
GOVERNANÇA DO PPA - (PPA e Governança do Setor Público) 

A metodologia do PPA 2020-2023 prevê alinhamento com a lógica mais ampla da 

governança do setor público. 

Cumpre destacar que o planejamento do governo federal está organizado 

nos moldes de um sistema, que compreende não apenas o orçamento federal, mas 

também outros processos atinentes à gestão pública (como administração financeira, 

contabilidade pública e controle interno). 

Funções do planejamento e orçamento federais: 

Dentro dessa lógica de organização sistêmica, nos termos do art. 2º da Lei 

nº 10,180, de 2001, são finalidades do sistema de planejamento e orçamento 

do governo federal: 

 

I - formular o planejamento estratégico nacional; 

II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social; 

III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais; 

IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal; 

V - promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, 

nos planos federal, estadual, distrital e municipal. 

Outro instrumento normativo importante para se compreender como está organizada a 

governança do setor público é o Decreto nº 9.203, de 2017, que dispõe sobre a política 

de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Princípios da governança pública (nos termos do Decreto nº 9.203, de 2017): 

Art. 3º - São princípios da governança pública: 

I - capacidade de resposta; 

II - integridade; 

III - confiabilidade; 

IV - melhoria regulatória; 

V - prestação de contas e responsabilidade; e 

VI - transparência. 

Cabe destacar, ainda, que o Decreto de Governança contém diretrizes para nortear a 

atuação do gestor público. É oportuno mencionar o alinhamento entre os pilares 

metodológicos do PPA e algumas dessas diretrizes: 

Diretrizes da governança pública (nos termos do Decreto nº 9.203, de 2017): 

Art. 4º - São diretrizes da governança pública: 



I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando 

soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e 

com as mudanças de prioridades; 

II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão 

pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles 

prestados por meio eletrônico; 

III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os 

resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as 

diretrizes estratégicas sejam observadas; 

IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração 

entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, 

preservar e entregar valor público. 

➢ Participação social no PPA: 

Por fim, mas não menos importante, quanto à temática da interlocução com a sociedade, 

é conveniente destacar, nos termos do inc. XIII do art. 43 do Decreto 9.679, de 2019, a 

competência da Subsecretaria de Planejamento Governamental (SEPLA/SECAP/ME) para 

promover e coordenar mecanismos e processos de participação social no plano 

plurianual. 

A comunicação entre governo e sociedade é uma das premissas da gestão pública, em 

geral, e do planejamento governamental, em particular. Nesse sentido, apresentação de 

informações ao público é essencial para divulgar as principais políticas públicas que 

estão sendo implementadas pela administração federal. 

Deve-se enfatizar a importância da prestação de contas, transparência e responsividade 

(accountability) das políticas públicas implementadas pelo governo federal. No caso da 

comunicação com a sociedade, em particular, reveste-se de especial importância o 

controle social (ou accountability vertical), que deve ser institucionalizado juntamente 

com a accountability horizontal (entre órgãos governamentais ou entre Poderes). 

É oportunidade também para o cidadão entender como o governo pretende endereçar 

os desafios econômicos, sociais, ambientais e institucionais enfrentados pela sociedade. 

➢ Múltiplas funções do PPA e seu papel informativo à sociedade: 

Os planos plurianuais exercem diferentes funções dentro da administração 

federal. Dentre elas, merece destaque: a) instrumento de declaração de 

desempenho; b) apresentação do plano de governo à sociedade; c) indicação 

de prioridades políticas; d) mecanismo de articulação entre diferentes 

instâncias decisórias (centro de governo, órgãos setoriais, unidades 

gestoras). Em todos esses casos, a transparência se configura como atitude 

importante, que comunica ao público externo os principais objetivos, metas 

e diretrizes da administração federal. 

 

 


