
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4022 

OF. UCCI N° 020/2021 
Afonso Cláudio, 09 de fevereiro de 2021. 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições institucionais, vem apresentar 

ORIENTAÇÕES em relação ao Plano Plurianual (PPA), objetivando prestar apoio técnico na elaboração 

do principal instrumento de médio prazo de ações, no intuito de garantir um planejamento mais 

abrangente de forma regionalizada, das diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 

O planejamento dinâmico deve estar relacionado à capacidade da instituição e pessoas se adaptarem às 

incertezas que envolvem o futuro e às mudanças imprevistas nos ambientes, principalmente neste 

contexto atípico de pandemia que estamos vivenciando. Nesse sentido, o planejamento consiste em um 

conjunto de ações intencionais, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, 

permitindo que, a partir de orientações de ações, as instituições atinjam os objetivos estabelecidos por 

meio estratégico. 

 

O PPA deve estabelecer: 

 

- Diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada para o período de quatro anos, incluindo o primeiro ano do 

mandato seguinte; 

- Previsão das despesas de capital, que aumentam o patrimônio público (equipamentos e obras) ou diminuem a 

dívida de longo prazo (amortização do principal); 

- Previsão de gastos decorrentes das despesas de capital (ex: custos de operação de um prédio escolar, construído 

na mesma vigência do PPA); 

- Previsão de despesas de programas de duração continuada. 

 

Neste momento preparatório de inicialização dos trabalhos, considerando a Constituição Federal e Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF), bem como com base no 

acompanhamento das solicitações e determinações do TCE-ES, anualmente nas Prestações de Contas - 

PCA, oportuno se torna dar conhecimento sobre as recomendações dos seguintes itens envolvendo o 

tema: 

 

Item PCA 
2.1.1 

LDO – compatibilidade 
com Plano Plurianual. 

CRFB/88, art. 165, § 
1º. 

As diretrizes, objetivos e metas a serem 
estabelecidas nas LDO´s devem ser compatíveis 
com o PPA aprovado. 

 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
(..) § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
 

Item PCA 
2.1.10 

LOA – compatibilidade 
com a LDO e com o Plano 
Plurianual. 

CRFB/88, art. 165, § 
7º. 

Os programas de governo, projetos e atividades 
previstos nas LOA´s devem ser compatíveis com 
a LDO e PPA. 
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Art. 165. § 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão 
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 

Item PCA 
2.1.17 

Transparência na gestão 
LC 101/2000, art. 48, 
parágrafo único. 

Devem ser realizadas audiências públicas 
durante o processo de elaboração e discussão 
dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA. 

 
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
§ 1o   A transparência será assegurada também mediante:                     
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;      
 

Item PCA 

2.2.8 

Despesa pública – criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que 
acarrete aumento da 
despesa – estimativa de 
impacto orçamentário-
financeiro. 

LC 101/2000, art. 16. 

Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento 
de ação governamental com consequente 
aumento da despesa, os atos devem ser 
acompanhados de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício e nos dois 
subsequentes e se foram acompanhados por 
declaração do ordenador de despesas de que o 
aumento acarretado teve adequação e 
compatibilidade orçamentária e financeira com 
a LOA, com o PPA e com a LDO. 

 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias 
§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 
II - Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições. 
 

Item PCA 

2.2.21 

Transparência na gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos fiscais 

LC 101/2000, art. 48 e 
arts. 52 a 58 da LRF. 

Dar ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público, aos seguintes 
instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de 
Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres 
Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno 
e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se 
foram observadas as disposições contidas nos 
artigos 52 a 58 da LRF. 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
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Item PCA 

2.2.18 
Realização de investimentos 
plurianuais  

CRFB/88, art. 167, § 1º.  

Se forem iniciados investimentos cuja 
execução ultrapasse um exercício 
financeiro deve haver prévia inclusão no 
plano plurianual, ou em lei que autorize a 
inclusão.  

Art. 167. § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

Consta no Planejamento Anual do Cronograma de Atividades Internas da Controladoria Municipal, 

desenvolvido na atual gestão, o apoio e controle mais efetivo na elaboração do instrumento e na 

avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, bem como na execução dos 

programas de governo e dos orçamentos. 

 

Em virtude dessas considerações, sugerimos a Vossa Excelência, a criação de Comissão responsável pelo 
planejamento e elaboração do PPA, envolvendo as secretarias de Planejamento, Finanças, Procuradoria, 
Administração, UCCI, Gabinete, e ainda os representantes do Setor Contábil. 
 

Ressaltamos que há a Instrução Normativa SPL n° 001, do Sistema de Panejamento, que estabelece 

normas gerais a serem observadas para elaboração do PPA no âmbito do município de Afonso Cláudio.  

 

Assim seguem sugestões para a Comissão sobre as etapas da formalização do PPA: 

 

Elaboração: 

- Definir cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o encaminhamento do 

projeto de lei do PPA à Câmara; 

- Criar equipe setorial (Comissão) para a realização de diagnóstico; 

- Diagnosticar as demandas sociais, os problemas, melhorias, necessidades e potencialidades que 

orientarão as futuras ações governamentais; 

- Levantar os objetivos estratégicos, as diretrizes e as informações de caráter geral para fundamentar a 

elaboração do PPA; 

- Apurar a capacidade de investimento da administração; 

- Realizar estudos e pesquisas para identificar os possíveis efeitos dos programas instituídos; 

- Especificar os programas que serão executados, detalhando os recursos a serem utilizados, definindo 

indicadores, bem como, as possíveis ações a serem realizadas (projeto, atividade ou operação especial); 

- Discutir o projeto de PPA em audiência pública; 

- Disponibilizar coletas de sugestão pela internet para elaboração das peças orçamentárias; 

 

- Elaborar a mensagem e concluir o projeto de lei do PPA; 

- Encaminhar a mensagem e o projeto de lei do PPA ao Poder Legislativo. 

 

Audiências públicas: 

- Elaborar cronograma anual para a realização das audiências, com a prévia definição das datas e dos 

locais de cada uma; 

- Definir unidades da administração que deverão se fazer representar na audiência pública; 

- Estabelecer a ordem e o roteiro da audiência, contendo relação, sequência e tempo das pessoas que 

usarão da palavra, réplica, apartes, etc; 
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- Estabelecer os dados mínimos que deverão ser apresentados e a forma de apresentação, assim como, 

os aspectos que deverão ser esclarecidos ou enfatizados na audiência pública; 

- Definir personalidades e entidades que deverão ser convocadas; 

- Enviar convite aos convocados; 

- Divulgar amplamente o aviso de convocação para a participação popular; 

- Realizar a audiência pública; 

- Lavrar ata, gravar em vídeo, tirar fotografias, etc., conforme o caso; 

- Encaminhar as atas das audiências públicas para publicação no Portal da Transparência. 

 

Após a aprovação pelo Poder Legislativo: 

- Sancionar e publicar a lei de PPA; 

- Distribuir a Lei do PPA a todas as unidades da estrutura organizacional; 

- Registrar tempestivamente as informações no sistema Portal da Transparência; 

- Revisar os objetivos e metas estabelecidas no plano, quando for o caso; 

 

Após a publicação da lei do PPA pelo Poder Executivo: 

- Acompanhar e fiscalizar a execução do PPA; 

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA. 

 

Cumpre destacar, que a Secretaria Municipal de Planejamento já desenvolve um trabalho eficiente no 

desenvolvimento das audiências públicas, no que se refere a LDO e LOA, obtendo um resultado notório, 

contando com ampla participação do público representativo de diversos segmentos sociais, 

oportunizando e incentivando a participação do cidadão, tendo uma ótima repercussão que necessita 

ser mais observada no momento da formalização das leis. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                                  
AO: EXMO. SR. LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
        DD. Prefeito Municipal 
 
AO: EXMO. SR. STEWAND BERGER SCHULTZ 
        DD. Vice-Prefeito Municipal 
 
C/C AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO    C/C AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. Anderson Kuster      Ilmo. Sr. Paulo Joaquim Candido Siebert 
 
C/C AO: GABINETE DO PREFEITO      C/C AO: PROCURADOR GERAL 
Ilma. Sra. Franceyla Karla Miranda Costa    Ilmo. Dr. Sebastião Wéliton Coutinho 
 
C/C AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 
 C/C AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL 

 


