso, durante o governo Dutra) e o Plano Misto Brasil – EUA (1951-1954), elaborado no

último governo Vargas, mantiveram-se focados em medidas setoriais sem que houvesse de fato uma

complexidade e coordenação dos processos de planejamento, como aponta Kon (1994). De acordo

com Almeida  (2004),  o  Plano  SALTE ocupou-se  em desenvolver  iniciativas  em quatro  áreas,

definidas após uma avaliação crítica da situação econômica do país que as elencou como as mais

deficitárias: saúde, alimentação, transporte e energia (SALTE). 

O próximo passo em termos de planejamento no país é dado com o governo de Juscelino

Kubitschek, que lança em 1956 o Plano de Metas. Para Kon (1994, p. 50), “o período 1956-61 foi

assinalado  pela  introdução  de  um  processo  de  planejamento  efetivo  das  políticas  econômicas

governamentais  a  serem  empreendidas,  traduzidas  no  Plano  de  Metas”.  Diversos  autores  o

consideram como o plano econômico mais complexo e significativo implementado até então (KON,

1994;  DE  TONI,  2003;  ALMEIDA,  2006;  PALUDO;  PROCOPIUCK,  2011).  Segundo  a

contextualização apresentada por Almeida (2006), o plano foi direcionado a atender os setores que

estavam defasados de investimentos, fossem pelo Estado, setor privado ou pelo capital estrangeiro,

quais  sejam:  alimentação,  indústria  de  base,  energia  e  transporte.  Para  a  explanação  das

experiências de planejamento elaboradas pós governo JK, partindo do governo de João Goulart até

a criação do Plano Real, incluindo os governos da ditadura civil-militar, apresenta-se na sequência

quadro elaborado a partir de Paludo e Procopiuck (2011):
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Quadro 4 – Descrição dos planos elaborados no período entre 1962-1994

Plano/Fases Resumo Descritivo

Plano  Trienal  de
Desenvolvimento  Econômico  e
Social (1962  –  Governo  João
Goulart)

Elaborado  pelo  ministro  Celso  Furtado.  Seus  objetivos  eram  focados  no
desenvolvimento  nacional,  seguindo  no  geral  o  modelo  de  “substituição  de
importações”. Previa reformas de base (administrativa, fiscal, bancária, agrária) e
buscou enfrentar  os problemas estruturantes  do país  de forma integrada.  Durou
apenas cinco meses,  sem chances de sucesso (em 1964 ocorreria  o golpe civil-
militar).

Programa de Ação Econômica 
(1964 – Governo Castelo Branco)

Objetivos:  combater  a  inflação,  restaurar  a  economia,  retomar  o  crescimento
econômico e enfrentar as desigualdades regionais. Caracterizou pela centralização
econômica e política e pela expansão do setor estatal. Foi capaz de reestruturar o
Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica e criou o IPEA. Obteve
sucesso em reduzir a inflação.

Plano Decenal (1967 – Governo 
Costa e Silva)

Elaborado  pelo  IPEA  ainda  no  governo  anterior.  Continha  um  modelo  de
desenvolvimento macroeconômico, diagnósticos setoriais e programação de cinco
anos para os investimentos. Primeira experiência de planejamento estratégico de
longo prazo. Porém, não foi executado.

Decreto-lei n° 200 Decreto que trouxe inovações à administração pública federal. Incluía princípios de
planejamento,  delegação  de  autoridade,  coordenação  e  controle.  Promoveu  a
descentralização  administrativa  e  expandiu  a  administração  indireta.  O
planejamento passou a ser constituído de quatro instrumentos básicos: plano geral
de  governo;  programas  gerais,  setoriais  e  regionais,  de  duração  plurianual;
orçamento-programa anual e programação financeira de desembolso.

Plano Estratégico de 
Desenvolvimento (1968 – 
Governo Costa e Silva)

Elaborado pelo ministro Hélio Beltrão. Objetivo era ser um projeto nacional de
desenvolvimento,  com  expansão  da  oferta  de  empregos,  diretrizes  de  política
econômica  e  social.  No  período,  as  altas  taxas  de  crescimento  definiram  seu
sucesso, porém sem resultados importantes na área social.

Programa de Metas e Bases 
(1970 – Governo Emílio Médici)

Para alguns autores, caracteriza-se com uma carta de intenções de governo e não
um  plano.  Áreas  consideradas:  educação,  saúde  e  saneamento;  agricultura  e
abastecimento;  desenvolvimento  científico  e  tecnológico;  e  fortalecimento  da
indústria nacional.

I PND – Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1972 – 
Governo Emílio Médici)

Objetivos:  aumentar  as  taxas  de  crescimento  econômico,  a  renda  per  capita  e
fomentar o desenvolvimento do país como nação. O crescimento foi acelerado e
ficou conhecido como milagre econômico. Parte do seu sucesso decorre do “bom
momento” da economia global e da nova metodologia usada: a execução passou a
ser separada do planejamento. Houve aumento do endividamento público, dado que
a realização de obras era em grande parte financiada por recursos externos.

II PND – Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1975 – 
Governo Ernesto Geisel)

Priorizou o investimento nas  indústrias de base (siderurgia e petroquímica),  em
bens de capital e na autonomia em insumos básicos (papel, defensivos agrícolas,
etc). Recursos foram direcionados para a pesquisa do petróleo, programa nuclear e
construção  de  hidrelétricas,  como  a  Itaipu.  Foi  afetado  pela  primeira  crise  do
petróleo e novamente aumentou a dívida externa.

III PND – Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1979 – 
Governo João Figueiredo)

O  regime  militar  já  estava  desgastado  e  havia  uma  forte  crise  econômica
internacional. O plano fracassou. Marcou o fim do ciclo de planejamento focado no
desenvolvimento nacional.

Plano da Nova República (1986 
– Governo José Sarney)

Objetivo:  combater  a  pobreza  com  promoção  do  desenvolvimento  econômico.
Dada  a  estagnação  econômica  não  obteve  êxito,  tornando-se  mero  formalismo
legal. O governo Sarney lançou o Plano cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser e
o Plano Verão. Todos fracassaram.

                         Continua
                 



31

                     Conclusão

Plano/Fases Resumo Descritivo

A Constituição Democrática 
(1988)

A CF de 1988 definiu as bases para o planejamento atual, a partir da instituição do
Plano Plurianual (PPA) como principal instrumento de planejamento de médio prazo
do governo brasileiro.

Plano Collor I e Plano Collor II
(1990-1991)

O primeiro, realizou o confisco das aplicações financeiras, reintrodução do cruzeiro e
a liberalização cambial. O segundo, realizou a tentativa de desindexação da economia
(redução  dos  controles  financeiros  e  liberalização  dos  preços  e  tarifas).  Foi  um
fracasso no objetivo de estabilizar a economia. Promoveu altos índices de inflação e
retrocesso nos índices sociais.

Plano Real (1994 – Governo 
Itamar Franco)

Atuou sobre as causas da inflação sem congelamento de preços e sem fixação de
câmbio,  com  retorno  da  moeda  para  o  real.  Houve  abertura  para  a  reforma
administrativa.  Ocorreu  o  aumento  do  endividamento  público,  da taxa  de juros  e
valorização da moeda nacional. Com isso, houve crise cambial com fuga do capital
externo. Os empréstimos ao FMI voltaram a ser comuns. Todavia, o plano marca o
início da fase do controle da inflação e da estabilização econômica.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Paludo e Procopiuck (2011, p. 54-58).

O planejamento público durante o longo período até  a redemocratização, conforme De

Toni (2003), caracterizou-se essencialmente por modelos constituídos de técnicas de racionalização

e de alocação orçamentária, minimizando o papel do planejamento nos processos de gestão pública.

Ainda,  a  função  nos  governos  militares  era  concebida  de  forma  economicista  e  normativa,

refletindo inclusive o autoritarismo da época. Em relação aos anos 1980 e 1990, o autor define que:

O Plano Cruzado (1986), o Plano Bresser (1987), o Plano Verão (1989), o Plano Collor
(1990) e o Plano Real (1994) foram notabilizados muito mais por representarem medidas
fiscais e monetárias cambiais de combate imediato à inflação – com metas quantitativas
mais ou menos definidas – do que profundos processos de planejamento econômico onde o
foco  central  poderia  ser  a  (re)construção  de  medidas  estruturantes  de  um  modelo
econômico ou de um projeto alternativo de nação (DE TONI, 2003, p. 16).

Em  outras  palavras,  percebe-se  que  os  planos  tinham  um  propósito  voltado  quase

exclusivamente  às  questões  econômicas,  não  dando  o  mesmo  destaque  ao  enfrentamento  de

questões sociais alarmantes, como a pobreza e a desigualdade social (PALUDO; PROCOPIUCK,

2011). Sobre o período até a transição democrática, De Toni (2003) pondera que o planejamento se

vinculava à racionalidade econômica, ao corporativismo das carreiras de profissionais de economia

e a produção da política pública era limitada à peça orçamentária anual. E, da mesma forma que as

demais políticas públicas, o planejamento era excludente, não-participativo e sem nenhum tipo de

controle social. 

Com a Constituição Federal de 1988, o planejamento passa a ter maior importância para a

gestão governamental, definindo instrumentos que possam promover políticas públicas capazes de

gerar  desenvolvimento  e  bem-estar  para  a  sociedade.  Após  o  estabelecimento  dos  planos

plurianuais, foram criados outros instrumentos de planejamento no âmbito federal, destacando-se os
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Programas de Aceleração do Crescimento (PAC I e II). Juntamente aos PPA’s 2004-2007 e 2008-

2011, esses instrumentos apresentaram “[…] uma evolução na coordenação governamental, com a

ampliação das parcerias com Estados e Municípios, e entre o setor público e o investidor privado”

(PALUDO; PROCOPIUCK, 2011, p. 71). Ainda na abordagem desses autores, tais resultados foram

possíveis mediante um cenário favorável nas duas últimas décadas, com sustentação da estabilidade

macroeconômica alinhada ao crescimento. No próximo item, discute-se sobre o plano plurianual

(PPA) do ponto de vista normativo e de seu papel no modelo de planejamento adotado para os entes

da federação.

3.3 O PLANO PLURIANUAL E O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

O Plano Plurianual (PPA) está previsto como instrumento de planejamento das políticas

públicas, na Constituição Federal de 1988 (Art. 165, I, § 1º e § 4º), que estabelece e organiza as

diretrizes, metas e objetivos de governo para um período de quatro anos. De acordo com Giacomoni

(2017), mesmo que o texto constitucional por vezes refira-se à União no que versa sobre matéria

orçamentária, esta possui caráter de norma geral, por isso deve ser seguido, quando aplicável, pelos

demais entes da federação. Duas outras leis associam-se ao PPA na instrumentalização orçamentária

dos entes federativos: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO – Inciso II e § 2º do art. 165) e a Lei

dos Orçamentos Anuais (LOA – Inciso III e §5º do art. 165). De acordo com Torres (1995) apud

Machado e Rezende (2012), o sistema orçamentário estrutura-se no fluxo processual a partir da

integração dos três elementos, devendo a LOA orientar-se pelos parâmetros da LDO e ambas as leis

convergirem  para  os  compromissos  do  plano  plurianual,  formando  o  chamado  princípio  do

planejamento. 

Ressalta-se  também,  a  criação  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)  como  uma

significativa legislação para o planejamento, formalmente definida como Lei Complementar n° 101,

de  04  de  maio  de  2000,  que  tem  por  função  garantir  a  gestão  fiscal  responsável  dos  entes

federativos.  De  acordo  com  Andrade  et  al.  (2008),  a  partir  da  LRF  a  integração  entre  os

instrumentos  de  planejamento  ganhou  nova  intensidade,  pois  ela  exige  a  compatibilização  das

despesas  previstas  e executadas  no orçamento,  com o que foi  definido no PPA e na LDO. Do

contrário, a despesa poderá ser considerada lesiva ao patrimônio público, não autorizada e irregular

(conforme art. 15 da referida lei). 

Segundo Pares e Valle (2006), o PPA torna-se o principal instrumento de planejamento de

médio  prazo  no  âmbito  federal,  a  partir  do  estabelecido  na  Carta  Magna,  que  orienta  pela

regionalização das metas,  objetivos e  diretrizes no estímulo ao desenvolvimento.  Além disso,  a

formação  dessa  tríade  (PPA/LDO/LOA)  serve  de  sustentação  para  um  sistema  integrado  de
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planejamento e orçamento, pensado como um modelo de aperfeiçoamento da estrutura orçamentária

vigente até  então no país.  Ainda para  os  autores,  o  plano representa  duas  importantes  funções

estratégicas de governo. 

Sob  um  aspecto,  atua  na  orientação  das  políticas  públicas  que,  por  suas  complexas

dinâmicas  na  relação  entre  Estado  e  sociedade,  exigem  que  as  ações  governamentais  estejam

vislumbradas  para  um período mais  abrangente  do  que  simplesmente  a  previsão  do  orçamento

anual.  Os autores entendem assim,  que o plano se torna consistente quando associado à figura

orçamentária, instrumento para a ação de curto prazo de governo e de alocação dos gastos. E, sob

outro  aspecto,  atua  como  suporte  da  política  fiscal  de  médio  prazo,  visto  que  a  conexão

plano/orçamento permite a verificação e a incorporação de impactos fiscais em tal intervalo, dada as

decisões  tomadas  no  presente.  Conforme  Giacomoni  (2017),  o  PPA surge  como  importante

referência  jurídica  para  o  planejamento,  mas  não  sem  impor  obstáculos  para  a  sua

institucionalização. Isto pois, o art. 165, § 1º, da Constituição Federal, determina que a lei do PPA

“[…] 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). Para o autor, na ausência de lei complementar que trate da

organização do PPA e de outros temas, como define o § 9º do art. 165 da Constituição Federal,

torna-se  desafiador  interpretar  de  modo  correto  tais  componentes,  principalmente  pela

complexidade  em  dimensionar  o  planejamento  às  diversas  realidades  locais  e  respectivas

capacidades fiscais. 

No entanto, além das expressivas contribuições conceituais e metodológicas trazidas por

este conjunto de instrumentos de planejamento, sua produção foi gestada num momento de intensas

mudanças e expectativas da sociedade brasileira. Numa perspectiva sobre a função do PPA para o

planejamento  da  União,  Garcia  (2015,  p.  56)  entende  que  “[…]  este  plano  é  concebido  com

evidente  caráter  coordenador  das  despesas  governamentais  e  o  poder  de  subordinar  a  seus

propósitos  todas  as  iniciativas  que não tenham sido inicialmente previstas”.  Ainda para  Garcia

(2015), ao criar esse instrumento, os constituintes objetivavam dotar de organização, coerência e

visibilidade os gastos do governo, as suas ações no período imposto e na atuação dos parlamentares

frente  ao  orçamento.  Em sua  crítica,  o  PPA no  texto  constitucional  foi  idealizado  como  uma

programação plurianual de despesas, com teor mais fiscalista, e não exatamente como um plano,

tendo sido ignorados progressos nas teorias e práticas de planejamento estratégico governamental e

as complexas novas realidades políticas, culturais e socioeconômicas. Tal cenário estabeleceu-se

muito em decorrência das marcas deixadas pela ditadura militar, como o autoritarismo que impedia

a  participação  popular  e  reduzia  os  poderes  do  Congresso,  bem  como  pelo  viés  amplamente
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economicista de planejamento. A superação desses fatores passa pelo reconhecimento dos limites do

instrumento, permanecendo também:

[…] o desafio de organizar um verdadeiro processo de planejamento governamental, o que
passará pela criação das bases constitucionais e legais para tanto, mas, principalmente, por
intenso esforço cognitivo e conceitual, cultural e normativo, organizativo e gerencial para
desenhá-lo e levá-lo à prática (GARCIA, 2015, p. 78).

Segundo  Cardoso  Jr  (2014),  entre  os  principais  problemas  identificados  no  uso  do

instrumento PPA, está o condicionamento prévio e simultâneo do planejamento ao orçamento, dado

seu horizonte de médio prazo, dotando a primeira função de aspecto mais operacional do que de

conteúdo político estratégico. Assim, seja no contexto da União ou de cada ente da federação, a

integração  dos  instrumentos  (PPA,  LOA  e  LDO)  corroboram  a  necessidade  de  identificar

potencialidades e de superar limites do próprio instrumental, numa tentativa de planejar com visão

sistêmica, plural e estratégica, alinhada às exigências impostas pela Constituição Federal e pelas

normas que regem o tema. No item seguinte serão apresentadas considerações relativas à elaboração

dos planos plurianuais, com destaque aos municípios.

3.3.1 O Plano Plurianual nos Municípios Brasileiros

O  plano  plurianual  (PPA),  como  já  mencionado  anteriormente,  é  o  instrumento  de

planejamento  construído  para  orientar  as  ações  governamentais  na  União,  nos  estados  e  nos

municípios, durante um período de quatro anos, pautando-se pela racionalidade na condução dos

gastos públicos,  de forma a promover novos investimentos e a gerir  o patrimônio público com

responsabilidade (ANDRADE et al., 2008). Os mesmos autores enfatizam que mesmo não havendo

a regulamentação de lei complementar que trate da normatização do PPA, conforme art. 165, § 9º da

Constituição Federal estabelece, o § 1º deste artigo é plenamente eficaz e aplicável, já que o seu

conteúdo é explicitado pela norma constitucional, não dependendo de lei complementar, que trataria

apenas da forma e dos métodos do PPA. Não obstante,  ressalta-se que há dificuldades a serem

superadas na definição da forma e do modelo de gestão adotado ao elaborar e implementar um

plano, como já relatado anteriormente a partir do trabalho de Giacomoni (2017).

Como meio de orientar na elaboração e na implementação dos planos plurianuais pelos

executivos  municipais,  em 2013,  o  Ministério  de  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão (MPOG),

através de estratégias elaboradas pela Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico (SPI) e

pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), lançou um documento para auxiliar os

gestores e as equipes técnicas de planejamento em sua tarefa de desenvolver planos alinhados ao
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projeto de futuro concebido a nível federal, bem como integrá-los às estratégias estaduais em cada

contexto. Esse movimento para a qualificação dos processos de planejamento no âmbito do PPA,

teve por intuito responder ao desafio de arquitetar coletivamente as agendas de desenvolvimento

territoriais,  entendendo o  momento  de  elaboração do plano como uma janela  de  oportunidade.

Assim, o Governo Federal indica alguns dos objetivos essenciais que os PPA’s devem perseguir:

 Definir com a máxima clareza e objetividade possível quais são os grandes problemas,
programas, objetivos e metas a serem priorizados pelo governo municipal, bem como os
resultados esperados;
 Organizar  os  programas  e  ações  responsáveis  pela  oferta  de  bens  e  serviços
demandados pela sociedade, em especial os segmentos mais fragilizados;
 Estabelecer critérios para nortear a alocação dos orçamentos anuais;
 Definir  diretrizes  do sistema de gestão do planejamento,  como a definição clara de
responsabilidades pelas ações do governo, pelo monitoramento e avaliação das metas do
plano e como ele será corrigido durante sua execução;
 Integração das prioridades municipais com as diretrizes e prioridades dos planejamentos
do Estado e do Governo Federal;
 Estabelecer  diretrizes  para uma gestão democrática do planejamento e  dos recursos
financeiros do município (BRASIL, 2013, p. 12).

Diante dessas prerrogativas, cabe trazer definições dos elementos e dispositivos básicos

que constituem um plano plurianual, visto que podem proporcionar melhor entendimento sobre o

seu conteúdo e auxiliar na orientação estratégica definida pela gestão municipal. Conforme Paludo e

Procopiuck  (2011,  p.  108),  um  PPA possui  além  da  etapa  de  elaboração,  as  fases  de  “[…]

discussão/votação/aprovação,  implementação,  monitoramento  e  avaliação  e  revisão”.  Para  os

autores,  a  etapa  de  implementação  não  contempla  na  prática  o  PPA,  pois  ocorre  através  dos

orçamentos anuais, caracterizando a sua fragmentação. Quanto ao momento de elaboração, eles

ainda consideram que esta compõe-se, em linhas gerais, por dois módulos: a base estratégica e a

organização dos programas.

Segundo o Ministério de Planejamento, Orçamento de Gestão, em seu programa de apoio à

elaboração e implementação de PPA municipal (2013), a dimensão estratégica refere-se ao conjunto

de  elementos  que  explicita  de  forma  mais  organizada  a  estratégia  que  o  governo  pretende

desenvolver  para  atingir  seus  objetivos  e  cumprir  com suas  propostas.  Esses  elementos  devem

inspirar e orientar a elaboração de programas e projetos, a previsão de recursos orçamentários e a

forma  como  serão  alocados,  estimular  a  participação  da  sociedade  civil  local,  entre  outros

princípios.  A base estratégica,  apresentada por  Paludo e Procopiuck (2011),  relaciona-se a  este

conceito  de  dimensão,  expondo  um  processo  constituído  por  diversas  etapas  que,  mesmo

direcionando-se à esfera federal,  podem ser orientadoras aos municípios:  elaboração de cenário

fiscal, de estratégia de financiamento, de diagnóstico da situação atual (econômica e social),  de

estudo da dimensão territorial, dos objetivos de governo e de orientações estratégicas construídas

com a contribuição da sociedade (mecanismos de participação social). A partir da base/dimensão
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estratégica que ‘[…] resultam as diretrizes, objetivos e metas do PPA. A organização em programas

é uma consequência dessas decisões (PALUDO; PROCOPIUCK, 2011, p. 113).

De acordo com Paludo e Procopiuck (2011), a definição de programas para o período do

plano tem por propósito instrumentalizar a ação governamental no enfrentamento aos problemas

identificados  pelo  governo  ou  no  aproveitamento  de  alguma  oportunidade  vislumbrada.  Ainda

conforme os autores, instituir programas pode “[...]  oferecer maior visibilidade aos resultados e

benefícios  gerados  para  a  sociedade,  garantindo  objetividade  e  transparência  à  aplicação  dos

recursos públicos” (PALUDO; PROCOPIUCK, 2011, p. 115). Seguindo o que consta na norma

legal, através da Portaria MOG n° 42/1999, em seu art. 2º, alínea a, têm-se a seguinte definição para

programa: “[...] o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos

objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual”. E, de

acordo com seu art. 3º, serão estabelecidos em atos próprios em cada ente da federação. Além da

definição de programa, a Portaria define ainda outros dois elementos que dele desdobram-se:

b)  Projeto,  um instrumento de  programação para  alcançar  o  objetivo  de  um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo (BRASIL, 1999, p.
1-2).

Como  demonstração  conceitual  sobre  “indicador”,  item  que  surge  como  importante

elemento constitutivo de um programa, apresenta-se a definição de Ferreira, Cassiolato e Gonzales

(2009, p. 24) que entendem que este é “[…] uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa,

dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos

elementos  que  compõem  o  objeto  da  observação”.  Quando  o  conceito  é  contextualizado  aos

fenômenos sociais, recebendo a terminologia de indicador social,  Januzzi (2002), refere-se a ele

como uma medida geralmente quantitativa, definido como um instrumento capaz de mensurar um

conceito social abstrato, de relevância para a pesquisa acadêmica ou para a atividade estatal.

O  guia  metodológico  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  (2010),

considera  que  os  indicadores  sociais  são  os  instrumentos  que  possibilitam  a  identificação  e

mensuração de características relacionadas a dimensões uma intervenção governamental, como o

problema ou o resultado desta. Ainda conforme o guia, o indicador tem como objetivo principal

“traduzir, de forma mensurável, determinado aspecto de uma realidade dada (situação social) ou

construída  (ação  de  governo),  de  maneira  a  tornar  operacional  a  sua  observação  e  avaliação”

(BRASIL, 2010, p. 21). Jannuzzi (2002) entretanto, destaca que um indicador social é uma medida,
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uma descrição de determinados aspectos de uma questão social, e não deve substituir o seu conceito

originário.

No que refere-se à classificação dos programas, a partir do PPA federal 2008-2011, definiu-

se  que  estes  fossem  tipificados  em  dois  grupos:  1)  Programas  finalísticos:  “pela  sua

implementação são ofertados  bens  e  serviços  diretamente à  sociedade e  são gerados resultados

passíveis de aferição por indicadores” (GIACOMONI, 2017, p. 102). Nos municípios, as áreas afins

contemplam a  saúde,  educação,  segurança,  entre  outras;  2) Programas  de  Apoio  às  Políticas

Públicas e Áreas Especiais: “programas voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão

de políticas públicas e para o apoio administrativo” (PALUDO; PROCOPIUCK, 2011, p. 116).

Visto o enfoque deste trabalho nos programas finalísticos de assistência social, apresenta-

se abaixo, figura com desenho básico de um programa federal. Este detalhamento foi retirado do

“Programa de Apoio à Elaboração e Implementação dos PPA’s Municipais – 2014/2017”, elaborado

pelo MPOG. Inclui-se também, as informações vistas como essenciais para formar um programa e

as ações, de acordo com Andrade et al. (2008, p. 39-40).

    Figura 1 – Desenho básico de um programa no PPA

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de ANDRADE et al. (2008, p. 39-40) e BRASIL (2013, p. 44).

A criação de programas é das tarefas mais essenciais  para o processo de planejamento

municipal, e como ressaltam Andrade et al (2008), estes cumprem um papel de conexão entre o PPA

e a LOA. Ou seja, no seu aspecto estrutural, o PPA termina no programa e a LOA inicia-se nele.

Como objetivo desse modelo, os mesmos autores indicam que a adoção de programas no plano

podem “[…] proporcionar maior racionalidade e eficiência à Administração Pública [...]” (2010, p.

38),  compactuando  com as  considerações  de  outros  autores  (PALUDO;  PROCOPIUCK,  2011;

GIACOMONI, 2017) que veem na gestão dos programas a possibilidade de impactar e construir o
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projeto  de  desenvolvimento  presente  no  plano,  no  médio  e  longo  prazo,  com transparência  e

objetividade. 

A normatização e a construção da estrutura formal de um plano plurianual nos municípios,

conforme a leitura a partir das considerações apresentadas sobre a questão, impõe desafios para a

definição e elaboração dos conceitos que devem compô-lo, pois estão condicionadas ao ambiente

das relações institucionais e administrativas presente em cada localidade. Ainda, na ausência de

regulamentação  conceitual  metodológica  para  a  elaboração  de  planos  (GARCIA,  2015),  as

orientações  constantes  no  artigo  165  da  Constituição  Federal  e  na  Portaria  MOG  n°  42/1999

formam a base formal que deve constar no instrumento, o que também está sujeita à interpretação

dos formuladores quanto às orientações. Conforme Garcia (2015) apontou em seu trabalho sobre

novas dinâmicas inseridas no processo de planejamento do governo federal para o PPA 2000-2003,

como,  por  exemplo,  a  categoria  programa,  materializar  de  modo  exequível,  estruturado  e

consistente  um  conjunto  de  políticas  públicas  num  plano  de  gestão,  não  é  tarefa  simples.  É

necessário, como para todo o sistema de planejamento governamental, buscar o entendimento sobre

novos conceitos e metodologias e incorporá-los nas suas práticas de elaboração e condução, o que

passa também pela iniciativa de identificar e enfrentar as dificuldades ao longo do caminho e as

omissões de outrora, dada a imprecisão, a incerteza e a complexidade da realidade social (GARCIA,

2015). 

O programa,  como objetivo central,  tem a função de organizar  os recursos disponíveis

através  da  articulação  de  ações  e  iniciativas  governamentais,  setorialmente,  visando  o

enfrentamento  de  problemas  sociais  identificados  na  dimensão  estratégica  do  plano,  devendo

apresentar  instrumentos  de  aferição  de  seu  desempenho  e  informações  que  indiquem  quais

resultados são esperados (BRASIL, 2007). Assim, a compreensão sobre como os programas são

apresentados no plano, sobre quais elementos e conceitos sustentam-se na intenção de lidar com a

problemática para o qual foram elaborados, pode trazer importantes percepções acerca dos rumos

adotados para os processos de planejamento e de seus reflexos na instrumentalização do modelo de

gestão. 

Não obstante,  reforça-se que os desafios nesse sentido permanecem constantes, seja na

União,  nos  estados  ou  nos  municípios,  pois  a  consolidação  de  um  sistema  de  planejamento

estratégico passa por reconhecer os próprios limites e potencialidades da tríade PPA/LDO/LOA e,

quanto  ao  primeiro,  também por  organizar  e  integrar  os  diferentes  objetivos  e  prioridades  de

governo num movimento transversal  e  multissetorial  de gestão,  sintonizado com as  leituras  do

contexto  sociopolítico,  das  demandas  públicas  e  da  afirmação dos  direitos  sociais  (PFEIFFER,

2000;  DE  TONI,  2003;  GARCIA,  2015).  Dessa  forma,  a  análise  do  desenho  estrutural  dos

programas  finalísticos  em  assistência  social  dos  seis  PPA’s  municipais  estudados,  pretende
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apresentar  um retrato  sobre  a  utilização  desse  instrumento  normativo  de  planejamento  em tais

localidades,  a  partir  do  que  expressam  tematicamente  nos  programas.  As  determinações

estabelecidas nos dispositivos legais, já explicitados anteriormente, constituem assim a dimensão

analítica do presente trabalho: a) diretrizes; b) objetivos; e c) metas do PPA. No que diz respeito aos

programas de governo para a assistência social,  a partir de: a) objetivos; b) metas; c) ações; d)

indicadores, além dos desdobramentos mais comuns, os e) projetos e atividades. Desse modo, como

o estudo debruça-se  sobre  a  análise  do  desenho estrutural  dos  programas  de  assistência  social

especificamente,  o  primeiro  aspecto  analítico  pretende  apresentar  uma  compreensão  quanto  à

adequação do plano aos elementos formais e à harmonização com sua dimensão tática. Somam-se

aos fundamentos mencionados, como orientadores metodológicos, o trabalho dos autores utilizados

para a pesquisa e dos e manuais técnicos para a elaboração de planos plurianuais desenvolvidos

pelo  então  Ministério  de Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  (MPOG),  que  introduziram novas

condições e perspectivas para o planejamento das políticas públicas nos entes da federação.
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4 DESENHO ESTRUTURAL: ANÁLISE DOS ELEMENTOS FORMAIS BÁSICOS DO PPA

O estudo organiza-se através da análise dos planos plurianuais em sequência, conforme a

divisão em três grupos apontada na metodologia deste trabalho:  Canoas e Gravataí  (grupo 01),

Campo Bom e Montenegro (grupo 02) e São Sebastião do Caí e Triunfo (grupo 03). Inicialmente,

descreve-se  a  composição  dos  planos  plurianuais  dessas  localidades,  em seguida  analisa-se  os

desenhos estruturais dos programas finalísticos em assistência social e, por último, apresenta-se um

diagnóstico comparativo entre os seis desenhos estruturais.

4.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS PLANOS PLURIANUAIS

No presente tópico são apresentados o conteúdo e o formato dos planos plurianuais dos

seis municípios gaúchos, levando-se em conta também o texto das respectivas leis constitutivas,

com ênfase nas orientações direcionadas às políticas de assistência social. Para melhor compreensão

textual, utiliza-se a divisão em grupos já mencionada.

4.1.1 Grupo 01 – Municípios de Canoas e Gravataí

O primeiro  PPA exposto  neste  estudo  pertence  ao  município  mais  populoso  da  região

metropolitana de Porto Alegre (exceto a capital), Canoas, tendo sido promulgado pela lei nº 6.106,

de 10 de agosto de 2017. O PPA é apresentado como um documento de 283 páginas, que inclui a

mensagem do prefeito para o presidente do legislativo municipal, a lei 6.106/17, três anexos e um

demonstrativo da despesa para o período. Na mensagem, o governo expõe que a organização de

programas estratégicos no plano estará vinculada aos seguintes eixos estruturantes: Criar – Gestão,

Construir  –  Infraestrutura  e  Meio  Ambiente  e  Viver  –  Desenvolvimento  Social  e  Econômico,

correspondendo assim à marca do governo “Criar, Construir e Viver”, elaborada para a gestão 2017-

2020. 

Além  destes  eixos  estruturantes  e  seus  denominados  programas  estratégicos,  estão

previstos outros quatro eixos: Programas de Apoio (programas Apoio Administrativo e Apoio à

Tecnologia da Informação), CanoasPrev (programas Assistência à Saúde do Servidor Municipal e

Regime Próprio de Previdência do Servidor Municipal), Câmara (Desenvolvimento, Manutenção e

Modernização da Ação Legislativa) e a Reserva de Contingência. O quadro abaixo foi extraído do

PPA de Canoas, informando os programas estratégicos e as secretarias e órgãos municipais às quais

estão associados:
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Quadro 5 – Programas estratégicos do PPA 2018-2021 do município de Canoas

Programas Estratégicos

Eixo Estruturante Programa

CRIAR – GESTÃO Gestão Eficiente (GP, CGM, SECOM, SMPECI, SMPG, EEA, ICXXI)

CONSTRUIR  –  INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

Construir Minha Bela Canoas (SMMA, SMDUH, SMSU)

Construir Canoas que Avança (GP, SMDUH, SMO, SMTM, ICXXI)

Construir Canoas Sustentável (GP, SMMA, SMSU)

VIVER  –  DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E ECONÔMICO

Viver Canoas com Valor (SMDE, EEA)

Viver Canoas com Bem-Estar (GP, SME, SMEL, SMDS, SMS, SMCT)

Viver Minha Canoas Segura (GP, SMSPC)

Fonte: CANOAS (2017, p. 9).

As siglas constantes no quadro representam as 20 secretarias municipais do governo e o

Instituto Canoas XXI, que de forma multissetorial, responsabilizam-se pelos programas. Ao total,

estão previstas 208 ações distribuídas em 13 programas, que por sua vez, possuem um objetivo

cada. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) integra a equipe responsável pelo

programa “Viver Canoas com Bem-Estar”, sendo a gestora das ações voltadas à assistência social

no município. Em relação aos anexos, a lei n° 6.106/17 em seu artigo 1º, estabelece: anexo I –

demonstrativo  resumido  da  projeção  da  receita  geral;  anexo  II  –  demonstrativo  resumido  da

projeção da despesa geral e anexo III – demonstrativo dos programas e ações de governo para o

quadriênio  2018-2021.  Demonstrando  estar  o  plano  em conformidade  com o  que  determina  a

Constituição Federal, no artigo 4º são apresentadas as diretrizes para o período 2018-2021, quais

sejam:

I – gestão pública empreendedora, eficiente, eficaz e efetiva, com foco no planejamento,
avaliação e voltada para a obtenção de resultados;
II  –  qualificação  e  eficiência  dos  serviços  públicos,  com racionalização,  capacitação  e
modernização, e a valorização e a qualificação do funcionalismo público municipal;
III – promoção da inclusão e inserção social;
IV  –  transparência  na  aplicação  dos  recursos  públicos  e  na  conduta  das  ações
governamentais, ampliando o controle público e social;
V – incentivo ao desenvolvimento econômico com inclusão e responsabilidade social  e
ambiental;
VI – democracia, cidadania e participação da sociedade;
VII – qualidade de vida, com prioridade à saúde, à educação, à cultura, à segurança pública,
às práticas desportivas e recreativas e a questão ambiental; e
VIII – busca do equilíbrio das contas públicas (CANOAS, 2017, p. 15).

Estas  diretrizes  demonstram  ser  tematicamente  abrangentes,  além  de  indicarem  a

capacidade organizacional da administração municipal em formular orientações estratégicas a partir

da  identificação  e  análise  de  problemas,  trazendo  os  conceitos  e  categorias  em  que  atuará

prioritariamente no enfrentamento de suas causas e para o alcance de resultados esperados.  No
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conjunto,  as  diretrizes  estão  direcionadas  para  a  gestão  e  controle  fiscal,  para  a  eficiência  dos

processos  gerenciais  e  da  atividade  pública,  mas  também  abrem  espaços  para  a  inclusão,

participação, inserção e controle social, para a promoção da qualidade de vida através de políticas

sociais  (educação,  saúde,  cultura,  etc)  e  para  o  desenvolvimento  sustentável.  Na  sequência,  a

referida lei  apresenta os conceitos de programa, objetivo,  ação,  produto,  meta e indicadores de

desempenho, sendo os elementos que compõem o anexo III do documento. Para o acompanhamento

e avaliação dos programas, o texto legal em seu artigo 9º, define que serão realizadas apurações

periódicas através da avaliação de desempenho dos indicadores e metas propostos.

Em Gravataí, terceiro município mais populoso da RMPA (após Porto Alegre e Canoas), o

PPA do quadriênio  foi  instituído  pela  lei  nº  3.915,  de  06  de  novembro  de  2017.  Conforme o

parágrafo único do artigo 1º, o plano é composto por seis anexos: 

I – apresentação dos pressupostos para projeção de receitas e despesas; II – demonstrativo
de previsão da receita para o período 2018/2021 de acordo com a vinculação de recursos;
III – demonstrativo de programas e ações de governo para o período por Secretaria  de
Governo; IV – apresentação dos valores totais projetados por Secretaria de Governo; V –
apresentação dos programas temáticos; VI – demonstrativo Analítico Consolidado do Plano
Plurianual (GRAVATAÍ, 2017b, p. 1). 

Nos demais  artigos  da lei  estão contidas  informações  que tratam dos procedimentos  a

serem adotados  nos  casos  de  exclusão,  alteração,  ou  inclusão  de  programas,  fazendo  menção

sobretudo  aos  elementos  indicadores  de  desempenho,  objetivos  dos  programas,  metas  físicas  e

produtos. No texto legal não são mencionadas as diretrizes adotadas pela administração municipal

para o plano. Em relação aos anexos, dois deles dizem respeito à programação: anexo III e anexo V.

Quanto ao segundo, de acordo com as orientações do MPOG para a elaboração do PPA 2016-2019

(BRASIL, 2015b, p.7), os programas temáticos “retratam as agendas de governo, organizadas por

recortes selecionados de Políticas Públicas que orientam a ação governamental”. Tal nomenclatura

está inserida nos dois últimos PPA’s federais e tem sido adotada como modelo para planos de outros

entes subnacionais, vinculando-se conceitualmente ao termo programa finalístico. Dessa forma, o

estudo se concentrará no conteúdo do anexo V. 

Todavia, apresenta-se um resumo das informações presentes no anexo III,  visto que os

programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado também compõem a dimensão tática do

plano: estão relacionados 22 órgãos (18 secretarias municipais, um instituto de previdência e um

plano de saúde vinculado a este instituto, uma fundação e a casa legislativa), responsáveis pela

execução  de  119  programas  e  408  ações  ao  total.  Ao  final,  há  ainda  o  programa  Reserva  de

Contingência com uma ação. As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SMED)

possuem o maior número de ações conforme esse detalhamento por órgãos – 80 ações (pertencentes
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a sete programas) e 63 ações (pertencentes a 11 programas), respectivamente, sendo que, em todo o

demonstrativo, apenas nos programas da SMS há objetivos. Em relação às políticas de assistência

social, foram estabelecidos nove programas que concentram 29 ações.

Já  para  os  programas  temáticos,  o  governo  municipal  definiu  a  seguinte  estrutura,  de

acordo com o que consta no anexo V da referida lei: com a marca “Gravataí Mais Sustentável”, a

área finalística do PPA, formada por 24 programas temáticos, organiza-se a partir de quatro eixos

estratégicos  –  “Gestão  Responsável  e  Transparente”;  “Desenvolvimento  Urbano  e  Rural

Sustentável”;  “Desenvolvimento  Econômico”  e  “Cuidar  das  Pessoas”.  No  quadro  a  seguir,

demonstra-se a distribuição dos programas nestes eixos:

Quadro 6 – Programas temáticos do PPA 2018-2021 do município de Gravataí

GRAVATAÍ MAIS SUSTENTÁVEL
EIXO ESTRATÉGICO PROGRAMAS

GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE Cuidando da Cidade (CAF); Modernização Administrativa;

Planejamento  e  Controle;  Gestão  Responsável  e

Transparente;  Governança  e  Gestão  Participativa;

Valorização do Funcionalismo; Encargos Especiais.
DESENVOLVIMENTO  URBANO  E  RURAL

SUSTENTÁVEL

Desenvolvimento  Urbano  e  Rural  Sustentável;  Mobiliário

Urbano; Mobilidade Urbana.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Atração de Investimentos; Desenvolvimento da Zona Rural;

Tecnologia  e  Inovação;  Promover  o  Desenvolvimento  do

Turismo.
CUIDAR DAS PESSOAS Assistência  e  Inclusão  Social;  Mais  Esporte  e  Lazer;

Segurança,  Um Desafio de Todos;  Mais Cultura;  Moradia

com Dignidade;  Mais  Saúde;  Meio Ambiente Sustentável;

Gravataí, Eu Faço Por Ti; Ensino com Qualidade; Criança

na Escola.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do anexo V do PPA 2018-2021 de Gravataí/RS (GRAVATAÍ, 2017).

Distribuídas  entre  os  programas  temáticos  citados,  há  166  ações,  que  por  sua  vez,

relacionam-se a 64 objetivos. Esses últimos, em sua maioria, vinculam-se a mais de uma ação em

cada  programa.  Cabe  mencionar  que  os  programas  temáticos  também  estão  inseridos  no

demonstrativo  do  anexo  III,  o  que  faz  com que  o  plano  como  um todo  permaneça  com 119

programas. A diferença principal está nas ações, em que provavelmente as elencadas no anexo V

tenham sido compreendidas como de função finalística,  ao contrário das dispostas nos mesmos

programas no anexo III. O PPA de Gravataí possui semelhança estrutural com o PPA de Canoas,

pois  ambos definiram eixos  (estruturantes/estratégicos)  com o intuito  de organizar  e  indicar  os

caminhos  em  políticas  públicas  que  pretendem  trilhar,  elaborando  programas  finalísticos

(estratégicos/temáticos)  que  buscam  corresponder  às  expectativas  dos  governos  frente  a  esses
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desafios. Da mesma maneira, o PPA de Gravataí apresenta uma característica multissetorial, pois há

programas temáticos  em que mais  de um órgão municipal  é  citado como responsável  por suas

ações. No entanto,  como já mencionado, não estão demonstradas as diretrizes para o plano, ao

contrário do que se verificou no PPA de Canoas. No próximo item, descreve-se sobre as estruturas

dos  PPA’s  municipais  de  Campo Bom e  Montenegro,  pertencentes  ao  bloco  intermediário  dos

municípios da RMPA quanto à população.

4.1.2 Grupo 02 – Municípios de Campo Bom e Montenegro

No município de Campo Bom, o PPA para o período 2018-2021 foi instituído através da

lei nº 4.641, de 29 de agosto de 2017, contemplando 140 programas distribuídos em 13 secretarias.

Em seu texto, no art. 4º, constam oito diretrizes para o plano, sendo a primeira delas a “a redução

das desigualdades sociais”. Ainda nesse contexto, o art. 5º estabelece que:

A gestão do PPA 2018-2021 consistirá na articulação dos meios necessários para viabilizar
a consecução das metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais
mais vulneráveis às políticas públicas, e, na busca do aperfeiçoamento: 
I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II - dos critérios de descentralização das políticas públicas;
III - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018/2021.

Nota-se, portanto, que o planejamento municipal de Campo Bom compreende de forma

pontual  esforços  para  o  combate  à  desigualdade  social  e  para  a  inclusão  dos  grupos  mais

vulneráveis  socialmente  aos  serviços  e  políticas  públicas  ofertadas  no  município.  Além disso,

atende ao artigo 165 da Constituição Federal  ao definir  diretrizes para a  gestão do plano.  Nos

artigos seguintes (6º, 7º e 8º) são apresentados princípios e compromissos da gestão do PPA 2018-

2021 que, entre outros aspectos, tratam do monitoramento e avaliação de programas, incluindo no

acompanhamento desse processo o uso de indicadores, que deverão ser periodicamente apurados de

acordo com o texto. Especificamente sobre a elaboração dos elementos objetivos, metas, ações e

indicadores, o artigo 8º estabelece que estes estarão associados aos programas, sendo justamente os

meios para o acompanhamento e avaliação acima citados. Dessa forma, o PPA do município prevê a

existência  de  atributos  formais  básicos,  revelando  as  diretrizes  previamente  no  texto  legal  e

indicando  que  os  demais  elementos  farão  parte  da  dimensão  programática.  Todavia,  não  há

referência sobre o uso dos instrumentos projetos e atividades no desenho de cada programa. 

Já  em  Montenegro,  município de porte  semelhante ao de Campo Bom, o PPA para o

quadriênio 2018-2021 foi instituído pela lei nº 6398 de 02 de agosto de 2017 (alterada pela lei nº

6416 de 27 de outubro de 2017), distribuindo seus 74 programas entre 12 secretarias, uma fundação

(municipal de artes) e nos Fundos de Aposentadoria e Pensão e de Assistência à Saúde (FAP/FAS).
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A Câmara Municipal de Vereadores também é contemplada na programação. Destaca-se que o PPA

traz o selo de cidade participante do “Programa Cidades Sustentáveis” (uma iniciativa conjunta da

Rede Nossa São Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto

Ethos) e, ainda, vincula-se aos 17 “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” estabelecidos pela

Assembleia Geral das Nações Unidas, incorporando-os de forma interdependente em cada secretaria

ou  órgão,  como  norteadores  de  suas  respectivas  atuações.  Apesar  de  não  estar  expresso  no

documento, os 17 objetivos podem cumprir a função de diretrizes.

A lei nº 6.398/2017 está formatada em oito artigos, além de dispor de dois anexos (com os

programas e despesas de duração continuada), e apresenta algumas considerações sobre o modelo

adotado para o plano plurianual. No art. 2º, são conceituados os elementos que compõem o plano:

programa (finalístico e de apoio administrativo), ação, produto e meta. Já o art. 7º, informa que o

acompanhamento da execução do plano ocorrerá através de indicadores e/ou pelo desempenho das

metas  físicas  e  financeiras,  apurados  periodicamente.  Tal  tarefa  ficará  sob  responsabilidade  da

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, a quem também compete a elaboração de relatório

anual de avaliação dos resultados do PPA e o seu posterior envio ao Poder Legislativo. No item

seguinte, apresenta-se a estrutura dos planos dos dois municípios com menos de 30.000 habitantes:

São Sebastião do Caí e Triunfo.

4.1.3 Grupo 03 – Municípios de São Sebastião do Caí e Triunfo

No município de São Sebastião do Caí, pertencente ao grupo 03 desta pesquisa (composto

por localidades com menos de 30.000 habitantes), o PPA 20218-2021 foi instituído pela lei nº 3.979

de 13 de junho de 2017. Dois anexos integram o plano: em seu anexo I está prevista a programação

para o Poder Legislativo e, no anexo II, encontram-se os programas de governo do Executivo. Neste

último, são listados 206 programas, com um objetivo cada, distribuídos em 16 áreas de atuação.

Para a área “Assistência Social” foram definidos 10 programas. Por sua vez,  as temáticas mais

atendidas no plano são a “Gestão Ambiental” (32 programas) e a “Agricultura” (30 programas).

Como diretrizes, a lei em seu artigo 3º (2017, p. 1) define o seguinte: 

I  – valorização do cidadão-usuário como motivo de qualquer ação governamental;  II  –
participação  da  sociedade  na  escolha  de  prioridades,  acompanhamento  e  avaliação  de
resultados; III – forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano; IV – a
excelência na gestão.

Nota-se, a partir dessas orientações, que o planejamento busca incorporar a participação

social  no  ciclo  processual  das  políticas  públicas,  com  ação  focalizada  no  desenvolvimento

sustentável e na qualificação da gestão governamental. Além disso, o texto legal informa que os
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programas de governo se dividem em ‘programas temáticos’ e ‘programas de gestão, manutenção e

serviços ao Estado’, seguindo o modelo estrutural apresentado para a formulação do PPA federal de

2016-2019  (BRASIL,  2015b)  e  semelhante  ao  PPA 2018-2021  de  Gravataí.  Em  relação  aos

programas temáticos, o artigo 5º da lei determina que cada um deles é composto por objetivos,

indicadores, valor global e valor de referência. Para os objetivos, ainda estabelece que estes têm

como atributos o órgão responsável, meta e iniciativa. Por fim, estabelece que os programas e suas

ações orçamentárias estarão discriminados nas LOAs e que a LDO, anualmente, definirá a forma de

avaliação  dos  resultados  dos  programas  de  governo.  Conforme  expresso  na  lei  nº  3.979/17,

portanto, há a determinação dos elementos formais básicos diretrizes, objetivos, indicadores e metas

na composição do plano, em que pese a constatação desses três últimos a ser realizada na análise do

desenho estrutural dos programas.

Quanto à última unidade de análise deste estudo, o PPA para o quadriênio 2018-2021 do

município de  Triunfo,  sua publicação foi realizada em 23 de agosto de 2017 através da lei  nº

2.868/2017. Em seu artigo 1º, informa que o plano é composto por três anexos, no entanto, estão

publicitados no documento apenas os dois primeiros: I – programas e II – resumo dos programas. O

artigo também define que indicadores, objetivos e o montante de recursos serão parte integrante dos

programas.  Na  sequência,  o  texto  apresenta  definições  teóricas  para  os  elementos  programa

(dividindo-os em finalístico e de apoio administrativo), ação, produto e meta, registrando que o

primeiro é responsável por articular um conjunto de ações que convergem para um mesmo objetivo,

mensurado por indicadores. 

A redação da referida lei segue o padrão narrativo disposto na lei do PPA de Montenegro,

repetindo o mesmo conteúdo do artigo 1º ao 7º, com pequenas diferenças referente às caraterísticas

próprias de cada administração. Dessa forma, também sugere que o acompanhamento da execução

dos programas do PPA será realizado por  meio  de indicadores  e/ou  metas  financeiras,  tendo a

Secretaria da Fazenda, neste caso, a responsabilidade pela função. Por fim, o texto legal indica que

estarão integradas ao plano seis tabelas, voltadas para as estimativas de receitas, despesas e gastos.

Em  relação  às  diretrizes  do  plano,  estas  não  constam  na  redação  da  lei  e  nem  nos  anexos

anunciados. Considerando o disposto nos anexos, foram estabelecidos 23 programas para o PPA,

com  um  objetivo  cada,  desdobrando-se  ao  total  em  268  ações.  Diferente  dos  outros  planos

analisados, este não organiza a programação em função das Secretarias Municipais, sendo cada

programa a representação de um conjunto de ações para determinada área de atuação do governo.

Dentre  os  23  programas  elaborados,  há  por  exemplo,  os  nomeados  de  “Operações  Especiais”,

“Limpeza Pública”, Segurança do Cidadão”, “Sanidade Animal” e “Promoção do Turismo”. Para as

políticas de assistência social do município, o plano define o programa “Assistência Social Geral”

como instrumento, composto por 10 ações e um objetivo. No próximo tópico, apresentam-se as
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observações analíticas sobre o desenho estrutural dos programas finalísticos em assistência social

dos seis planos plurianuais, de acordo com as construções de seus elementos formais.

4.2  ANÁLISE  DO  DESENHO  ESTRUTURAL  DOS  PROGRAMAS  FINALÍSTICOS  EM

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A partir das propostas programáticas elaboradas para a área de assistência social de cada

município, foram analisados os desenhos estruturais destes programas, considerando a formulação

de um conjunto de aspectos formais como objetivos, ações, metas, indicadores e da classificação

(ou  não)  em  projetos  e  atividades.  Ainda,  verificou-se  o  alinhamento  dos  programas  com  a

dimensão estratégica dos planos plurianuais com base na legislação que os estabelece. Para esse

fim, foram considerados os estudos de autores como Dias e Matos (2012), Veloso (2009), Matias-

Pereira  (2012),  Andrade  et  al  (2010), Giacomoni  (2017),  Bliacheriene  e  Ribeiro  (2013)  e  as

metodologias produzidas pelo governo federal (BRASIL, 2010; 2012; 2013; 2015a; 2015b) para

nortear a elaboração de PPA’s.

4.2.1 Grupo 01 – Municípios de Canoas e Gravataí

Conforme exposto no item 4.1.1 sobre as características do plano plurianual de Canoas, a

área  de  assistência  social  está  contemplada  no  programa  “Viver  Canoas  com  Bem-Estar”,

pertencente  ao  eixo  estruturante  “Viver  – Desenvolvimento  Social  e  Econômico”.  Como órgão

responsável  e  executor  das  ações  de  assistência  social,  foi  definida  a  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Social  (SMDS),  ao  mesmo  tempo  em  que  o  Gabinete  do  Prefeito  (GP),  a

Secretaria Municipal de Educação (SME), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), a

Secretaria  Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria  Municipal de Cultura e  Turismo (SMCT),

responsabilizam-se por ações do programa relacionadas aos seus respectivos campos de atuação.

Desse modo, a SMDS tem sob sua gestão oito ações, o GP, uma ação, a SME, 11 ações, a SMEL,

sete ações, a SMS, 11 ações e a SMCT, sete ações, totalizando em 45 ações a composição do

programa. Dada tal caraterística intersetorial presente no desenho desta e nas demais programações

do plano, a exposição do programa no quadro a seguir e sua posterior análise compreenderá as oito

ações planejadas para a assistência social. 
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Quadro 7 – Ações de assistência social do programa estratégico “Viver Canoas com Bem-Estar”, PPA 2018-2021
de Canoas/RS

PROGRAMA 0045 – VIVER CANOAS COM BEM-ESTAR

OBJETIVO/ÓRGÃOS EXECUTORES

Objetivo: Qualificar  a  educação  no  município,  expandindo  a  oferta  de  vagas  nas  escolas  com  a  ampliação  da
infraestrutura física e valorização dos profissionais, fomentando o esporte e o lazer, bem como, incentivando e apoiando
a cultura e o turismo. Viver numa sociedade saudável, mediante ações de prevenção e oferta de serviços especializados,
assim como, monitorar a qualidade e eficiência de ações e serviços prestados pelo SUS, atendendo seus princípios e
diretrizes,  desenvolver ações para a  inclusão social  com vistas a  diminuir a desigualdade com políticas sociais  de
emprego e de renda.
Órgãos executores: GP, SME, SMEL, SMDS, SMS, SMCT

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

Nome  do  indicador  estabelecido  para  a  área:
transferência de renda/famílias

Unidade de medida: unitário

CÓDIGO
IDENTIFICADOR/AÇÃO

(ÓRGÃO SMDS)

DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRODUTO UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

2099  –  Qualificação
profissional  e  inclusão
produtiva

Promover a melhoria das condições de renda e a capacitação de
pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social.  Estratégias  de
inclusão produtiva para a 3ª idade.
Produto: Melhores condições de renda das famílias e indivíduos.

Unitário;
Meta  física
(quantitativa).

2101 – Gestão descentralizada Esta ação visa descentralizar e  expandir o Cadastro Único em
espaços  públicos  e  comunitários,  transformando-o  num
instrumento de produção de indicadores sociais,  estimulando a
gestão compartilhada do Programa Bolsa Família nos Centros de
Referência  de  Assistência  Social  e  em espaços  afins.  Recurso
MDS  e  contrapartida.  Executar  ações  intersetoriais  que
propiciem às famílias a superação da pobreza e extrema pobreza,
bem como capacitação para equipe de cadastramento.
Produto: Atendimentos de famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade nos [?].

Unitário; 
Meta  física
(quantitativa).

2105 – Segurança alimentar Esta  ação  visa  a  implantação  da  rede  de  equipamentos  de
segurança  alimentar  (restaurantes  populares,  cozinhas
comunitárias  e  hortas).  Garantir  a  distribuição  de  alimentação
balanceada para idosos e para famílias em situação emergencial e
ações de educação alimentar.
Produto: Atendimento pessoas em situação de vulnerabilidade
social.

Unitário; 
Meta  física
(quantitativa).

2108 – Apoio a ações voltadas
à  criança  e  ao  adolescente  –
FMDCA

Esta ação visa o repasse de recursos financeiros a organizações
da  sociedade  civil,  para  o  desenvolvimento  de  ações  com
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e riscos
sociais  com  vistas  à  prevenção,  manutenção  e  garantia  de
direitos.
Produto: Garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Projetos sociais; 
Meta  física
(quantitativa).

                     Continua
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                   Conclusão

CÓDIGO
IDENTIFICADOR/AÇÃO

(ÓRGÃO SMDS)

DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRODUTO UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

2274 – Proteção social básica Esta ação visa promover ações socioassistenciais com famílias
em situação de vulnerabilidade social,  inclusão e emancipação
dessas  famílias  na  perspectiva  do  fortalecimento  de  vínculos
familiares  e  comunitários,  bem como, na prevenção de riscos.
(PAIF – oficinas com famílias, fortalecimento de vínculos com
crianças,  adolescentes,  jovens  e  idosos;  benefícios  eventuais:
auxílio funeral, auxílio alimentação, auxílio natalidade, e auxílio
passagem; idosos dos grupos organizados de 3ª idade). Criação
do “centro dia” para idosos e melhorias no centro de convivência
do idoso.
Produto:  Atendimento a famílias  e  indivíduos em situação de
vulnerabilidade nos territórios.

Unitário; 
Meta  física
(quantitativa).

2275 – Proteção social especial Manutenção e reordenamento dos serviços conforme a Política
Nacional de Assistência Social – PNAS e SUAS – Sistema Único
da Assistência Social nos serviços de média e alta complexidade:
casa  de  passagem,  abrigo  institucional,  casas  lares,  república,
centro dia, famílias acolhedoras, residências inclusivas, proteção
em situação de calamidade pública e de emergência (crianças e
adolescentes, jovens, adultos, pessoas em situação de rua, idosos,
deficientes e famílias).
Produto:  Atendimento  a  famílias  e  indivíduos  com  vínculos
frágeis e rompidos.

Unitário; 
Meta  física
(quantitativa).

2278  –  Apoio  às  ações  a
pessoas com deficiência

Esta  ação  destina-se  a  concessão  de  auxílio  financeiro  às
instituições que desenvolvem ações de assistência a pessoas com
deficiência  em  situação  de  risco/vulnerabilidade,  mediante
recursos próprios e de outras esferas, cuja captação está prevista
na legislação vigente.
Produto: Garantia de direitos das pessoas com deficiência.

Projetos sociais; 
Meta  física
(quantitativa).

2287  –  Apoio  às  ações  de
proteção à pessoa idosa

Esta  ação  destina-se  ao  apoio  financeiro  às  instituições  que
desenvolvem ações de assistência à pessoa idosa em situação de
risco/vulnerabilidade,  mediante  recursos  próprios  e  de  outras
esferas, cuja captação está prevista na legislação vigente.
Produto: Garantia de direitos das pessoas idosas.

Projetos sociais; 
Meta  física
(quantitativa).

 Fonte: elaborado pelo autor a partir do PPA 2018-2021 de Canoas/RS (CANOAS, 2017, p. 205-233).

O programa “Viver Canoas com Bem-Estar”, conforme a ilustração acima, dispõe de um

objetivo  para  o  conjunto  de  suas  ações,  formado  pelas  áreas  de  atuação  das  seis  secretarias

determinadas como órgãos executores. Considerando o recorte para a assistência social, estrutura-se

a partir dos seguintes elementos (além do objetivo): órgão executor, código identificador e ação,

descrição  da  ação,  unidade  de  medida  e  categoria  (meta  quantitativa),  produto  e  indicador  de

desempenho. Vê-se,  portanto,  que o programa atende aos requisitos normativos legais quanto à

presença dos elementos formais básicos em seu desenho: objetivo, ação, meta e indicador. Sobre

esse  último,  foram  estabelecidos  23  indicadores  para  a  aferição  do  nível  de  desempenho  do

programa  e  de  sua  consequente  correspondência  ao  objetivo  proposto.  Na  disposição  dos

indicadores  não  há  a  menção  sobre  quais  órgãos  executores  vinculam-se,  visto  a  diversidade

temática  da programação e dos  próprios  instrumentos  de medição.  Todavia,  a  partir  da  análise
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textual,  foi  possível  identificar  as  destinações  entre  as  secretarias  (necessário  para  compor  a

contextualização da assistência social no plano): 17 indicadores referem-se à área de saúde (SMS),

dois à educação (SME), dois ao esporte e lazer (SMEL), um à cultura (SMCT) e um à assistência

social (SMDS), citado no quadro 3. 

O  objetivo  constrói-se  numa  narrativa  que  busca  incluir  todas  as  áreas  vistas  como

necessárias  para  atingir  o  propósito  do  programa,  “gerar  bem-estar”.  Nesse  modelo  de  gestão,

pressupõe-se a articulação e a sinergia de diferentes setores de governo com suas respectivas ações,

para que um objetivo em comum possa ser alcançado. Assim, inicialmente, apresenta conceitos

convergentes sobre qualificar a educação através de melhorias no sistema de ensino municipal, do

fomento ao esporte e ao lazer e do incentivo à cultura e ao turismo. Em seguida, trata da promoção

e da gestão de ações e serviços de saúde pública,  condições percebidas para que se viva numa

cidade saudável. Por último, o objetivo expressa a intencionalidade em diminuir a desigualdade

social,  mediante  o  desenvolvimento  de  ações  para  a  inclusão  social  e  de  políticas  sociais  de

emprego e renda. 

Na perspectiva da relação objetivo/indicadores, entende-se que há maior direcionamento

para a temática das políticas de saúde, dada a predominância de indicadores de desempenho com

esse foco no desenho do programa. Entretanto, tal característica mantém concordância com o que

define o objetivo quanto à “[…] monitorar a qualidade e eficiência de ações e serviços prestados

pelo  SUS,  atendendo  seus  princípios  e  diretrizes”  (CANOAS,  2017,  p.  205).  As  demais  áreas

mencionadas no objetivo não recebem o mesmo tratamento. Voltando-se especificamente para a

assistência  social,  mas que também se aproxima do cenário das  outras  políticas trabalhadas  no

programa (exceto a de saúde), a definição de apenas um indicador de desempenho é insuficiente

para indicar as tendências e as dinâmicas observáveis dos amplos e complexos fenômenos sociais

sobre os quais planeja atuar. 

Ainda, ao estabelecer que objetiva  “desenvolver ações para a inclusão social com vistas a

diminuir a desigualdade com políticas sociais de emprego e de renda” (CANOAS, 2017, p. 205), a

ausência de um instrumento de monitoramento e avaliação mais completo, dificulta a realização de

uma análise temporal sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações previstas. Neste caso,

as metas quantitativas definidas acabam por representar o principal instrumento de verificação da

atuação governamental, e não das trajetórias e transformações geradas nos públicos-alvo através das

políticas  públicas,  relacionando-se  essencialmente  à  entrega  de  produtos  durante  o  período  de

implementação. Ao menos, ao definir a ação 2101 – Gestão descentralizada, pretende fomentar a

produção de indicadores sociais em assistência social. O programa é uma referência ao IGDSUAS,

que tem por objetivo executar um instrumento de aferição da qualidade do ciclo de gestão do SUAS

no âmbito local, sendo uma ferramenta estabelecida pela União para os Municípios e o Distrito



51

Federal. A partir do valor do índice, o município recebe recursos provenientes do IGDUAS para

financiar atividades da área. Todavia, a ação estabelece apenas o que pretende descentralizar na

gestão do SUAS e em quais atividades os recursos adquiridos serão aplicados, sem sinalizar de

modo mais específico os fenômenos a serem observados. 

Conforme  descrito  no  subitem  4.1.1,  o  PPA  de  Canoas  está  ancorado  num  grupo

diversificado de diretrizes, que vão da busca por uma gestão pública mais qualificada ao fomento da

qualidade de vida na cidade. As ações de assistência social do programa possuem convergência com

a diretriz que propõe a promoção da inclusão e da inserção social, bem como com o disposto no

próprio objetivo. A inclusão social como meio para reduzir a desigualdade apresenta-se como o foco

do plano para a área. Ou seja, as ações estão direcionadas para o enfrentamento da vulnerabilidade

social  e  econômica  no  município,  priorizando  o  atendimento  às  pessoas  idosas,  às  crianças  e

adolescentes,  às  pessoas  com  deficiência  e  aos  indivíduos  e  famílias  em  situação  de  risco,

evidenciando inclusive a simetria com o propósito equitativo e universal do modelo de seguridade

social vigente. Diretriz, objetivo do programa e ações se encontram conceitualmente.

Em consonância com orientações de diversos manuais técnicos e metodológicos para a

elaboração de programas (BRASIL, 2007; 2013; 2015; MARANHÃO, 2011), o PPA de Canoas, a

partir  do  recorte  analisado,  consegue  formular  os  elementos  programáticos  com certo  grau  de

detalhamento,  principalmente na composição dos atributos das ações.  Nesse caso,  demonstra-se

assertivo, na medida que tais informações dão suporte para que essas sejam melhores gerenciáveis.

Destaca-se, por exemplo, a indicação da finalidade de cada ação: “2274 – esta ação visa promover

ações  socioassistenciais  com  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  inclusão  e

emancipação [...]”, “2105 – esta ação visa a implantação da rede de equipamentos de segurança

alimentar (restaurantes populares, cozinhas comunitárias e hortas)”, ou seja, seu objetivo, que deve

auxiliar no alcance do objetivo geral do programa. Além disso, as ações expressam o que pretendem

executar para corresponder às finalidades, como descrito na ação 2274: 

[...] (PAIF – oficinas com famílias, fortalecimento de vínculos com crianças, adolescentes,
jovens  e  idosos;  benefícios  eventuais:  auxílio  funeral,  auxílio  alimentação,  auxílio
natalidade, e auxílio passagem; idosos dos grupos organizados de 3ª  idade).  Criação do
“centro dia” para idosos e melhorias no centro de convivência do idoso.

Como já mencionado, o programa estabelece outros atributos nas ações, importantes para a

composição de seu desenho e possibilitando um instrumental para o seu acompanhamento e análise:

produto,  unidade  de  medida  e  meta  física.  No  entanto,  não  é  visível  como  as  ações  serão

implementadas, a não ser nas situações em que define o repasse de recursos como forma de alcançar

o objetivo de apoiar financeiramente instituições não governamentais (ações 2108, 2278 e 2287).

Essas três ações inclusive, representam a adoção de parcerias da gestão municipal com entidades
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locais para o atendimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas e com deficiência através do

financiamento de projetos sociais, ampliando a capacidade do município de promover a garantia dos

direitos sociais desses grupos (conforme os produtos das ações preveem). Por fim, ressalta-se que as

medidas adotadas na programação para a assistência social satisfazem o propósito finalístico do

programa, evitando que o instrumento tenha se voltado para a articulação de atividades-meio da

própria organização. O ponto visto como crítico no modelo adotado para o desenho do programa

permanece sendo a insuficiência de indicadores, seja para a assistência social ou para as demais

áreas que o compõem o tema ‘bem-estar’, exceto a saúde pública. Possivelmente, a elaboração e/ou

escolha  dos  indicadores  é  realizada  separadamente  pelos  órgãos  executores  e  posteriormente

unificada  no  programa,  o  que  pode  representar  desequilíbrios  internos  quanto  às  capacidades

técnicas  entre  as  áreas.  A seguir,  apresenta-se  a  análise  do  desenho estrutural  da  programação

finalística em assistência social do PPA 2018-2021 de Gravataí, município com portes populacional

e econômico semelhantes ao de Canoas.

No  plano  supracitado,  a  política  de  assistência  social,  especificamente  a  programação

finalística para a área, está alocada no eixo estratégico “Cuidar das Pessoas”, sendo representada

por um programa, sete objetivos e 12 ações, conforme as informações no quadro a seguir:

Quadro 8 – Programa finalístico em assistência social do PPA 2018-2021 de Gravataí/RS

0106 – PROGRAMA ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA:  Desenvolver  ações  e  projetos  que  proporcionem inclusão  social  e  garantia  de
direito aos cidadãos de Gravataí. Envolvem ações de assistência social básica e especial de alta e média complexidade,
com centros de referência e assistência social e centros de referência especializados, atenção à família, ao idoso, às
pessoas com deficiência, além de ações de acessibilidade e cidadania, tais como “Tudo Fácil” e “Procon”.
ÓRGÃOS: SMFCAS e GPD

OBJETIVOS AÇÕES

Assistência  Social  Básica  –  proporcionar  amparo
social  aos  gravataienses  em  situação  de  risco  ou
vulnerabilidade.

Construir CRAS Moradas e CRAS Breno Garcia.

Criar o Centro de Referência de Atendimento Social (CRAS)
itinerante, para a zona rural.

Implantar  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de
Vínculos – SCFV para atender crianças e adolescentes de 06 a
15 anos na região do Barro Vermelho.

Ampliar  o  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de
Vínculos.

Assistência Social Especial de Média Complexidade –
proporcionar  amparo  social  aos  gravataienses  em
situação de risco ou vulnerabilidade.

Construção do CRAS Oeste.

                       Continua
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                   Conclusão

OBJETIVOS AÇÕES

Assistência Social  Especial  de Alta Complexidade –
proporcionar  amparo  social  aos  gravataienses  em
situação de risco ou vulnerabilidade.

Criar o Centro Dia para pessoas idosas.

Construção de abrigo institucional com espaço físico adequado
para melhor atender para crianças e adolescentes.

Incentivar  a  política  de  segurança  alimentar  no
município.

Instalar  restaurante  popular  e/ou  cozinha  comunitária
(buscando parceria com instituição privada).

Incentivar  a  política  de  segurança  alimentar  no  município,
através do banco de alimento em parceria com setor privado.

Fortalecer  os  convívios  familiares,  seus  direitos  e
responsabilidade.

Criar a campanha “O lar é o melhor lugar”.

Incentivar  programas  voltados  ao  atendimento  para
crianças e adolescentes no município.

Buscar parcerias com a iniciativa privada para doação ao fundo
municipal  da  criança  e  adolescente  e  para  projetos  de
atendimento às crianças e adolescentes.

Promover  o  acesso  à  cidadania  através  do
encaminhamento ao mercado de trabalho.

Fortalecer  a  divisão  do  trabalho  para  conexão  de  oferta  e
demanda para a mão de obra disponível no município.

Fonte: elaborado pelo autor a partir do anexo V do PPA 2018-2021 de Gravataí/RS (GRAVATAÍ, 2017).

A responsabilidade pela execução e gestão do programa está a cargo de dois órgãos: da

Secretaria  Municipal  da  Família,  Cidadania  e  Assistência  Social  (SMFCAS) e  do  Gabinete  da

Primeira-Dama (GPD), este uma unidade vinculada ao Gabinete do Prefeito. No documento, o GPD

está citado no quadrante que trata das sete primeiras ações, não constando como órgão responsável

no bloco seguinte que contempla as demais cinco ações. Todavia, não é possível identificar o papel

que o GPD detém para o desenvolvimento das ações e nem sobre a articulação multissetorial que

possa estar envolvida entre ambos – GPD e SMFCAS, visto que o primeiro possui uma função

estritamente  protocolar.  Nesse  sentido,  o  programa  parece  refletir  uma  prática  ultrapassada  de

vinculação da política de assistência social ao assistencialismo, representado historicamente pela

atuação de primeiras-damas (principalmente no âmbito da União).

Em sua  estrutura,  o  programa  apresenta  uma  descrição  que  informa  o  seu  campo  de

atuação, os seus principais públicos-alvo, além de definir um objetivo geral que expressa o que se

pretende como resultado da sua implementação (“desenvolver ações e projetos que proporcionem

inclusão social e garantia de direito aos cidadãos de Gravataí”).  A descrição/objetivo traz uma

orientação genérica para a ação da gestão municipal, pois declara conceitos amplos, tais como os

níveis  de  atenção  adotados  pelo  SUAS.  Todavia,  essa  caracterização  menos  objetiva  da

descrição/objetivo  geral  reflete  a  escolha  por  um  modelo  de  programa,  temático,  que  faz  a

articulação de diversos objetivos e ações que, neste caso, necessitam que suas informações sejam

mais  específicas  e  concisas.  Quanto à  presença dos elementos  essenciais,  portanto,  o programa

temático  não  informa  indicadores,  metas  e,  também,  não  realiza  a  classificação  das  ações  em

projetos ou atividades. Quando o mesmo programa é mencionado no anexo III do PPA, o atributo
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meta (física/quantitativa) e a classificação projeto/atividade estão presentes e há, ainda, a definição

de produtos resultantes das ações. Essa tipificação de um mesmo programa com dois propósitos

(visto que é temático e de manutenção), dificulta a análise integral do seu conteúdo, considerando

inclusive  que  nos  desenhos  estruturais  não  estão  contemplados  os  mesmos  elementos  e  nem é

perceptível se as ações em ambos anexos estão ou não sobrepostas.

De modo geral, os objetivos propostos conseguem expressar o que pretendem enfrentar de

situações  vistas  como problemas  sociais  no  município  –  o  risco  e  a  vulnerabilidade  social  de

diferentes grupos, o desamparo familiar, a insegurança alimentar e o desemprego. Assim, na relação

com o exposto  na  descrição  do programa,  trazem escolhas  que  refletem a  orientação  geral  de

promover  a  inclusão  social  e  a  cidadania,  principalmente  através  da  rede  de  equipamentos  e

serviços  do SUAS. No entanto,  apesar  de estabelecerem como agirão  na prática (proporcionar,

promover, incentivar, fortalecer) e o que farão para enfrentar os desafios (amparo social, política de

segurança, convívio familiar, atendimento de crianças e adolescentes, encaminhamento ao mercado

de trabalho), a ausência de metas e indicadores impede que se monitore e mensure seus possíveis

resultados na sociedade e sobre a própria atuação do órgão responsável.

Na relação dos objetivos com suas respectivas ações, observa-se que essas expressam o

que será feito para corresponder ao objetivo definido, como “construir CRAS Moradas [...]”, “criar

o Centro Dia [...]”, “instalar restaurante popular [...]”, “criar a campanha […]”, “buscar parcerias

[...]”, entre outros exemplos. Porém, as descrições das ações que tratam de criar, construir e ampliar

equipamentos e serviços do SUAS, são pouco detalhadas e não descrevem como o processo será

percorrido, ou seja, quais as etapas necessárias para efetivá-las. Ainda, apesar de demonstrarem o

que será realizado em seus âmbitos,  falta  clareza para identificar  como o “amparo social”  será

proporcionado efetivamente aos respectivos públicos-alvo. Isso pois, essas ações (que representam

a metade das operações do programa) estão voltadas para a formação da infraestrutura da rede de

equipamentos da política.

Como  outras  proposições  assertivas,  destacam-se  as  definições  de  beneficiários  e  de

localidades  que  compõem  o  escopo  e  as  delimitações  das  ações,  indicando  quem  e  onde  os

resultados  poderão  atingir.  Também  é  possível  perceber  que  o  município  busca  desenvolver

iniciativas  em  parcerias  com  entidades  não-governamentais  e  que  traz  para  a  centralidade  da

política de assistência social os grupos sociais geralmente mais vulneráveis: crianças, adolescentes e

pessoas idosas. Por último, não há a definição de produtos, que representam o bem ou o serviço

resultante  de uma ação.  Mesmo que seja  factível  identificá-los  a  partir  da  descrição das  ações

(CRAS Moradas e CRAS Breno Garcia construídos, parcerias firmadas, por exemplo), o ideal é que

sejam  declarados  e  não  subentendidos,  visto  que  são  fundamentais  para  a  compreensão  da

finalidade da ação e para o monitoramento e avaliação do programa como um todo. Somando-se a
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isso,  reitera-se  que  a  ausência  de  indicadores  (e  de  metas  na  versão  temática  do  programa)

impossibilita  a  mensuração  dos  resultados,  quanto  à  efetividade,  eficácia  e/ou  eficiência,  e

enfraquece a capacidade da gestão do programa em monitorar todo o seu ciclo e, consequentemente,

em realizar  mudanças  de  rumo de  modo  coerente  e  exequível.  No  próximo item,  analisa-se  a

programação para a assistência social presente nos PPA’s de Campo Bom e Montenegro.

4.2.2 Grupo 02 – Municípios de Campo Bom e Montenegro

Sob  a  gestão  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  Habitação  de  Campo  Bom

(SDSH), encontram-se ordenados 11 programas, sendo que quatro deles não enquadram-se como

finalísticos  ou  não  possuem  nenhuma  ação  voltada  para  a  área-fim  da  assistência  social.  Na

estruturação destes programas, assim como nos demais existentes no PPA, há uma divisão interna

no que pode ser entendida como “subprogramas”, dos quais partem as respectivas ações. Todavia,

com base na lei nº 4.685 de 31 de outubro de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

(LDO) para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, são apresentadas alterações

textuais ao PPA, incluindo em quatro programas da SDSH e em algumas de suas ações, como por

exemplo: de “Programa de Serviços de Assistência ao Deficiente” para “Programa de Serviços de

Assistência às Pessoas com Deficiência”, bem como sua ação “Atendimento à Pessoas Deficientes”

para  “Atendimento  às  Pessoas  com  Deficiência”.  De  modo  geral,  as  nomenclaturas  foram

atualizadas para aprimorar os termos utilizados e adequá-los às normas e padrões de redação oficial.

Por sua vez, o que se destaca na LDO quando esta trata do PPA do município, diz respeito

à  apresentação  das  categorias  estruturantes  deste  último.  Enquanto  o  PPA está  organizado  em

programas > subprogramas (não aparecem com denominação alguma) > ações, na LDO há maior

clareza no enquadramento e visualização das modalidades. Assim, quando expostas as alterações ao

PPA,  este  aparece  organizado  em programas  >  ações  (onde  no plano  não  há  nomenclatura)  >

objetivos das ações (tratados como ações no PPA). Portanto, percebe-se um conflito entre ambos

desenhos, sobressaindo-se a explicação apresentada na LDO, dado o maior rigor na apresentação

conceitual presente nesta. Considerando os aspectos acima mencionados, a análise estrutural dos

programas e seus componentes partirá das definições utilizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A SDSH de Campo Bom, com base no PPA, ficou responsável por 11 programas e, destes,

sete enquadram-se como programas finalísticos, desdobrando-se em 18 ações, às quais, por sua vez,

foram atribuídos  21  objetivos.  O  quadro  abaixo  representa  apenas  a  formação  dos  programas

finalísticos. De modo geral,  as ações referem-se às atividades de manutenção e implantação de

serviços voltados aos grupos de crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência,

principalmente daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade. 
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Quadro 9 – Programas finalísticos em assistência social do PPA 2018-2021 de Campo Bom/RS

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVOS

Serviços  de  assistência
ao idoso

Manutenção  dos
Serviços do Idoso

Conjunto de ações dirigidas ao Idoso visando a sua integração à
família e à comunidade.

Serviço  de  Assistência
ao Idoso

Políticas públicas de assistência, melhoria da qualidade de vida dos
idosos e implementação de espaços públicos de acolhimento a essa
população.

Serviços  de  assistência
às  pessoas  com
deficiência 

Atendimento  às  Pessoas
com Deficiência 

Conjunto  de  ações  de  proteção  social  a  pessoas  portadoras  de
deficiência,  objetivando o bem-estar  físico,  social  e  ocupacional.
Manutenção dos Serviços PCD/PSE. Aquisição de um (01) veículo.

Repasse de Recursos recebidos da União para a APAE, referente ao
Programa  PSE  -  Proteção  Social  Especial,  através  do  Fundo
Especial,  através  do  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social.
Construção do centro de convivência para PCDS.

Serviços de proteção à
criança e
Ao adolescente

Manutenção da Casa de
Passagem

Conjunto  de  Ações  de  garantia,  proteção,  amparo  e
desenvolvimento  de  Crianças  e  Adolescentes  através  de  várias
formas  de  atendimento.  Construção  do  Prédio  e  ou  Reforma  e
adaptações.

Recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome para atendimento Programa "Piso de Alta Complexidade -
Criança Adolescente para Aplicação Casa de Passagem".

Atendimento à Jovens Programas voltados a adolescentes infratores. Propor diretrizes de
ação governamental voltadas à promoção de políticas públicas de
juventude, com criação do Conselho Municipal da Juventude e do
Fundo Municipal da Juventude.

Programa Criança Feliz Programa Criança Feliz.  Despesa com Pessoal,  material  e outras
despesas correntes. 

Assistência social geral Programa  de
Atendimento à Mulher

Ações de caráter Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e
proteger  à  mulher.  Criação  do Conselho Municipal  da  Mulher e
Fundo Municipal. Criação do Departamento Municipal de Políticas
Públicas para a Mulher. Construção da casa da mulher.

Ampliação  e  Manutenção
Centro  de  Referência
Especializado  de
Assistência  Social  –
CREAS 

Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social  -  CREAS.  Despesas  com  Material  de  Consumo,  Outras
Despesas Correntes,  Equipamento e Material  Permanente. Dispor
de  um  local  próprio  e  de  qualidade  para  desenvolvimento  de
Projetos e Programas Sociais - CREAS. 

Centro  de  Referência
Especializado  de
Assistência Social 

Aplicação dos recursos do Ministério de Desenvolvimento Social.
Manutenção  do  PAEFI  (Programa  de  Atenção  Especializada  e
Famílias  e  Indivíduos);  do Serviço de Medidas Socioeducativas/
LA  (Liberdade  Assistida)  e  PSC  (Prestação  de  Serviços  a
Comunidade);  do  Serviço  de  Abordagem  Social.  Despesa  com
Material de Consumo, Outras Despesas Correntes e Investimentos. 

Manutenção  do  Cadastro
Único e Bolsa Família 

Aplicação dos recursos repassados pela UNIÃO, através do FNAS.
Despesas  com  Pessoal  Material  de  Consumo,  Outras  Despesas
Correntes e Equipamentos e Material Permanente. 

                     Continua

     



57

                               Conclusão

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVOS

Assistência  social
comunitária

Assistência Comunitária Prestar  assistência  à  População  carente  do  Município  dando
proteção  e  acompanhamento  necessário,  integrando  o  programa
com  saúde,  educação  e  cursos  de  qualificação.  Despesas  com
Pessoal,  Material  de  Consumo,  Outras  Despesas  Correntes,
Equipamento  e  Material  Permanente.  Manutenção  Assistência  a
Carentes.

Implantação  do  Aluguel
Social

Atendimento a pessoas vítimas de calamidade e catástrofes ou em
situação de risco e vulnerabilidade.

Manutenção dos Centros
Comunitários

Desenvolvimento  de  ações,  programas  e  projetos  sociais  e
comunitários.  Despesas  com  Material  de  Consumo  e  Outras
Despesas Correntes.

Orientação  e
complementação
alimentar

Programa  de  Reforço
Alimentar  e  Nutricional
–  Implantação  da
Cozinha Comunitária

Promover  conjunto  de  ações  para  a  melhoria  das  condições  de
nutrição, através de reforço alimentar de qualidade a famílias que
vivem  em  áreas  de  risco  e/ou  baixa  renda.  Construção  cozinha
comunitária.

Programa  Municipal  de
Segurança  Alimentar  –
PMSA

Proporcionar acesso regular e permanente da população a alimentos
de qualidade, em quantidade suficiente, tendo como bases práticas
de produção e consumo, que sejam ambiental, cultural, econômica
e socialmente sustentáveis.

Implantação  e
Manutenção  do
Conselho
Municipal  e  do  Fundo
Municipal  de Segurança
Alimentar e Nutricional

Promover conjunto de ações que visem a Segurança Alimentar e
Nutricional do Município.

Intermediação  de
emprego

Incentivos  Incremento
da Renda Familiar

Conjunto de ações visando a complementação de renda e prestação
de serviços comunitários e Cooperativas de Trabalhos Artesanais.

Manutenção  do  Espaço  Cidadão  Cidadania  com  Material  de
Consumo, outras Despesas Correntes, Aquisição de Equipamentos
e Material Permanente.

Fonte: elaborado pelo autor a partir do PPA 2018-2021 e da LDO 2018 de Campo Bom/RS (CAMPO BOM, 2017a;
2017b).

Percebe-se que há um esforço em desenvolver iniciativas de caráter equitativo e universal,

através  principalmente  da  implementação  de  programas  federais  no  âmbito  do  município,  de

instrumentos socioeducativos e de equipamentos da política de assistência social já consolidados,

buscando-se o alinhamento com outros instrumentos e o aproveitamento de oportunidades. Nesse

sentido, identifica-se uma concordância com a diretriz de redução das desigualdades sociais e com o

argumento  central  para  a  gestão  do  PPA:  articular  meios  que  viabilizem  o  êxito  das  metas

priorizando  o  acesso  às  políticas  públicas  pela  população  mais  pobre  e  vulnerável.  Porém,

conceitualmente, parte das ações são nomeadas como programas, quando poderiam enquadrarem-se

como programas próprios da Secretaria, com suas respectivas ações e desdobramentos (Programa

Criança Feliz, Programa de Atendimento à Mulher, por exemplo). Provavelmente, o que é definido

na  estrutura  como ‘programa’,  teria  melhor  conceituação  sob a  categoria  ‘função’ (até  mesmo
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acompanhada do registro de ‘unidade responsável’), pois nota-se que as nomenclaturas indicam a

ideia  de  esferas  orçamentárias  e  subáreas  responsáveis  pelo  gerenciamento  das  ações  dispostas

(Assistência Social Geral, Serviços de Assistência ao Idoso, por exemplo). Em decorrência, as ações

poderiam ser  classificadas  como  programas,  adequando-se  às  características  descritivas  que  já

apresentam (como os programas Municipal de Segurança Alimentar e Incentivos Incremento da

Renda Familiar). 

Ocorre também que, na descrição dos objetivos das ações, há casos em que são lançadas

iniciativas de natureza distintas ao conceito de objetivo e pouco direcionadas à sua função. Nestas

circunstâncias, os formuladores indicaram que esperam como resultados das ações planejadas, gerar

e promover “conjuntos de ações”, “programas”, “políticas públicas”. Ou seja, percebe-se que tais

objetivos se voltam para alguma atividade meio, não havendo conformidade com o conceito de

‘finalístico’,  quando  deveriam  refletir  as  situações  que  se  espera  serem  alteradas  pela

implementação  do  programa  (MATIAS-PEREIRA,  2012).  Como  consequência,  não  é  possível

verificar se os mesmos estabelecem uma relação clara de causalidade com alguma dimensão da vida

dos  beneficiários.  Novamente,  a  construção  conceitual  de  um atributo  com elementos  difusos,

dificulta orientações sobre decisões a serem tomadas,  a visualização de bases organizacionais e

sobre o próprio delineamento do programa. Em vez de se estabelecerem diversas orientações no

campo  “objetivos”,  talvez  o  desenho  mais  adequado  para  os  programas  envolvesse  o

desdobramento em outros atributos, como: projetos, atividades, produtos e metas.

Ilustrativamente, o caso da ação “Atendimento às Pessoas com Deficiência” o objetivo

seria:  “Conjunto de ações de proteção social a pessoas portadoras de deficiência, objetivando o

bem-estar físico, social e ocupacional. Manutenção dos Serviços PCD/PSE. Aquisição de um (01)

veículo”. Neste caso, não há a especificação descritiva de “conjunto de ações”, seja quantitativa ou

qualitativamente, impossibilitando inclusive que se faça a conexão e a aferição com a finalidade

(objetivo) citada. Em “manutenção dos Serviços PCD/PSE”, não há a descrição dos serviços que

necessitam de manutenção e/ou  a  ligação textual  com “conjunto  de  ações  de proteção social”,

situação que dificulta estabelecê-la como uma ação de um programa finalístico ou de apoio. Para o

item seguinte, sua classificação mais adequada seria a de produto de um programa de apoio da

Secretaria. 

Resumidamente,  as  ações  carecem  de  objetivos  mais  claros  e  determinantes

(BLIACHERIENE; RIBEIRO, 2013) e de um conjunto de informações que simplifique e oriente o

processo de análise e de monitoramento da política. A existência de objetivos finalísticos, que de

fato expressem o que deve ser feito para se alcançar os resultados esperados, são preponderantes

para  que  o  foco  não  seja  prevalente  sobre  os  processos  e  meios  da  ação  governamental,

reproduzindo assim uma disfunção do modelo burocrático (lógica racional weberiana). Conforme
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pondera De Toni (2017, p. 5), “o ‘plano’, mais que a organização ingênua e neutra de meios, deve

definir  falar  sobre  os  fins  [...]”,  o  que  para  o  autor,  estaria  no  contexto  de  um planejamento

governamental que não é produzido apenas por um grupo de técnicos dedicados, mas por uma

abordagem transdisciplinar e centralizada na participação e controle social, entre outros aspectos. 

Assim,  um  plano  que  apresente  uma  estrutura  de  programas  voltados  para  dentro  da

organização,  para  a  expansão  da  própria  burocracia,  pode  resultar  em implicações  como  a

deslegitimação  das  políticas  e  dos  governos,  uma  vez  que  não  traduzem  satisfatoriamente  as

necessidades da população. Nesse ponto, é possível que ocorra a inefetividade no uso dos recursos

sociais, visto que os efeitos esperados tendem a não serem produzidos externamente à organização. 

Nas pesquisas realizadas por Pessôa (2017) e Aguillar (2017), em que foram analisados os

instrumentos de monitoramento e avaliação do plano estadual de saúde do estado do RS (2016-

2019)  e  os  indicadores  dos  programas  estratégicos  da  prefeitura  de  Porto  Alegre  (2014-2017)

respectivamente, as autoras identificaram um significativo foco nos processos, quanto à escolha e à

utilidade dos indicadores, sendo pouco efetivos na relação com os objetivos e metas propostos. Do

mesmo  modo,  destacam  que  estes  elementos  (objetivos,  metas  e  indicadores)  apresentam,  de

maneira  geral,  baixa  clareza  conceitual  e  metodológica,  subutilizados  na  construção  do

planejamento  e,  em  consequência,  na  própria  função  de  monitorar  e  avaliar.  Tal  dinâmica

demonstra-se ser uma prática resiliente no contexto estrutural e organizacional dos instrumentos de

planejamento.

Além disto,  nota-se que os programas não possuem um ou mais objetivos que possam

facilmente expressar, de modo unificado, o que se busca concretizar com a sua implementação.

Ainda, outros elementos importantes para a composição de um programa estão ausentes no plano:

metas, iniciativas e indicadores. Entretanto, estes elementos foram enunciados na lei que dispõe

sobre o PPA e, ocasionalmente, não estão incluídos nos programas e nem há a indicação do local em

que  estejam disponíveis  para  o  conhecimento  público.  Sem estas  informações  torna-se  menos

acessível  e  transparente  o  acompanhamento  da  execução  do  plano,  prejudicando  o  seu

monitoramento e avaliação,  na medida em que forneceriam parâmetros  de mensuração da ação

governamental, quantitativa e qualitativamente. Por sua vez, informações menos complexas, mas de

mesmo modo essenciais, foram inseridas em todos os programas da SDSH aqui analisados: custo

global/orçamento disponível (ano a ano do PPA) e  código identificador, situação que facilita a

análise dimensional do plano e da capacidade de integração com a LOA e a LDO. Apesar de não

haver o registro de  público-alvo para cada programa, três deles o trazem no próprio título e, nas

ações e/ou objetivos dos outros quatro listados, é possível identificar a quais setores da sociedade

(quando não a população total do Município) elas se destinam. 
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No município de Montenegro, a gestão dos programas de assistência social é realizada

pela Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania (SMHAD), a qual

está responsável por 20 do total de 74 programas constantes no PPA. É, dessa forma, o órgão com a

maior  programação  no  documento.  Destes  20  programas,  um  é  nomeado  como  “Apoio

administrativo ao Executivo” e outros quatro referem-se a projetos da área de habitação. Assim, os

demais (15) vinculam-se ao eixo “desenvolvimento social e cidadania” da Secretaria e, ainda, ficam

compreendidos na categoria “programas finalísticos”, conforme disposto no texto legal. Vinculam-

se  a  estes,  15  objetivos  e  27 ações.  Na apresentação dos  programas  da  SMHAD, o  plano faz

referência  à  11  do  total  de  17  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  da  ONU

(Organização das Nações Unidas)3, sendo eles:  Objetivo 1: Erradicação da pobreza; Objetivo 2:

Fome zero  e  agricultura  sustentável;  Objetivo  3:  Saúde  e  bem-estar;  Objetivo  4:  Educação  de

qualidade; Objetivo 5: Igualdade de gênero; Objetivo 6: Água potável e saneamento; Objetivo 8:

Empregos dignos e crescimento econômico; Objetivo 9: Inovação e infraestrutura; Objetivo 10:

Redução  das  desigualdades;  Objetivo  11:  Cidades  e  comunidades  sustentáveis;  Objetivo  12:

Consumo responsável; Objetivo 16: paz, justiça e instituições responsáveis e Objetivo 17: Parcerias

e meios de implementação. No quadro a seguir, relata-se o conteúdo dos 15 programas finalísticos:

Quadro 10 – Programas finalísticos em assistência social do PPA 2018-2021 de Montenegro/RS

CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

205  –  Serviço  de  Convivência  e
Fortalecimento de Vínculos – SCVF.

Objetivo:  Realizar  serviço  em  grupo,
organizado a partir de percursos, de modo
a garantir aquisições progressivas aos seus
usuários, de acordo com seu ciclo de vida,
a fim de complementar o trabalho social
com famílias  e  prevenir  a  ocorrência  de
situações  de  risco  social.  Justificamos  a
utilização  desses  recursos  também  para
ações  e  finalidades  onde  temos
prioridades  e  metas  para  atingir  na
proteção Social Básica no que diz respeito
ao SCFV.

Ação:  manutenção  do  programa  através  da
aquisição  de  materiais  e  serviços;  Produto:
atividade  mantida;  Função:  Assistência  Social;
Subfunção:  Assistência  Comunitária;  Tipo:
Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

                        Continua

        

3 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem ser consultados em: https://nacoesunidas.org/conheca-
os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/.

https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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             Continuação

CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

0203  –  Abrigagem  de  indivíduos  e
famílias  com  vínculos  familiares
rompidos. 

Objetivo: Ofertar serviços especializados
em  diferentes  modalidades  e
equipamentos,  com  vistas  a  garantir  o
acolhimento  de  indivíduos  e/ou  famílias
afastados  temporariamente  do  núcleo
familiar  e/ou  comunitário  de  origem,
devendo  ser  assegurada  a  proteção
integral aos atendidos.

Ação: nomeação  de  servidores  para  atuarem  no
Serviço de proteção Especial de Alta Complexidade;
Produto:  servidor  nomeado/mantido;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Servidor;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  nomeação  de  servidores  para  atuarem  na
Vigilância  Socioassistencial,  a  qual  será  a
responsável  pela  organização  no  sistema  de
notificações  das  situações  e  violação  de  direitos;
Produto:  servidor  nomeado/mantido;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Servidor;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  Abrigagem  de  idosos;  Produto:  idosos
acolhidos;  Função: Assistência Social;  Subfunção:
Assistência ao Idoso; Tipo: Atividade.

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  Abrigagem  de  crianças  e  adolescentes;
Produto:  crianças  e  adolescentes  acolhidos;
Função: Assistência Social; Subfunção: Assistência
à Criança e ao Adolescente; Tipo: Atividade.

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  Abrigagem  de  jovens  e  adultos  com
deficiência;  Produto:  jovens  e  adultos  abrigados;
Função: Assistência Social; Subfunção: Assistência
ao Portador de Deficiência; Tipo: Atividade.

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  Construção  de  unidade  pública  de
acolhimento  para  20  crianças  e  adolescentes  –
recurso  federal;  Produto:  prédio  construído;
Função: Assistência Social; Subfunção: Assistência
à Criança e ao Adolescente; Tipo: Produto.

M²;  meta  física
(quantitativa).

0201 – Aluguel Social

Objetivo:  Proporcionar  às  pessoas  e/ou
famílias  em  vulnerabilidade  social  uma
moradia  temporária,  em  decorrência  de
realocação,  remoção,  medida  protetiva,
entre outras.

Ação: locação de imóveis/casas;  Produto: famílias
beneficiadas;  Função:  Assistência  Social;
Subfunção:  Assistência  Comunitária;  Tipo:
Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

0209  –  ACESSUAS  –  Programa
Nacional  de  Promoção  de  Acesso  ao
Mundo do Trabalho.

Objetivo:  Buscar  a  autonomia  das
famílias  usuárias  da  Política  de
Assistência Social por meio da integração
ao mundo do trabalho.

Ação:  desenvolver  o  programa  no  Município  de
acordo  com  os  critérios  do  governo  federal;
Produto:  atividade  mantida;  Função:  Assistência
Social;  Subfunção: Assistência Comunitária;  Tipo:
Atividade.

Serviços;  meta  física
(quantitativa).

                       Continua
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    Continuação

CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

004  –  Fundo  Municipal  de
Assistência Social. 

Objetivo:  Oferecer  subsídios  às
entidades  de  cunho  socioassistencial,
através  da  formalização  de
parcerias/contratos  com  o  intuito  de
amparar  as  pessoas  que  utilizam  os
respectivos  serviços.  Conceder
benefícios  eventuais  em  virtude  de
nascimento,  morte,  situações  de
vulnerabilidade  temporária  e
calamidade pública,  na forma prevista
na lei nº 8.742/1993.

Ação:  aquisição  de  vagas  para  portadores  de
necessidades especiais; produto: pessoas beneficiadas;
Função:  Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  compra  de  vagas  em  casa  de  passagem*;
produto:  pessoas  beneficiadas;  Função:  Assistência
Social;  Subfunção:  Assistência  Comunitária;  Tipo:
Atividade. 
(*contrato expira em 09/18).

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  ampliação  da  capacidade  de  atendimento  em
casa  de  passagem;  Produto:  pessoas  beneficiadas;
Função:  Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Projeto. 

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  subvenções  sociais;  produto:  entidades
atendidas;  Função:  Assistência  Social;  Subfunção:
Assistência Comunitária; Tipo: Atividade. 

Subvenção; meta física
(quantitativa).

Ação:  material,  bens  ou  serviços  para  distribuição
gratuita;  produto:  pessoas  beneficiadas;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade. 

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  proteção social  de média e  alta  complexidade
(recursos  federal  e  livre);  produto:  serviço  de  ação
continuada;  Função:  Assistência  Social;  Subfunção:
Assistência Comunitária; Tipo: Atividade. 

Serviços;  meta  física
(quantitativa).

Ação: vagas para mulheres vítimas de violência e seus
filhos;  produto:  pessoas  beneficiadas;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Projeto. 

Vaga;  meta  física
(quantitativa).

0202 – Demandas da Habitação

Objetivo: Atender  as  demandas
habitacionais  de  ordem  imediata  para
as  quais  hoje  não  há  meios legais  de
atendimento,  tais  como,  ofertar
moradia  temporária  para  indivíduos  e
famílias  que  tiverem  determinada  a
saída de suas residências, por residirem
em  local  de  risco,  ou  por  algum
infortúnio que as obriguem a sair.

Ação:  construir  casas  de  passagens;  Produto:  casas
construídas;  Função:  Assistência  Social;  Subfunção:
Habitação Urbana; Tipo: Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

0204 – Atenção Integral à Família – 
PAIF

Objetivo:  Consiste  no  trabalho  social
com  famílias  de  caráter  continuado,
com a finalidade de fortalecer a função
protetiva  das  famílias,  prevenir  a
ruptura de seus vínculos, promover seu
acesso  e  usufruto  de  direitos  e
contribuir na melhoria de sua qualidade
de vida.

Ação:  manutenção do programa através da aquisição
de materiais e  serviços;  Produto:  atividade mantida;
Função:  Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

                    Continua
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                             Continuação

CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

0206 – Bolsa Família e Cadastro 
Único

Objetivo: Gerir o programa no âmbito
do  Município,  identificar  e  cadastrar
novas famílias, realizar a atualização e
revisão  dos  dados  do  Cadastro  Único
para  programas  sociais  do  governo
federal, entre outras atividades a serem
estabelecidas  pelo  Ministério  do
Desenvolvimento  Social  e  Combate  à
Fome. Recurso: Federal.

Ação: macroações e lista de provisões conforme Plano
de  Ação;  Produto:  atividade  mantida;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

0207 – Fundo Estadual de Assistência
Social – FEAS

Objetivo: Melhorar as ações e serviços
desenvolvidos  no  âmbito  da  proteção
Social  Básica,  especificamente  no
Centro  de  Referência  em  Assistência
Social (CRAS).

Ação: macroações e lista de provisões conforme Plano
de Ação – consumo permanente – recurso estadual e
livre;  Produto:  materiais  e  serviços;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

0208 – Programa Criança Feliz

Objetivo:  Tem  caráter  intersetorial,
com  a  finalidade  de  promover  o
desenvolvimento  integral  das  crianças
na primeira infância, considerando sua
família e seu contexto de vida.

Ação:  contratação  de  pessoal  e  manutenção  do
programa  –  recurso  federal;  Produto:  atividade
mantida;  Função:  Assistência  Social;  Subfunção:
Assistência  à  Criança  e  ao  Adolescente;  Tipo:
Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

0210  –  Serviço  de  Proteção  e
Atendimento  Especializado  às
Famílias e Indivíduos - PAEFI

Objetivo:  Proporcionar  os  meios
necessários  para  a  manutenção  do
referido  serviço,  através  da  aquisição
de  materiais,  serviços  e  outras  de
natureza essencial à sua continuidade.

Ação:  aquisição  de  materiais  e  serviços  parra  a
manutenção do programa; Produto: atividade mantida;
Função:  Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

0211  –  Programa  de  Liberdade
Assistida  e  Prestação  de  Serviços  à
Comunidade – LA/PSC

Objetivo:  Proporcionar  os  meios
necessários  parra  a  manutenção  do
referido  serviço,  através  da  aquisição
de  materiais,  serviços  e  outras  de
natureza essencial à sua continuidade.

Ação:  aquisição  de  materiais  e  serviços  parra  a
manutenção do programa; Produto: atividade mantida;
Função: Assistência Social;  Subfunção: Assistência à
Criança e ao Adolescente; Tipo: Atividade.
(Recursos próprios e federais).

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

                       Continua
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                  Conclusão

CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

2431 – Fundo Municipal dos Direitos
da  Criança  e  do  Adolescente  –
FMCA

Objetivo:  Destinado  a  suportar
despesas  dos  programas  de
atendimento  previstos  no  Estatuto  da
Criança  e  do  Adolescente,  de  acordo
com a lei nº 5328, de 21 de setembro de
2010.

Ação: realizar e apoiar parcerias com as Organizações
da  Sociedade  Civil  para  as  ações  voltadas  aos
atendimentos  previstos  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente,  através  de  Termos  de
Fomento/Colaboração;  Produto:  parceiras  firmadas;
Função: Assistência Social;  Subfunção: Assistência à
Criança e ao Adolescente; Tipo: Atividade.
(Recursos próprios e de captação).

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

2412 – Fundo Municipal do Idoso

Objetivo: Destinado a propiciar apoio
e  suporte  financeiro  à  implementação
de  programas  com  idosos  no
Município, conforme lei nº 4248, de 02
de agosto de 2005.

Ação: Realização de parcerias com as Organizações da
Sociedade  Civil;  apoiar  parcerias  com  as  Entidades
através  de  Termos  de  Fomento/Colaboração  para  o
atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade;
Produto:  parceiras  firmadas;  Função:  Assistência
Social;  Subfunção:  Assistência  ao  Idoso;  Tipo:
Atividade.
(Recursos próprios e de captação).

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  realização  e  participação  em  eventos  que
promovam a qualidade de vida dos idosos, tal como a
Semana Municipal do Idoso;  Produto: materiais para
distribuição  gratuita;  Função:  Assistência  Social;
Subfunção: Assistência ao Idoso; Tipo: Atividade.
(Recursos próprios e de captação).

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

2421  –  Índice  de  Gestão
Descentralizada  do  SUAS  –
IGDSUAS

Objetivo:  Instrumento  de  aferição  da
qualidade da gestão descentralizada dos
serviços,  programas,  projetos  e
benefícios socioassistenciais no âmbito
do município, medindo o resultado da
gestão  descentralizada  do  SUAS com
base  na  atuação  do  gestor,  na
implementação,  execução  e
monitoramento  dos  serviços,
programas,  projetos  e  benefícios  da
assistência  social,  bem  como  na
articulação intersetorial.

Ação: Implementar programas, projetos e serviços que
previnam  situações  de  risco  potencial  e  superem  as
condições  de  vulnerabilidade  social  da  população  e
manter  os  Programas  de  Assistência  Social  do
Município;  Produto:  programa  mantido;  Função:
Assistência Social;  Subfunção:  Administração Geral;
Tipo: Atividade.

Unidade;  meta  física
(quantitativa).

Tipo: P – projeto; A – Atividade; OE – Operação especial; NO – Não-orçamentária.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do PPA 2018-2021 do Município de Montenegro/RS (MONTENEGRO, 2017).

No  PPA 2018-2021,  conforme  o  quadro  acima,  os  programas  apresentam  a  seguinte

constituição:  código identificador,  descrição, objetivo,  ação (produto/função/subfunção/tipo),

unidade  de  medida  e  categoria.  Explicita-se  que  esta  estrutura  é  organizada  de  modo

racionalizado,  estabelecendo  atributos  que  possibilitam  a  identificação  e  a  classificação  dos

conceitos e, em consequência, proporcionam meios para o gerenciamento, avaliação e controle do
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plano  por  diferentes  públicos.  Tal  linguagem sistematizada  também pode  facilitar  a  análise  da

relação existente entre os atributos, bem como da consonância (ou não) dos conteúdos com suas

funções  (BLIACHERIENE;  RIBEIRO,  2013).  Assim,  no  aspecto  conceitual,  os  programas

conseguem apresentar os elementos normativos básicos que indicarão os caminhos e os métodos

para a execução e acompanhamento das políticas públicas (exceto pela ausência de indicadores). 

Evidencia-se também, assim como ocorre no plano de Campo Bom, a preocupação em

promover iniciativas de caráter equitativo e que se direcionam a diferentes grupos sociais, como

crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiências. Ainda, observa-se que têm por

escolha central  ofertar serviços que visem a garantia  de renda,  a socialização, a integração e a

autonomia de indivíduos e famílias, bem como da proteção em casos de violações de direitos o que,

conforme Menicucci e Gomes (2018), integra a assistência social a um princípio mais abrangente de

proteção social.

Os teores dos objetivos, de modo geral, conseguem expressar o resultado esperado com a

implantação dos respectivos programas, oferecendo informações sobre as circunstâncias a serem

modificadas.  São também assertivos na medida em que tais  informações são concisas e claras,

evitando que a interpretação seja tomada por referências genéricas, o que dificultaria por exemplo, a

construção de indicadores harmônicos aos objetivos. Quanto à relação ‘objetivo – ação’, observa-se

que  para  o  atendimento  do  que  propõem  os  programas,  os  esforços  direcionam-se  através,

principalmente, da disposição de recursos humanos e materiais aos equipamentos municipais, bem

como da destinação de verbas a entidades não-governamentais. Do total de ações, uma é tipificada

como  ‘produto’,  duas  como  ‘projeto’ e  o  restante  são  enquadradas  como  ‘atividade’.  Os  dois

instrumentos projetos (‘ampliação da capacidade de atendimento em Casa de Passagem’ e ‘vagas

para  mulheres  vítimas  de  violência  e  seus  filhos’)  estão  associados  ao programa 004 – Fundo

Municipal de Assistência Social, que define como objetivo subsidiar entidades de assistência social

do município.  Por  definição,  um projeto  é  limitado no tempo e  pode servir  para originar  uma

atividade  ou  mesmo representa  a  expansão  ou  melhora  de  alguma ação  governamental  que  já

ocorre, enquanto uma atividade tem caráter contínuo e permanente, buscando a manutenção de um

serviço e/ou ação de governo que já existe (BLIACHERIENE; RIBEIRO, 2013). Considerando as

sete  ações  do  programa,  seis  preveem  o  mesmo  produto  (resultado)  –  pessoas  ou  entidades

beneficiadas e, quatro dessas, referem-se à compras ou aquisição de vagas, incluindo as tipificadas

como  projetos.  Nota-se  que  houve  concordância  conceitual  ao  definir  a  ação  ‘ampliação  da

capacidade de atendimento em Casa de Passagem’ como projeto, pois seu intuito é expandir um

serviço já ofertado pela Secretaria (compra de vagas em Casa de Passagem).

No entanto,  permanecem lacunas na categoria ‘ações’,  por não demonstrarem como os

objetivos podem ser alcançados além de iniciativas processuais, como a criação e/ou compra de
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vagas em abrigos/albergues e a contratação de servidores por exemplo, deixando em segundo plano

referências  sobre  as  atividades-fim,  que  seriam  capazes  de  demonstrar  as  dinâmicas  e  as

capacidades de políticas socioassistenciais planejadas para o município. É situação semelhante à

identificada  nos  programas  do  PPA  de  Campo  Bom,  descrita  anteriormente.  Ou  seja,  essa

reprodução  indica  a  centralidade  do  enfoque  burocrático  nos  processos,  a  despeito  de  toda  a

aceitação da penetração da Nova Gestão Pública na Administração Pública Brasileira.

Todavia, não se exime a importância de ações que busquem melhorar a estrutura física, o

número de vagas para a população ou a manutenção orçamentária dos serviços prestados, pois são

essenciais  para a  continuidade e  institucionalização das  políticas  públicas.  Inclusive,  no que  se

refere ao estabelecimento de parcerias com outros entes federados, notadamente com a União, e

com a sociedade civil para que os objetivos possam ser executados, como previsto nos programas

004 e 209. Nesse ponto, a política de assistência social em Montenegro, no contexto de seu PPA,

segue a lógica usual do modelo de gestão do SUAS: os programas são concebidos e formulados em

nível  federal,  cabendo  aos  municípios  a  sua  implementação.  Talvez,  para  o  melhor  uso  do

instrumental, o desenho considerasse informar do que tratam e de como se realizam os programas,

pois quem faz a sua leitura não necessariamente possui conhecimento acerca das políticas. Assim,

no contexto  dessa  relação,  é  pouco perceptível  a  presença  de  elementos  que  permitam indicar

transformações na realidade socioeconômica do município decorrentes dos programas, ou seja, de

suas efetividades (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Sob  a  perspectiva  do  alinhamento  entre  a  dimensão  estratégica  do  plano  (como  as

diretrizes)  e  a  sua  dimensão  tática  (programas/ações/sistema  de  monitoramento  e  avaliação),

identifica-se que os ODS da ONU servem como norteadores dos programas formulados. Porém, o

texto que dispõe sobre o PPA não informa claramente sobre essa relação. Especialmente na área

tema deste estudo, é possível vislumbrar que o conjunto de programas e suas ações concorrem para

o enfrentamento à fome, à pobreza, à violência contra a mulher, à promoção de bem-estar social e

do acesso ao trabalho e renda, por exemplo, como propõem os ODS. Mas, novamente, em razão do

modelo  organizacional  adotado  para  o  PPA,  dificulta-se  a  compreensão  sobre  como e  em que

aspectos os ODS influenciam a dimensão programática (inclusive se a adoção deles foi realizada

apenas como encaixe ao que já estava previamente delimitado para a Secretaria de maneira geral). 

Conforme  dito  anteriormente,  outro  importante  aspecto  evidenciado  e  que  impacta  na

qualidade da medição de desempenho e de resultados, é a ausência de indicadores. A única menção

refere-se ao programa 2421 – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS , que segue

uma estrutura semelhante à ação 2101 do PPA de Canoas. Apesar da existência do programa no

plano,  permanece  sem  demonstrar  o  que  e  como  fará  para  implementá-lo  e  quais  serão  os

indicadores para medir a atuação dos gestores, da implementação, execução e monitoramento dos
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serviços  e  programas,  etc.  A sua ação ocupa-se em definir  no que se pretende utilizar  com os

recursos  provenientes  do  IGDUAS. Ainda que  perceba-se  tais  discordâncias,  o  plano consegue

organizar satisfatoriamente objetivos, ações e metas, contribuindo para a viabilidade de um sistema

de monitoramento e avaliação, com prováveis  outputs  referenciais para a tomada de decisões e o

controle social. No próximo tópico constam as análises referentes aos programas finalísticos em

assistência social dos dois menores municípios pesquisados: São Sebastião do Caí e Triunfo.

4.2.3 Grupo 03 – Municípios de São Sebastião do Caí e Triunfo

No PPA de  São  Sebastião  do  Caí,  os  programas  de  governo  para  a  área  estão  sob  a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, pasta exclusiva para a gestão dessas

políticas no município. O plano estabelece 10 programas, aos quais associam-se um objetivo cada.

Abaixo, o demonstrativo da programação:

Quadro 11 – Programas finalísticos em assistência social do PPA 2018-2021 de São Sebastião do Caí/RS

PROGRAMA OBJETIVO

08.01 – Manutenção do Conselho Municipal de
Assistência Social

Objetivo: Dar condições de funcionamento ao Conselho Municipal
de  Assistência  Social,  que  irá  fiscalizar,  monitorar  e  avaliar  o
Executivo Municipal no desenvolvimento das ações de assistência
social.

08.02  –  Manutenção  do  Fundo  Municipal  de
Assistência Social

Objetivo: Criar e manter o Fundo Municipal de Assistência Social
– FMAS, instrumento de captação de recursos com o objetivo de
proporcionar  meios  para  o  financiamento  de  ações  na  área  de
assistência social.

08.03 –  Manutenção do Fundo Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo:  Manutenção  do  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da
Criança  e  do  Adolescente,  destinado à  captação  e aplicação  dos
recursos a  serem utilizados nas  ações  em defesa dos direitos  da
criança e do adolescente.

08.04 – Manter Convênio e Cofinanciamento de
Ações Continuadas em cada nível  de Proteção
Social

Objetivo: Desenvolver as ações de assistência com os recursos do
governo  federal,  estadual  colocando-os  sob  a  gestão  do  poder
público municipal e controle social.

08.05 – Ações de Proteção Social Básica Objetivo: Manter e ampliar as ações de proteção ao idoso, crianças
e adolescentes, pessoas com deficiência, indivíduos e famílias em
situação de risco e vulnerabilidade social.

08.06 – Ações de Proteção Social Especial Objetivo: Manter e ampliar no âmbito da Proteção Social  Especial
ações de média e alta complexidade com indivíduos e famílias em
situação de ameaça ou violação de direitos.

08.07  –  Construção de  prédio  próprio  para  o
Centro de Referência de Assistência Social

Objetivo:  Dotar  a  Assistência  Social  de um prédio próprio  para
instalar o CRAS e assim expandir as atividades desenvolvidas neste
centro.

                     Continua
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PROGRAMA OBJETIVO

08.08  –  Implantação  e  Implementação  de
Serviço de Acolhimento Institucional

Objetivo: Garantir Proteção Integral a crianças e adolescentes que
tiveram seus vínculos rompidos ou fragilizados.

08.09 – Ampliação do quadro de Servidores de
Assistência Social

Objetivo:  Ampliar  o  quadro  de  servidores  com  a  admissão  de
profissionais para complementar as equipes de referência.

08.10 – Benefícios Eventuais Objetivo: Ampliar a concessão de benefícios eventuais às famílias
referenciadas inscritas no cadastro social do município, nos termos
da lei municipal.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do PPA 2018-2021 do município de São Sebastião do Caí/RS (SÃO SEBASTIÃO
DO CAÍ, 2017).

Os programas em assistência social do PPA 2018-2021 apresentam a seguinte composição,

conforme demonstrado no quadro acima: código identificador, nome do programa e objetivo. No

entanto,  não  há  a  presença  de  indicadores,  valor  global  e  valor  de  referência,  e  nem metas  e

iniciativas  associadas  aos  objetivos.  O  documento  informa  que  os  programas  e  as  ações

orçamentárias  estarão  discriminados  na  LOA  anualmente,  todavia  os  atributos  mencionados

deveriam estar organizados e expressos na própria estrutura do plano conforme também determina a

lei  regulamentadora  nº  3973/17.  Além  disso,  sem  essas  informações  no  PPA,  torna-se  difícil

verificar se ocorre a complementaridade dos dois instrumentos (PPA e LOA), visto por exemplo,

que as iniciativas previstas para os objetivos dos programas é que realizariam a ligação com as

ações orçamentárias na LOA. 

No conjunto dos programas, são apresentadas propostas que se direcionam a atender os

grupos  que  apresentam maior  grau  de  vulnerabilidade,  como crianças  e  adolescentes,  idosos  e

famílias em situação de risco. De maneira geral, os PPA’s presentes neste trabalho seguem essa

tendência para a  programação da assistência  social,  definindo e voltando seus esforços para os

públicos em que a desigualdade e a injustiça social persistem historicamente, num alinhamento com

as categorias estruturantes que compõem a PNAS e o SUAS. Em tal aspecto, os programas de São

Sebastião de Caí  são estabelecidos a partir  de equipamentos,  serviços e  benefícios gestados no

âmbito do SUAS e de suas exigências legais, como os fundos municipais, o conselho deliberativo e

a  organização  das  ações  de  proteção  social  conforme  a  complexidade.  No  mesmo  sentido,  é

perceptível a aproximação da programação com a diretriz do PPA voltada para o desenvolvimento

humano.

No entanto, ao não ser demonstrado como o município implementará o plano, ou seja,

como os objetivos serão alcançados (pois não divulga as ações, as metas, os indicadores ou mesmo

outros atributos no desenho dos programas), há a percepção de que o instrumento é subaproveitado,

pois  não  reflete  satisfatoriamente  os  problemas  a  serem  enfrentados  e  as  características

socioespaciais da localidade. Essa prática é visível na descrição dos objetivos, em que são comuns
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termos como “ampliar”,  “garantir”,  “manter”,  “desenvolver” ações e benefícios, sem que sejam

especificadas as condições e os métodos nas quais o programa será executado e nem aponta os

instrumentos de aferição que operacionalizem o seu monitoramento e avaliação. 

Em  Triunfo,  a  administração  municipal  elaborou  um programa  com  10  ações  para  a

assistência social, no contexto do PPA 2018-2021, conforme citado anteriormente. A seguir, quadro

com a descrição programática:

Quadro 12 – Programa finalístico em assistência social do PPA 2018-2021 de Triunfo/RS

CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

0029 – Assistência Social Geral

Objetivo: Assistência Social Geral.

Ação:  Manutenção  e  ampliação  das  Ações  e
Reaparelhamento  do  Centro  de  Referência  em
Assistência Social  –  CRAS (Ampliar  o  prédio atual,
auditório e espaço para realização de oficinas. Público
2.500  famílias);  Produto:  Obra  realizada;  Função:
Assistência  Social;  Subfunção:  Assistência
Comunitária; Tipo: Projeto.

M²;  meta  física
(quantitativa).

Ação: Construir uma unidade do CRAS no interior do
município  (Público  1.500  famílias);  Produto:  Obra
realizada;  Função:  Assistência  Social;  Subfunção:
Assistência Comunitária; Tipo: Projeto.

M²;  meta  física
(quantitativa).

Ação: Manutenção das atividades de Proteção e Apoio
Sociofamiliar e ao idoso (CVI e convênio com asilo);
Produto:  Atividade  mantida;  Função:  Assistência
Social;  Subfunção:  Assistência  ao  Idoso;  Tipo:
Atividade.

Meta  quantitativa
(R$).

Ação:  Manutenção  e  ampliação  das  Ações  e
Reaparelhamento  do  Centro  de  Referência  em
Assistência Social – CRAS (Disponibilizar estrutura e
capacidade  de  funcionamento  aos  Centros  de
Referência  de  Assistência  Social,  idosos,  crianças  e
adolescentes  e  mulheres;  manutenção  e  aquisição  de
material  permanente;  gênero  alimentícios  para  os
usuários  das  oficinas  de  convivência);  Produto:
Atividade  mantida;  Função:  Assistência  Social;
Subfunção: Assistência Comunitária; Tipo: Atividade.

Meta  quantitativa
(R$).

Ação:  Manutenção  e  ampliação  das  Ações  e
Reaparelhamento  do  CREAS  (Construir  a  primeira
unidade  Centro  de  Referência  Especializada  em
Assistência Social  –  média complexidade);  Produto:
Atividade  mantida;  Função:  Assistência  Social;
Subfunção: Assistência Comunitária; Tipo: Projeto.

M²;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  manutenção do Abrigo Municipal (material de
consumo e Serviço de Terceiros; vestuário, cama, mesa
e  banho;  Atividades  culturais  e  de  lazer);  Produto:
Atividade  mantida;  Função:  Assistência  Social;
Subfunção:  Assistência  à  Criança  e  ao  Adolescente;
Tipo: Atividade.

Meta  quantitativa
(R$).

                      Continua
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CÓDIGO IDENTIFICADOR/
PROGRAMA/

OBJETIVO

AÇÕES/PRODUTOS/
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/TIPO

UNIDADE DE
MEDIDA/

CATEGORIA

0029 – Assistência Social Geral

Objetivo: Assistência Social Geral.

Ação:  Ampliação  do  Abrigo  Municipal  Ana  Franco
(efetivando assim as metas previstas no reordenamento
do  serviço  de  acolhimento  para  crianças  e
adolescentes);  Produto:  Obra  realizada;  Função:
Assistência Social; Subfunção: Assistência à Criança e
ao Adolescente; Tipo: Projeto.

M²;  meta  física
(quantitativa).

Ação:  Fundo Municipal  de Desenvolvimento – FMD
(implantação  efetiva  do  Programa  do  Plano
Habitacional  para  famílias  em  situação  de  risco  e
vulnerabilidade;  regularizar  conforme  medida
provisória  759;  Regularização  fundiária);  Produto:
Obra  realizada;  Função:  Habitação;  Subfunção:
Habitação Urbana; Tipo: Projeto.

Meta  quantitativa
(R$).

Ação:  Inserção  ao  trabalho  (qualificar  mão  de  obra
para possível aproveitamento no mercado de trabalho
do município);  Produto;  Atividade mantida;  Função:
Trabalho;  Subfunção:  Fomento  ao  Trabalho;  Tipo:
Atividade.

Meta  quantitativa
(R$).

Ação:  Manutenção  do  Conselho  Tutelar  (Efetivar  as
ações do Conselho Tutelar, dispondo de manutenção do
serviço  e  adequação  de  equipamentos  necessários);
Produto:  Atividade  mantida;  Função:  Assistência
Social;  Subfunção:  Assistência  à  Criança  e  ao
Adolescente; Tipo: Atividade.

Meta  quantitativa
(R$).

Tipo: P – projeto; A – Atividade; OE – Operação especial; NO – Não-orçamentária.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do PPA 2018-2021 do município de Triunfo/RS (TRIUNFO, 2017).

Assim como em Montenegro, os programas do plano plurianual de Triunfo possuem uma

estrutura  organizacional  formada  pelos  seguintes  elementos:  código  identificador,  descrição,

objetivo,  ação (produto/função/subfunção/tipo),  unidade de medida e categoria.  No aspecto

normativo  do desenho,  portanto,  o  programa “Assistência  Social  Geral”  apresenta  praticamente

todas as informações essenciais – objetivo, ações, metas (quantitativas) –, faltando a presença de

indicadores. Inclusive, realiza a classificação das ações em projetos e atividades. Com a adoção do

mesmo modelo programático de Montenegro, o plano de Triunfo oportuniza também condições de

gerenciamento  dos  programas,  pois  define  classificações,  descreve  atributos  e  deixa  clara  as

informações para a equivalência com o instrumento LOA (código identificador/função/subfunção).

As  10  ações  formuladas  para  o  programa  devem  concorrer  para  a  efetivação  do  seu

objetivo,  determinado  como  “assistência  social  geral”.  Todavia,  o  objetivo  apenas  repete  a

nomenclatura do programa, não expressando conceitos que sirvam para fundamentar a verificação

de desempenho do mesmo. Ou seja, o objetivo é falho na função de indicar que problemas pretende-

se combater e das demandas a serem atendidas.
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Relativo  às  ações,  sete  delas  direcionam-se  à  manutenção  e/ou  ampliação  de  ações  e

reaparelhamento, uma define especificamente a construção de um equipamento e as outras duas

tratam da  implantação efetiva  de  programa habitacional  e  da  inserção  ao  mercado  de  trabalho

através da qualificação profissional. Sobre as primeiras, é possível identificar as suas finalidades,

considerando o que revelam nas descrições. Apesar da generalidade do termo “manutenção e/ou

ampliação” para a constituição dessas ações, o que poderia torná-las inócuas pela falta de definição

de escopo, em seguida apresentam o que efetivamente é esperado delas: ampliar prédio do CRAS,

construir  o  primeiro  CREAS  e  disponibilizar  estrutura  e  capacidade  de  funcionamento  para  o

mesmo,  aquisição  de  materiais  de  consumo,  serviços  terceirizados  e  obra  de  ampliação para  o

abrigo municipal, além de prever atividades culturais e de lazer para os seus beneficiários, etc.

Todas as ações que foram classificadas  como projetos relacionam-se às obras de infraestrutura,

indicando corretamente que são limitadas no tempo e que servem ao propósito de expansão da

política de assistência social do governo. A ação “construir um CRAS no interior do município”

insere-se  nesse  mesmo  contexto  e  ainda  apresenta  a  quantificação  de  seu  público-alvo  (1.500

famílias), dado também presente na ação voltada ao equipamento CRAS já existente em Triunfo,

que informa atingir 2.500 famílias. 

Destaca-se  ainda,  que  as  ações  “Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  –  FMD”  e

“Inserção  ao  trabalho”  estão  vinculadas  às  funções  e  subfunções  diferentes  das  demais,

especificamente  à  Habitação  e  ao  Trabalho.  Nesse  ponto,  o  programa  demonstra  promover  a

transversalidade com outros temas que se conectam à política de assistência social do município, ao

tratar  da  questão  habitacional  e  fundiária  e  da  promoção  de  trabalho  e  renda  das  famílias  e

indivíduos em situação de vulnerabilidade. Além disso, tais ações indicam a intersetorialidade na

gestão do programa, ao menos no aspecto “plano/orçamento”, vinculando recursos orçamentários

do trabalho e da habitação a um programa de assistência social. 

De maneira diferente aos outros planos dos menores municípios estudados, que dispõem de

diversos programas para a área,  inclusive identificando qual  o órgão responsável  para a gestão

destes, o plano de Triunfo concentra todas as ações em um único programa, repetindo Canoas e

Gravataí,  mas  sem demonstrar  sob  qual  órgão  está  vinculado,  quanto  ao  seu  gerenciamento  e

execução. No mais, é possível perceber a maior abrangência das ações para iniciativas próprias da

gestão  municipal,  não trazendo indicações  sobre a  compatibilização ou mesmo a replicação de

programas estaduais e federais (talvez, exceto, pela menção à medida provisória de regularização

fundiária).  Por  último,  as  debilidades  do  desenho  do  programa,  como o  objetivo  tecnicamente

disfuncional (não expressa o que pretende modificar, transformar e nem como orientará a tomada de

decisões)  e  a  inexistência  de  indicadores  de  desempenho  (as  ações  convergem apenas  para  a

consecução de metas), aliadas à indisponibilidade de diretrizes na estrutura do plano, oferece limites
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para a capacidade de acompanhamento da execução e da avaliação de resultados do programa. O

item a seguir, apresenta uma análise comparativa entre os desenhos estruturais com o intuito de

disponibilizar um retrato do instrumento de planejamento, identificando possíveis potencialidades e

fraquezas  da  formulação  de  programas  finalísticos  em  assistência  social  nas  localidades

pesquisadas.

4.3 DIAGNÓSTICO COMPARATIVO ENTRE OS DESENHOS ESTRUTURAIS

Conforme  verificado  ao  longo  deste  capítulo,  os  seis  planos  plurianuais  apresentam

estruturas  diversificadas  quantos  aos  aspectos  legais  normativos  e  aos  desenhos dos  programas

finalísticos  em assistência  social.  No  quadro  a  seguir,  demonstra-se  resumo  com as  principais

características identificadas:

Quadro 13 – Resumo analítico sobre os programas finalísticos em assistência social

PPA
MUNICIPAL

ELEMENTOS
FORMAIS BÁSICOS

PRESENTES

DESENHO ESTRUTURAL –
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

OUTROS DESTAQUES 

Canoas • Diretrizes para o PPA; 
• Objetivo (programa); 
• Ações; 
• Metas físicas; 
• Indicadores  de
desempenho.

• Objetivo  expressa  resultados
pretendidos,  categórico,  além  de
convergir  e  articular  os  temas  do
programa; 
• Ações indicam finalidade (objetivo) e
o que será ofertado; 
• Relação  diretriz/objetivo  com  a
política de AS – existente; 
• Um indicador  de  desempenho para  a
AS – insuficiente.

• Dimensão  tática  do  PPA
organizada  por  eixos
estruturantes,  sendo  três  deles
com  programas  estratégicos  –
declara o que é primordial para a
gestão.
• Propósito  finalístico  do
programa perceptível;
• Programação  de  caráter
multissetorial.

Gravataí • Objetivos (ações); 
• Ações.

• Objetivos das ações – expressam o que
pretendem enfrentar/realizar;
• Descrição  do  programa  –  expressa
objetivo geral e resultado pretendido;

• Dimensão  tática  do  PPA
organizada  por  eixos
estratégicos,  sendo  quatro  deles
com  programas  temáticos  –
declara o que é primordial para a
gestão;
• Construção concisa e coesa dos
elementos;
• Propósito  finalístico  do
programa perceptível.

Montenegro • Diretrizes  para o PPA
(ODS da ONU);
• Objetivos (programas);
• Ações; 
• Metas físicas.

• Objetivos – de modo geral, expressam
o  que  pretendem  enfrentar  e  os
resultados  esperados;  evitam  a
generalidade;
• Ações – iniciativas processuais; poucas
referências  sobre  as  atividades-fim
(enfoque burocrático nos processos);
• Realiza a  classificação das  ações em
projeto e/ou atividade;

• Gerenciamento  do  programa
facilitado  pela  presença  de
diversos atributos e elementos no
desenho;
• Não  declara  diretrizes
elaboradas  pela  própria
administração.

     Continua
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    Conclusão

PPA
MUNICIPAL

ELEMENTOS
FORMAIS BÁSICOS

PRESENTES

DESENHO ESTRUTURAL –
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

OUTROS DESTAQUES 

Campo Bom • Diretrizes para o PPA; 
• Objetivos (ações); 
• Ações.

• Objetivos das ações – pouco claros  e
determinantes,  enfoque burocrático  nos
processos;
• Relação  diretriz/objetivo  com  a
política de AS – existente; 

• Texto  do  PPA não  declara  as
nomenclaturas  dos  elementos
(definições  trazidas  pela  LDO
2018).

Triunfo • Objetivo (programa); 
• Ações; 
• Metas físicas.

• Objetivo do programa inexpressivo;
• Ações,  de  modo  geral,  indicam  a
finalidade;
•  Realiza a classificação das ações em
projeto e/ou atividade;

• Gerenciamento  do  programa
facilitado  pela  presença  de
diversos atributos e elementos no
desenho;

São Sebastião
do Caí

• Diretrizes para o PPA; 
• Objetivos (programas).

• Relação  diretriz/objetivo  com  a
política de AS – existente; 
• Objetivos  abrangentes,  não
delimitados. 

• Desenho estrutural ineficiente; 
instrumento subaproveitado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 Em relação ao estabelecimento de diretrizes, os municípios de Canoas, Campo Bom e São

Sebastião  do  Caí  foram os  únicos  que  definiram tais  orientações  estratégicas  para  seus  planos

plurianuais, inclusive com menções diretas ao escopo das políticas sociais e do desenvolvimento

humano.  No  plano  plurianual  de  Montenegro,  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável

elaborados  pela  ONU  são  citados  no  documento,  indicando  uma  tentativa  de  convergir  o

planejamento da ação governamental com tais norteadores. No entanto, não há de modo explícito a

disposição  de  diretrizes  próprias  da  administração  municipal,  o  que  também  é  verificado  nos

documentos de Gravataí e Triunfo, que não formularam esse elemento. 

Considerando os demais elementos essenciais, o objetivo é aquele que está presente em

todos  os  planos  plurianuais,  tendo  sido  articulado  de  modo  diferente  em  cada  contexto:  ora

voltando-se apenas ao programa (São Sebastião do Caí, Montenegro, Triunfo), ora às ações (Campo

Bom) ou, ainda, compondo as informações de ambos (Canoas e Gravataí).  No que se refere ao

papel que desempenha no instrumento programa, entende-se que nos planos de Canoas, Gravataí e

Montenegro,  tal  elemento  expressa  mais  assertivamente  características  que  se  direcionam  ao

propósito de cada programa e ação a que vincula-se, como a clareza e a concisão das ideias, a

declaração de iniciativas e de transformações e resultados frente a situação social  que pretende

enfrentar e modificar (VELOSO, 2009; BLIACHERIENE; RIBEIRO, 2013; BRASIL, 2013). Em

decorrência, um objetivo deve ser passível de mensuração por um ou mais indicadores, para que se

possa verificar  se  este  está  sendo ou não atingido (BRASIL, 1999,  2013;  ANDRADE  ET AL.,

2008).  No entanto,  excetuando-se o plano plurianual de Canoas, o elemento indicador não está
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introduzido  nos  instrumentos  e,  mesmo  no  PPA  desse  município,  é  pouco  significativo  às

contribuições  para  a  área  de  assistência  social,  visto  a  presença  de  apenas  um  indicador  de

desempenho apesar da diversidade de dimensões implicadas, conforme já explicitado na análise. 

No  quesito  ação,  o  único  plano  que  não  define  essas  operações  para  os  programas

finalísticos em assistência social (e também para o restante da programação) é o do município de

São Sebastião do Caí. Aliás, este apenas dispõe de objetivos para seus programas, apesar de estar

previsto  na  lei  de  criação  que  os  mesmos  seriam  compostos  ainda  por  indicadores,  metas  e

iniciativas.  Os  planos  de  Canoas  e  Gravataí  podem  ser  considerados  aqueles  que  melhor

construíram suas ações, quanto à coerência da descrição e do uso de verbos, ao teor objetivo e

sucinto  e  à  expressão  do  que  efetivamente  pretende-se  implementar  (MARANHÃO,  2011;

PALUDO; PROCOPIUCK, 2011; BRASIL, 2013; 2015b). No caso do PPA de Canoas, ainda há a

definição clara de produtos, elementos que representam os bens ou serviços oriundos da execução

das ações. No programa temático de Gravataí para a política de assistência social, conforme exposto

na análise, os produtos não foram declarados explicitamente, ao contrário do que consta no desenho

de programas estabelecidos como de gestão, manutenção e serviços ao Estado, alocados no anexo

III do PPA. Em seguida, destacam-se as ações dos programas finalísticos dos planos de Montenegro

e Triunfo, que conseguiram descrever produtos, realizar a classificação em projetos ou atividades e

até mesmo apresentar a função e a subfunção ao qual estão vinculadas nas despesas das respectivas

administrações. Todavia, como constatou-se, na generalidade as descrições das ações não foram

claras, concisas, delimitadas e, principalmente, direcionadas a propósitos finalísticos. 

Ainda, relacionando características das programações para a assistência social com dados

apresentados  no  capítulo  2,  especificamente  sobre  a  disponibilização  de  recursos  por  meio  de

convênios com ONGs e entidades de assistência social, registra-se que ações de Canoas, Gravataí,

Montenegro e Campo Bom indicam a utilização dessa prática de transferência de responsabilidades

do poder público para empresas privadas e do terceiro setor. Os municípios seguem, desse modo,

uma dinâmica comum na região Sul que, em 2016, foi a segunda colocada no país neste quesito,

com 45,6% de seus municípios registrando convênios para tais fins. 

Num panorama sobre os seis desenhos estruturais dos programas finalísticos em assistência

social, destacam-se os provenientes dos planos de Canoas, Gravataí e Montenegro, como aqueles

que mais habilmente elaboraram, de forma coesa e coerente, os seus elementos constitutivos. Em

Canoas, o programa “Viver Canoas com Bem-Estar” (que é multissetorial e agrega um conjunto de

atividades  assemelhadas)  está  estruturado a  partir  de  objetivo,  ações,  produtos,  metas  físicas  e

indicadores de desempenho, sendo o mais completo em relação à presença de elementos e seus

atributos internos. Além disso, integra um eixo estruturante do plano plurianual do município que,

acompanhado de outros dois eixos, servem como suporte para os temas de políticas públicas que o
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compõem, delimitando o que é entendido como assunto primordial no instrumento de planejamento

(BRASIL, 2013; 2015a; 2015b). 

Completando  o  cenário  em  Canoas,  a  definição  de  diretrizes  permite  analisar  a

aproximação da dimensão estratégica com a tática do instrumento, o que é possível no plano do

município, visto a amplitude temática presente nessas orientações estratégicas e a correspondente

expressão nos programas dos desafios que propõem, considerando ao menos o programa analisado.

Já no plano de Gravataí, também ocorre a organização de programas (temáticos) em eixos, aqui

nomeados como estratégicos, porém sem a demonstração de diretrizes é pouco viável realizar a

mesma correlação entre  as dimensões,  como no de Canoas.  Ainda,  ao não cumprir  com outras

premissas no desenho do programa temático “Assistência e Inclusão Social”, como a definição de

indicadores  e  metas,  a  avaliação  e  o  monitoramento  de  seus  resultados  são  prejudicados.  Em

contrapartida, as características dos elementos e atributos do programa que foram destacadas na

análise, indicam que a metodologia adotada pela gestão apresenta aspectos positivos que permitem

a compreensão da finalidade do programa (pela própria organização e pela sociedade), mas que

torna-se enfraquecida pelas ausências  mencionadas acima.  No plano plurianual  de Montenegro,

identifica-se  como  potenciais  recursos  empregados  na  elaboração  dos  programas  finalísticos

estudados,  a  prestação  de  inúmeros  elementos,  tais  como  objetivos,  ações  com as  respectivas

classificações, metas físicas e produtos. No entanto, como verificou-se, as principais limitações e/ou

deficiências se encontram na construção, descrição e linguagem desses elementos e no enfoque, por

vezes, burocrático nos processos. 

Como explicitado na introdução, a escolha de dois municípios de cada grupo foi definida a

partir  de  suas  posições  na  propriedade  “IDHM”  (dentro  de  seus  respectivos  agrupamentos),

considerando inicialmente a organização dos municípios pela propriedade “população” em ordem

decrescente.  Assim,  na  relação  dos  critérios  que  formaram  os  grupos  com  os  argumentos

desenvolvidos nesse estudo, algumas percepções podem ser apontadas. Os três planos plurianuais

que melhor estruturaram o desenho de seus programas finalísticos em assistência social e mesmo

quanto aos aspectos gerais dos documentos, pertencem aos municípios mais populosos da análise:

Canoas, Gravataí (grupo 1) e Montenegro (grupo 2). Canoas e Montenegro ainda registram os mais

altos IDHM entre os seis selecionados (0,750 e 0,755, respectivamente). Em seguida, aparecem

Campo Bom (grupo 2 – 0,745), Gravataí (0,736), São Sebastião do Caí (grupo 3 – 0,739) e Triunfo

(grupo 3 – 0,733). 

O fator população, ou o próprio porte do município, demonstra-se ser um diferencial que

impacta nas capacidades destes em elaborarem de maneira compreensível, coerente, orientadora e

abrangente sobretudo, a dimensão tática de seus planos plurianuais, dado obviamente,  o recorte

definido  para  esse  estudo.  O município  de  São Sebastião  do  Caí  por  exemplo,  é  o  menor  em
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população e possui o segundo pior IDHM dentre os pesquisados e, na pesquisa, verificou-se que sua

programação  possui  no  conjunto,  as  fragilidades  mais  expressivas  (além de  definir  apenas  os

elementos  diretrizes,  programas  e  objetivos,  com  suas  as  características  já  analisadas,  sequer

determina a responsabilidade pela execução dos programas). Na outra extremidade, como apontado

anteriormente, está Canoas (maior população e segundo melhor IDHM). Apesar de Canoas e São

Sebastião de Caí representarem bem as implicações dos fatores população e IDHM, o último não é

percebido como um diferencial tão marcante quanto o primeiro, visto que os municípios apresentam

posições distintas em IDHM que não compatibilizam diretamente com o diagnóstico dos planos

frente a qualidade dos desenhos estruturais. 

Destaca-se  ainda,  como  uma  característica  comum  aos  programas  analisados,  a  fraca

instrumentalização para o monitoramento e a avaliação de suas respectivas ações. Apesar de as leis

regulamentadoras dos planos plurianuais preverem a presença de indicadores de desempenho e de

metas nos desenhos estruturais, o primeiro aparece somente no PPA de Canoas (com um indicador

apenas para a área de assistência social) e, o segundo elemento, na metade deles (considerando que

no  plano  de  Gravataí  as  metas  não  constam  em  seus  programas  temáticos).  Sob  tal  aspecto,

prejudica-se a capacidade de reformular e/ou corrigir as etapas do processo de implementação de

cada programa e ação e de, ao final, estabelecer um resultado eficiente e eficaz de acordo com os

objetivos propostos (GARCIA, 2015). O autor ainda enfatiza dois pontos que são primordiais para a

construção do sistema de monitoramento e avaliação dos programas: a definição de um indicador

síntese para cada programa como um todo, capaz de expressar o problema ao qual este intenciona

enfrentar,  sendo representativo das ações que o compõem. Também sugere a disposição de um

número tal de indicadores que contemple os aspectos do programa entendidos como importantes, o

que exige que estes estejam sob monitoramento contínuo (GARCIA, 2015). 

Nas palavras de Hellmann e Schabbach (2016, p. 37), “gerir o desempenho não significa

somente  monitorar  os  resultados,  mas  também  otimizar os  esforços para  atingir  os  resultados

esperados”. Para as autoras, no entanto, existem obstáculos para a implantação de um sistema de

monitoramento de desempenho, quais sejam: 

“[…] a avaliação institucional geralmente não é prática desenvolvida; há uma desconfiança
quanto  à  sua  utilidade;  a  iniciativa  implica  em mudanças  e  a  manutenção  da  rotina  é
preferível  à  inovação;  a  publicidade  dos  indicadores  ainda  é  um tabu;  a  existência  de
sistemas de informação deficitários (2016, p. 38).

Portanto, percebe-se que as dificuldades expostas pelas autoras podem ser representativas

sobre  a  realidade  das  organizações  aqui  estudadas,  não  sendo  tampouco  incomum  em  outros

ambientes  que  realizam a  gestão  de  serviços  públicos.  No  próximo capítulo,  apresentam-se  as

considerações finais desse trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano plurianual, conforme a definição de Matias-Pereira (2012), é o registro que traduz

o planejamento governamental brasileiro, estando acompanhado do orçamento público que realiza o

detalhamento  de  suas  fases.  Também  para  o  autor,  deve-se  trazer  para  a  discussão  sobre  o

planejamento governamental “[…] a importância do planejamento como instrumento de formulação

de políticas  para  o  desenvolvimento  econômico,  político,  social,  ambiental  e  administrativo  do

Brasil” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 5). 

Como já exposto nesse trabalho, o atual modelo de planejamento e orçamento adotado para

os entes federativos, introduzido pela Constituição Federal de 1988, compreende a integração das

atividades de três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Como parte do plano plurianual, o programa é a ferramenta que

articula  e  organiza  as  ações  governamentais,  devendo  refletir  as  prioridades  da  gestão  para  as

políticas públicas e demonstrar as condições de acompanhamento e controle da entrega de bens e

serviços à sociedade (PALUDO; PROCOPIUCK, 2011; BRASIL, 2015b). Ou seja, sua formulação

e  desenho demandam conhecimentos  variados sobre aspectos  técnicos  (gerência,  orçamentação,

metas realísticas, etc), sobre como pensar os problemas que pretende-se enfrentar e sobre como

construir indicadores, por exemplo (GARCIA, 2015). 

Essa pesquisa teve por objetivo analisar os desenhos estruturais de programas finalísticos

em assistência social de seis planos plurianuais de municípios RMPA, investigando a presença (ou

não) de elementos formais básicos nos programas e as características qualitativas de seus atributos,

retratando ainda a capacidade de alinhamento com as diretrizes dos respectivos planos e um breve

contexto da política de assistência social nesses municípios. Constatou-se que a programação para a

área está formulada de modo variado nos instrumentos, não padronizado, com situações em que há

a  ausência  de  relação  coesa  entre  elementos  (objetivos/ações),  de  adequação  conceitual  (na

descrição de objetivos e ações, principalmente), de propósito finalístico e mesmo da disposição nos

planos e programas de elementos básicos previstos na Constituição Federal de 1988 e pelas próprias

leis municipais regulamentadoras dos PPA’s. 

Os municípios maiores, Canoas e Gravataí, demonstraram relevante capacidade de elaborar

programas finalísticos em interação com eixos estratégicos, que organizam e declaram as principais

linhas de atuação para o quadriênio (BRASIL, 2015a). No geral, suas potencialidades referem-se à

construção  temática  de  programas  que  prioriza  as  informações  sobre  os  bens  e  serviços  que

pretendem entregar à população. Tal situação pode estar ligada às capacidades de planejamento nas

administrações municipais dessas localidades, inclusive quanto à consolidação e sistematização de

amplas propostas advindas de toda a organização e de outros atores sociais o que, nos municípios
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menores, provável que exista maior dificuldade em dispor de pessoal qualificado e com condições

de dinamizar o processo. Sobre o ponto porte do município e qualidade do desenho estrutural, faz-

se uma conexão com o discutido no item 4.3 acerca dos três maiores municípios pesquisados (soma-

se  aqui,  Montenegro).  No  entanto,  o  presente  trabalho  não  se  debruçou  sobre  esses  aspectos

(estrutura administrativa das prefeituras, modelos de gestão para o planejamento, etc.), podendo ser

tema para uma pesquisa futura. 

Por fim, reforça-se a necessidade de que os programas dos planos plurianuais municipais

sejam capazes de cumprir com critérios mínimos de visibilidade e transparência dos resultados que

pretendem alcançar, definindo indicadores para que o governo e sociedade possam acompanhar e

avaliar o desempenho das ações governamentais. Como consta no Programa de Apoio à Elaboração

e  Implementação  de  PPA’s  Municipais  (BRASIL,  2013,  p.  13),  “só  um  bom  sistema  de

monitoramento  e  avaliação  pode  garantir  um processo  de  aprendizagem  coletiva  com erros  e

acertos, melhorando a eficiência na aplicação dos recursos”. O plano plurianual, como o principal

instrumento de planejamento governamental nas três esferas, ainda requer que seja visto como um

verdadeiro roteiro para a gestão (GARCIA, 2015b), não apenas como uma publicação de obras por

obrigatoriedade  legal.  Para  isso  talvez,  conforme  também  Garcia  (2015b),  seja  necessário

reformular  o  texto  constitucional  sobre  o  tema,  dando  forma  e  conteúdo  a  um  sistema  de

planejamento estratégico governamental. 
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