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Resumo: O presente artigo tem o objetivo deestudar a administração pública ao que tange o 
planejamento e a responsabilidade do gestor. Tendo em vista que o planejamento é a base 
para a gestão fiscal responsável. O governante que pretender garantir um futuro mais 
tranquilo para seu povo deverá buscar o equilíbrio das contas públicas em uma sequência de 
períodos. Esse é o princípio básico da Lei de Responsabilidade Fiscal: não gastar mais do que 
se arrecada, evitando comprometer os orçamentos dos próximos exercícios. Assim, o 
planejamento elaborado em bases solidas, compatível com a capacidade de realização da 
despesa e adequado à solução dos problemas enfrentados pelo município, contribui para 
melhorar a qualidade do gasto público. Da mesma forma uma alocação adequada e estratégica 
de recursos permite o desenvolvimento do município, mesmo em tempos de ajustes fiscais 
significativos. Portanto, para que a administração pública não tenha prejuízos, o gestor 
público deve planejar, traçar metas e objetivos, que contribuam para uma gestão eficiente. 
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1. Introdução 

A gestão pública promovida no Estado Brasileiro tem sido palco de mudanças 

gerenciais ocorridas em governos municipais, caracterizadas por propostas de planejamento, 

nas quais a intenção é atingir eficiência e eficácia da gestão pública. Assim, é estabelecido um 

contexto de desafios para o gestor público municipal, sendo que estes desafios estão 

relacionados com a necessidade de uma maior interação, seja com atores da sociedade, seja 

com membros de diferentes níveis hierárquicos e de diferentes formações profissionais dentro 

da máquina pública.  



 

Iniciativas inovadoras na gestão pública local, depois de implementadas, devem ser 

avaliadas em relação ao cumprimento de seus objetivos. É por esses e outros aspectos que a 

sociedade fica conhecendo o verdadeiro potencial de regularização da proposta do governo. 

Ora, não fica difícil compreender então que a exigência de um planejamento elaborado 

criteriosamente com metas projetadas, realmente pesquisadas, discutidas e estudadas em 

conjunto com a sociedade organizada é condição fundamenta para o desenvolvimento do 

município, garantindo uma gestão fiscal responsável, transparente, eficiente e confiável 

(ANGELICO, 2019).  

Dessa forma, o objetivo deste artigo foi estudar a administração pública ao que tange o 

planejamento e a responsabilidade do gestor. Para tanto, abordou-se a necessidade de se 

cumprir na gestão pública o planejamento com vistas à boa execução dos recursos públicos, 

bem como, retratar os possíveis prejuízos causados à sociedade devido à falta de 

planejamento com os recursos públicos.  

2. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, seguindo as diretrizes estabelecidas por 

Marconi e Lakatos (2011). Segundo os autores, a pesquisa bibliográfica trata-se de um 

levantamento, seleção e documentações de parte da bibliografia já publicada sobre o assunto 

que está sendo pesquisado, em revistas, monografias, dissertações, teses, artigos, com o 

objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já escrito sobre o mesmo. 

Assim, a pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação, constituindo o primeiro 

passo de toda pesquisa científica.  

Para a consecução dos objetivos propostos, aplicou-se a revisão bibliográfica de 

trabalhos já publicados acerca do tema em questão; efetivando um levantamento bibliográfico 

de trabalhos científicos cujos autores discutissem os aspectos sobre Planejamento Público e a 

Responsabilidade do Gestor aplicado no Município. 

3. Planejamento no Setor Público 

Para que se possa entender melhor sobre planejamento se faz necessário buscar na 

doutrina o entendimento, ou mesmo definição, do que venha ser planejamento dentro do setor 

público, para que com isso, se possa entender a sua origem e sua evolução através dos tempos. 

Diante de tantas definições e conceitos encontrados sobre a palavra planejamento, destacou-se 

o entendimento dentro de uma visão, política, econômica e social aplicada dentro do estado, 



 

como sendo o planejamento a seleção dos meios mais eficazes, configurando-se como uma 

estratégia, para obtenção dos fins (ARRISON, 2017).  

O planejamento  também pode ser entendido como a seleção de meios apropriados, 

para a realização de fins políticos, econômicos e sociais desejados para o bem comum ou, a 

estratégia de uma política benéfica ao Estado. Em uma visão mais simples poderia dizer que 

planejar é pensar antecipadamente em objetivos e ações, devendo os atos administrativos 

serem baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpite. Devem ser planos que 

organizam e definem o melhor procedimento para alcançar os objetivos, devendo tais planos 

ser as linhas mestras nas quais o Estado possa encontrar e aplicar os recursos necessários para 

alcançarem seus objetivos primários e, ainda que as atividades desenvolvidas seja consistente 

com os objetivos e procedimentos escolhidos no planejamento. Com isso, dará progresso na 

direção dos objetivos, monitorando e medindo de modo que possam tomar decisões acertadas 

e conetivas quando não satisfatório (CRUZ, 2019).  

Assim, planejamento é o processo antecipado de alocação de recursos para o alcance 

de fins determinados. A palavra processo tem a interpretação de conjunto de fases sucessivas 

de um fenômeno que se desenvolve de forma dinâmica, permanente e contínua. Tal condição 

despreza qualquer intenção de se fazer planejar de uma só vez, já que esta atividade tão 

importante para setor público, só terá efeitos práticos se associadas a vetos dinâmicos e não 

estáticos (BRAZ, 2019).  

Se planejar é pensar antecipado, também há de ser, decidir no presente as ações que se 

executarão no futuro para realizar propósitos pré-estabelecidos nos planos de Governo. Pode-

se definir a função de planejar como um processo racional para definir objetivos e meios de 

atingi-los, ou seja, a formulação sistemática de um conjunto de decisões, devidamente 

integrado, que expressam os propósitos e condiciona os meios para alcançá-los (BRAZ, 

2019).  

Portanto, as definições e conceitos apresentados sobre o que venha ser planejamento  

não se distanciam uma da outras, por razões mais do que lógicas, uma vez que o pensar 

antecipado, a racionalidade dos planos, a seleção dos meios para alcançar os objetivos 

propostos são idênticos. Todavia, o que se busca é minorar os efeitos derivados de algo 

indesejável, que se prevê que possa ocorrer no futuro, bem como, aproveitar futuras 

conjunturas favoráveis, para concretizar a paz social (BRAZ, 2019).  

 

3.2. Evolução do Planejamento no Setor Público 



 

No Brasil, o planejamento  no setor público surgiu com obrigatoriedade de instituição 

dos orçamentos de receitas e despesas, além de que a necessidade de planejar se tornou 

essencial. Com o tempo, sem adotar métodos eficazes de planejamento não seria possível 

elaborar um orçamento capaz de responder as expectativas almejadas naquele orçamento 

(FERREIRA, 2010).  

O Brasil é um país com tradição na área de planejamento, desde a década de 40 

diversos governos utilizaram o planejamento como alavanca para o desenvolvimento 

nacional. O primeiro ensaio de planejamento econômico no Brasil foi apresentado através do 

plano SALTE que representava as áreas da saúde, alimentação, transporte e energia do 

governo de Eurico Gaspar Dutra, no qual se planejava recursos da receita federal como 

prioridades para essas áreas de atuação do governo. No governo de Getulio Vargas em 1951, 

foi instituída a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, na qual se estudava o planejamento 

econômico para os países em desenvolvimento, proporcionando a criação do BNDE em 1952, 

seguido pelo Plano de Metas (SOUZA, 2013). 

Em 1964, com a aprovação da Lei Federal n° 4.320/64, reforçou-se a obrigatoriedade 

do sistema de planejamento básico, adotando o orçamento e  planejamento sistemático das 

receitas e despesas. A partir de então, torna-se a União, os Estados e os Municípios, as 

instituições de modelos padronizados de planejamento e orçamento (GONCALVES, 2010). 

A Constituição de 1988 inovou o sistema de planejamento no Brasil, tendo em vista 

que estabeleceu um Sistema Orçamentário, firmado pelos chamados Instrumentos de 

Planejamento: o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, atos 

interligados com objetivos de criar um processo de Planejamento  orçamentário de longo, 

médio e curto prazo (SLOMCKI, 2013). Os principais elementos e informações a serem 

utilizados na elaboração da proposta orçamentária são buscados em componentes do Sistema 

de Planejamento.  

Na Lei 4.320/64 somente eram compreendidas as receitas e despesas de capital; era 

aprovado por decreto do poder executivo; cabia, no mínimo, um triênio; era anualmente 

reajustado, com o acréscimo de mais um exercício; e sempre que possível, os programas 

deviam estar correlacionados a metas objetivas em termos de realização de metas objetivas 

em termos de realização de obras e de prestação de serviços (SLOMCKI, 2013).  

Denota-se a existência de concordância entre as determinações da Lei 4.320/64, 

acompanhadas das disposições da Constituição Federal que, o planejamento é uma das 

palavras-chave para se entender o espírito da LRF, tanto que esta, já no seu art. 1°, recomenda 



 

a ação governamental planejada e transparente. O processo de planejamento das ações 

governamentais começa com o Plano Plurianual (PPA) (KOAMA, 2010).  

A lei n° 4.320, de 17/03/1964, versa sobre normas gerais de direito financeiro, 

especificamente sobre a elaboração e controle de orçamentos e balanços dos entes federados.  

Esse enunciado já é suficiente para demonstrar a proximidade que essa lei possui com a LRF, 

cuja ementa diz tratar de normas de finanças públicas. Ao ditar normas sobre o planejamento, 

a LRF prevê alguns requisitos para o Plano Plurianual, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e para o Orçamento Anual.  

[...] Ocorre, porém, que o orçamento evoluiu para aliar-se ao planejamento, 
surgindo o orçamento-programa como especialização. Há mesmo urna 
corrente de pensamento que considera o orçamento ligado intrinsecamente 
ao planejamento e que a ele não pode aparecer como subproduto do 
planejamento e da contabilidade. Na prática, ele deve operar como 
ferramenta de ligação dos sistemas de planejamento e de finanças. Com isto 
torna-se possível à operacionalização dos planos, porque os monetariza, isto 
é, coloca-os em função dos recursos financeiros disponíveis, permitindo que 
o planejador tenha os pés no chão, em face das disponibilidades dos recursos 
financeiros (MACHADO e REIS, 2010 p. 11).  

A LRF é uma lei que tem um dos principais objetivos a responsabilidade na gestão 

fiscal. Ela também resgata os instrumentos de planejamento, a importância do orçamento, a 

relevância da ação planejada e estabelece mecanismo de participação popular, na elaboração e 

no controle da sua execução através das audiências públicas como meio de gestão 

transparente (KOAMA, 2010).  

Como se vê, as leis em questão se entrelaçam e se complementam, uma não poderá ser 

aplicada sem a devida consulta a outra. Haverá, certamente, afetados pela outra. A experiência 

demonstra, ao longo dos últimos anos, a preocupação em fortalecer a vinculação entre 

planejamento e orçamento, diferente da época dos altos índices inflacionários, os dias atuais 

que já é possível planejar a curto, médio e longo prazo ações voltadas a realização eficiente de 

políticas púbicas de bem-estar social (GONÇALVES, 2011).  

Foi com esse objetivo, que se promoveram novas metodologias de planejamento  e 

aperfeiçoamento no sistema integrado entre planejamento de longo, médio e curto prazo, com 

maior integração nos orçamentos anuais e as ações planejadas no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. A principal finalidade da necessidade da evolução do planejamento 

no setor público brasileiro é em aprofundar a integração entre as áreas de planejamento, 

orçamento e gestão dos governos, bem como, a articulação entre planejamento, orçamento e 



 

execução, para que se possa alcançar os objetivos planejados de forma eficaz que satisfaça as 

expectativas dos governados (GONÇALVES, 2011).  

A evolução do Sistema de Planejamento do Setor Público teve também a finalidade de 

fortalecer os mecanismos de atuação de planejamento e orçamento, integrando a função de 

planejar com a sua execução eficiente, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência 

na administração pública. Com a evolução ocorrida no Sistema de Planejamento Público no 

Brasil, adotaram-se mecanismos flexíveis de atuação articulada e coordenada, haja vista o 

aumento da necessidade de que os planos, programas e ações planejadas ofertam-se cada vez 

mais bens e serviços públicos a sociedade (MACHADO, 2010).  

Tal demanda do serviço público deve cada vez mais promover acesso à sociedade em 

atendimento capaz de satisfazer suas necessidades básicas. Assim, todo processo passa pelo 

Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão, uma vez que as estratégicas na coordenação 

do planejamento faz-se com que os resultados esperados sejam alcançados com maior 

brevidade e forma esperada, já que a execução cumpri os objetivos anunciados pelo 

planejamento (MACHADO, 2010).  

Na falta de um planejamento consistente, que consequentemente carece de 

informações importantes para subsidiar a decisão gerencial e a gestão estratégica, perdem 

foco e rapidez, o que é indispensável para que o Governo prossiga em seus esforços de 

implementar e integrar os programas, por ele instituído, dificultando a possibilidade de 

melhoramento da qualidade das decisões e, consequentemente, o desempenho da gestão 

pública. A evolução do planejamento no setor público se fez necessário, para aumentar a 

eficácia e a eficiência da política pública, reduzindo sobreposições e potencializando sinergias 

(MEIRELLES, 2019).  

Com a Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar n° 101/00), houve a grande 

necessidade da evolução do planejamento no setor público, tendo em vista que seus princípios 

básicos contando com gestão responsável, controlada e transparente, não deixaram de eleger o 

planejamento como uns de seus pilares mestres, para uma boa gestão (MEIRELLES, 2019).  

Portanto, o sucesso de qualquer iniciativa governamental dependia da modernização e 

evolução do sistema de planejamento, orçamento e gestão dentro dos governos. Neste sentido, 

um dos grandes entraves das realizações das metas planejadas, era a falta de métodos 

adequados para que os gerentes dessas metas cumprissem os objetivos neles apresentados, e 

as evoluções ocorridas principalmente pela Lei Complementar n° 101/00, pois, menciona que 

as ações devem ser planejadas e transparentes (NUNES, 2012).  



 

Para uma melhor compreensão do contexto atual, em referência às características do 

planejamento, pode-se citar: antecedência; diagnóstico de situação; identificação de 

necessidades; definição de objetivos; quantificação de metas e custos; avaliação dos 

resultados e integração. A antecedência são os fatos anteriores, que deixam prever os que 

surgirão. O que se busca com essa característica, é não deixar que a administração pública 

seja surpreendida por situações inesperadas, capaz de prejudicar os planos e ações. Neste 

intuito, a Lei de Responsabilidade Fiscal criou os anexos de metas e riscos fiscais (SÁ e SÁ, 

2014).  

O diagnóstico de situação corresponde à análise da situação econômica e social atual, 

tendo-a como referência para a definição das possibilidades quanto ao alcance do cenário 

idealizado para o futuro do município. Já a identificação de necessidades, vem de um 

problema ou demanda junto à sociedade. Uma vez definido o problema, pode-se filtrar que a 

parcela da sociedade que é afetada por aquele problema e, então, tem-se definido o público-

alvo da atuação do futuro problema. Identificado o problema, sua solução será traduzida no 

objetivo do novo programa (SILVA, LUIZ e PIRES, 2010). 

Para Silva, Luiz e Pires (2010), definir objetivos seria então, estabelecer uma forma de 

medir quanto se avança na resolução do problema em determinado espaço de tempo e como 

isso será medido. Tomando-se por base o problema identificado, deve-se buscar suas causas e 

desenvolver iniciativas que possam combatê-las, reduzi-las ou eliminá-las. Tem-se, então, o 

montante de recursos disponíveis e a capacidade operacional das unidades ou órgãos da 

prefeitura definirão a intensidade, ou seja, as metas e os valores associados a cada uma das 

ações (SILVA, LUIZ e PIRES, 2010). 

Para tanto, se faz necessário o acompanhamento e avaliação dos programas que têm a 

função de auxiliar o gerenciamento na tomada de decisão e realinhar o programa verificação 

do grau de concretização dos objetivos e a evolução do ambiente no qual o programa está 

inserido. A gestão deverá desenvolver processos produtivos eficientes, promovendo a 

conscientização e controle de custos e buscando, sistematicamente, a qualidade e efetividade 

dos resultados alcançados (SILVA, REDONDO e REIS, 2017).  Sua Integração consiste na 

relação entre causa e efeito, entre o problema identificado, os indicadores, o conjunto de 

ações, suas metas e a capacidade técnica, operacional e financeira das estruturas envolvidas. 

4. O Planejamento e sua Importância 

Qualquer ação requer planejamento, sob pena de não alcançar a meta pretendida. No 

setor público isto é imprescritível, pois as demandas da sociedade em geral são maiores do 



 

que a capacidade de atendimentos do estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata a questão 

do planejamento de forma especial, obrigando o gestor público a adotar mecanismos que 

garantam efetivamente o exercício do planejamento. Para tanto, condiciona com que ação 

pública seja planejada através de instrumentos legais, dentre eles, plano plurianual, lei de 

diretrizes orçamentária e lei orçamentária anual (SILVA, 2017). 

O gestor deverá deve fortalecer o planejamento dos gastos, sendo o alicerce da 

administração, para que tenham-se melhores condições de se cumprir os dispositivos. Deve-se 

reconhecer que o planejamento público seja um canal de viabilização voltado à satisfação dos 

interesses da coletividade, na medida em que consubstancia os planos de governo e lhes 

permite a execução de forma equilibrada e flexível (ANGELICO, 2019).  

O ato de planejar faz-se necessário no sentido de fazer os municípios entenderem e 

praticarem o planejamento como um processo constante que permite diagnosticar os 

problemas locais e promover a melhoria dos serviços do bem-estar da população. Dessa 

forma, os gestores públicos terão que buscar se ajustar aos seus mandamentos e dirigir sua 

administração no sentido do atendimento desse espírito, princípios e objetivos. Para que a 

ação governamental planejada e a gestão responsável passem a serem equilibradas e 

transparentes (ANGELICO, 2019).  

Dessa maneira, faz-se muito importante o sistema de planejamento, programação e 

controle orçamentário-financeiro, pois a este sistema cabe a tarefa de formulação de 

programas de governo, a sua execução e controle. Ao sistema compete também a tarefa de 

avaliar a execução dos planos e realizar os ajustes necessários (MEIRELLES, 2019).  

O prefeito do município definirá as diretrizes e prioridades do seu governo a partir da 

estruturação do programa de governo divulgado na campanha eleitoral em objetivos e 

diretrizes. A orientação estratégica deve ser seletiva, não deve buscar solucionar todos os 

problemas do município, mas aqueles sobre os quais o governo tem capacidade de atuação 

para minimizá-los ou extingui-los (MEIRELLES, 2019).  

Caberá aos administradores dos órgãos setoriais viabilizarem o atendimento das 

prioridades e metas estabelecidas pelo governo, ajustando-as aos recursos previstos para o 

setor, à capacidade de execução, à sua visão de futuro e aos desafios em sua área de atuação. 

A definição de objetivos setoriais é vital para a configuração dos programas de acordo com as 

orientações estratégicas do prefeito  (GONÇALVES, 2011).  

Nesta gestão administrativa, tudo decorre a responsabilidade do gerente público com a 

execução das metas projetadas, pois tem ele diante de si, doravante, a responsabilidade 

pública e profissional de se mostrar como gestor probo e eficiente. A boa aplicação do recurso 



 

público acompanhamento da execução dos programas de governo. Este acompanhamento 

deve ser feito tanto em termos de execução física quanto financeira, buscando-se 

correlacionar estas medições (SOUZA, 2013).  

É preciso planejar, executar, acompanhar e avaliar a execução orçamentária do 

exercício financeiro nas ações do governo. Em muito se vê através das contas apresentadas 

pelos municípios brasileiros que, os problemas oriundos da falta de planejamento estão 

associados a uma execução orçamentária desordenada, que trouxeram significativos prejuízos 

para a sociedade, visto que não obedeceu a sequência entre planejar e executar. Essa realidade 

demonstra que somente é possível administrar bem os recursos púbicos se as ações forem 

planejadas e executadas de forma a garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(lei complementar n°. 101/00) (MACHADO, 2010).  

As regras para garantir a boa aplicação do dinheiro da sociedade já estão traçadas. 

Além disso, já foram criados os instrumentos e as ferramentas para auxiliar na condução desse 

processo, mas que são necessários para que se possa de forma responsável conduzir a 

integração entre o planejado e sua execução. Os controles internos que atuam dentro das 

administrações cumprem papel importante, quanto ao planejado e sua execução, tendo em 

vista que ele de forma detalhada fará avaliação dos programas executados. Verificando se 

estes estão atendendo o que consta no Planos Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária e 

nos orçamentos, não só do ponto de vista físico, mas quanto a custos deste programas, sua 

efetividade e eficácia, bem como se atendeu as necessidade para quais foram proposto a 

sociedade. Sendo identificada no controle interno qualquer irregularidade na execução dos 

programas planejados, o gerente do referido programa é notificado, para que possa fazer as 

correções e adaptações necessárias para cumprimentos das metas fixadas (MACHADO, 

2010).  

O controle entre o planejado e o executado, tem fatores relevantes para administração 

pública, uma vez que a administração tem que observar além outros, o princípio da 

economicidade. Princípio este que tem a aplicação no sentido de que não se pode usar 

dinheiro público de forma desordenada e a execução desordenada entre planejado e o 

executado faz com que recursos públicos sejam mal utilizados (MACHADO, 2010).  

4. Considerações Finais 

Percebe-se que a administração pública deve desenvolver-se segundo as regras do 

planejamento, tendo em vista a satisfação das necessidades da coletividade. Desta forma, 

decorre a atribuição de competência que é de responsabilidade específica às autoridades, 



 

durante a elaboração e execução face à integração do planejamento  e orçamento. Nesta ótica, 

os planos e programas devem representar a organização de meios que norteiam a ação em 

busca de resultados. Em suma, pressupõe uma ação planejada e transparente, objetivando que 

sejam evitados riscos e corrigidos os possíveis desvios capazes de afetar o equilíbrio da gestão 

pública.  

Assim, pode-se dizer que os municípios devem possuir ferramentas legais para que se 

possa introduzir medidas eficientes no que diz respeito ao desenvolvimento local. Todavia, o 

aprimoramento do planejamento tem que partir do comprometimento com os objetivos, 

constituindo assim, atividades planejadas nas quais a atuação do gestor vai depender da 

posição que ele tem em disciplinar seu comportamento à luz dos princípios éticos ligados à 

administração. 
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