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APRESENTAÇÃO
A formulação do Plano Plurianual (PPA) se constitui em um processo técnico-político.
Há participação técnica na elaboração da metodologia, definição dos conceitos,
organização dos trabalhos e contribuição na elaboração do diagnóstico e das propostas
de intervenções. Porém, a sua essência está nas definições políticas, enquanto
legitimidade para formular diretrizes, objetivos e ações que resultarão na condução das
políticas públicas.
O PPA ocupa papel central no processo de planejamento-orçamento do Estado de Mato
Grosso. Dele emanam diretrizes, objetivos mensurados por indicadores e ações com
produtos e metas claramente definidos. Esse conjunto de informações orienta o processo
decisório e a formulação e execução de todos os demais instrumentos de planejamento
(PTA/LOA, LDO) e planos setoriais, que devem guardar a devida compatibilidade com
o PPA. Constitui-se, dessa forma, em um plano estratégico.
O PPA tem sua origem no Plano de Governo legitimado pelo sufrágio popular e,
posteriormente, na estratégia definida pelo Governo eleito. É fruto de um processo de
reflexão acerca do passado e do presente (diagnóstico) e de prospecção do futuro,
expressando o desenvolvimento socioeconômico ambicionado pela sociedade matogrossense, consideradas as limitações impostas pelo contexto atual, mas, ao mesmo
tempo, o desejo de mudança.
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METODOLOGIA
1. Introdução
Este manual tem por finalidade apresentar a forma de organização dos trabalhos, a
metodologia e os conceitos que serão utilizados na formulação do Plano Plurianual
2020-2023. Trata inicialmente dos aspectos de legalidade do PPA, enfatizando seu
papel enquanto instrumento de planejamento estratégico-tático que contém a definição
dos objetivos e metas a serem perseguidos pela Administração Pública Estadual nos
próximos quatro anos.
Descreve a composição das Orientações Estratégicas de Governo - OEGs, seus
elementos e conceitos, e demonstra como são construídas as relações entre os elementos
constitutivos das OEGs e os do PPA, garantindo o alinhamento entre ambos.
Por fim, apresenta os elementos constitutivos do PPA, com seus respectivos conceitos,
exemplificando a sua aplicação. Evidencia, com isso, a estrutura do plano para o
quadriênio 2020-2023.
No seu processo de formulação, o PPA 2020-2023, inova em relação ao anterior nos
seguintes aspectos:
- as metas e os valores são programados para o período de quatro anos (período do
plano), não mais anualmente;
- o programa pode ser constituído por um ou mais objetivos;
- a ação entrega um ou mais produtos;
- especifica o público beneficiário da(s) entrega(s) (produtos) da ação;
- a estrutura programática será constituída de programa e ação; a subação não
constará do plano. No PTA/LOA, a ação será desdobrada em subações,
individualizando o produto;
- a organização dos trabalhos, nas unidades setoriais, será realizada por Grupos
Focais, visando o maior aprofundamento nas discussões, assiduidade dos
participantes durante todo o processo de formulação e resultados mais proveitoso.
As mudanças propostas visam assegurar maior clareza aos objetivos e entregas
(produtos e metas) de governo.
A metodologia fortalece a relação técnico-política, intercalando momentos de
participação de especialistas de políticas públicas com outros de definições políticas.
As etapas e suas fases são detalhadas para assegurar a compreensão mais completa
possível de todo o processo. Está previsto um conjunto de entregas no encerramento de
cada fase, possibilitando o monitoramento da formulação do plano.
Ao final, é apresentada a estrutura do projeto de lei do PPA 2020-2023, resultado de
todo o processo de formulação.
Boa leitura e bom trabalho!
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2. Aspectos legais do planejamento governamental
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 174, disciplina como dever do Estado a
função de exercer o planejamento, uma vez que o impõe como determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado. No modelo orçamentário brasileiro, coube ao
Poder Executivo a responsabilidade pelo Sistema de Planejamento e Orçamento, que se
compõe de três instrumentos:
- Plano Plurianual (PPA);
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- Lei Orçamentária Anual (LOA).
Os artigos 165, inciso I, § 1°, da Constituição Federal de 1988 e 162, inciso I, § 1°, da
Constituição Estadual de 1989, estabelecem que o PPA tem como finalidade definir e
comunicar as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de
médio prazo. Também a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei n. 101/2000, no seu
artigo 1º, inciso I, prescreve que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente...”.
A Constituição Federal ainda estabelece que os demais planos e o orçamento devem
guardar a devida compatibilidade com o Plano Plurianual (artigos 165, § 4º e 166, CF).
Dessa forma, cabe ao Plano Plurianual um papel central no Sistema de Planejamento e
Orçamento Público. Em obediência ao estabelecido na CF/88 e na LRF, todas as ações
de governo, antes de serem inseridas no PTA/LOA, devem ser contempladas no Plano
Plurianual.

3. As dimensões do PPA 2020-2023
O Plano Plurianual 2020-2023 cumpre a função de instrumento de planejamento
estratégico-tático, fazendo a relação entre as Orientações Estratégicas de Governo e o
Orçamento Público (LOA). Ele expressa as diretrizes e objetivos que orientarão a
atuação governamental, aponta as escolhas do governo para os próximos anos e define
metas a serem alcançadas.

Dimensão Estratégica
O Plano assume a dimensão de instrumento estratégico quando:
- define os objetivos que a Administração Pública Estadual perseguirá,
mensurados por indicadores;
- expressa as diretrizes que irão pautar a atuação dos gestores públicos na sua
formulação e execução.
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Dimensão tática
O programa cumpre o papel de elo entre a dimensão estratégica e a tática do plano,
expressando os resultados a serem alcançados pela execução das políticas públicas. As
alternativas escolhidas pelo governo para atingir os objetivos estabelecidos são
expressas no desenho das ações. Estas são constituídas por um conjunto de produtos
(bens e serviços) comunicando à sociedade as principais entregas.

Dimensão Operacional
O Plano Plurianual será operacionalizado pelo PTA (Plano de Trabalho Anual) que
desdobrará as ações contidas no plano, individualizando os produtos (bens e serviços) a
serem entregues e detalhando as etapas necessárias à sua produção. As ações
orçamentárias, que dependem de dotação orçamentária para sua execução, comporão o
orçamento (LOA). Com isso, busca-se garantir a integração entre planejamento e
orçamento, considerado pela literatura como processo uno de planejamento-orçamento.
Nesse sistema, o PPA cumpre o papel de integrar as Orientações Estratégicas de
Governo ao Orçamento Público. Isso fará com que a estratégia governamental ganhe
concretude na execução das políticas públicas.

4. Alinhamento do Plano Plurianual às Orientações Estratégicas
de Governo
O planejamento é um processo ordenado e sistemático de tomada de decisão acerca do
caminho a ser seguido e, por conseguinte, das alternativas escolhidas (ações) para a
construção de um futuro desejado.
Para que o planejamento possa cumprir com sua finalidade, a atuação dos órgãos e
entidades será orientada pela estratégia de governo, que aponta o rumo que se deseja
seguir, os resultados a atingir e como se devem pautar os gestores na condução das
políticas públicas. Assim, como premissa do ato de planejar, observa-se que a estratégia
deve preceder a ação.
Dessa forma, as Orientações Estratégicas de Governo – OEGs, representadas em um
Mapa da Estratégia, apresentam-se como a expressão da estratégia governamental no
âmbito do Estado de Mato Grosso.
As OEGs são constituídas pelos seguintes elementos:

Missão
Indica o propósito da organização, apresentando sua razão de ser e papel na sociedade.
Estará situada na base do Mapa da Estratégia, sustentando toda estratégia. Terá como
atributo a Denominação da Missão, que indica seu objeto e deve ser redigida de forma
clara, não demandando muitas explicações.
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Visão de Futuro
Orienta a atuação da organização, traduzindo um desafio significativo e delimitando um
ponto de chegada para o qual os resultados e esforços serão concentrados.
Estará situada no topo do Mapa da Estratégia, uma vez que é o alvo definido. Terá como
atributo a Denominação da Visão de Futuro, que indica seu objeto e deve ser redigida de
forma clara, não demandando muitas explicações.

Diretriz
Indica uma premissa ou valor que norteia a ação do Estado. As Diretrizes orientarão a
gestão do planejamento de médio prazo, devendo ser indicadas no texto da Lei do PPA
e no Mapa da Estratégia, logo abaixo da Visão de Futuro.
Exemplo: Eficiência, Ética, Transparência, Diálogo permanente com a sociedade e
servidores, etc.

Tema Estratégico
Indica uma temática em que a atuação governamental gera impactos para a sociedade,
agregando o conjunto de resultados estratégicos perseguidos pelo Estado.
O conjunto de temas articula a estratégia e ajuda a organização a enfatizar o alcance da
Visão de Futuro.
Os Temas Estratégicos estarão situados logo abaixo da Visão de Futuro no Mapa da
Estratégia. Terão como atributo a Denominação do Tema, que aponta para seu objeto.
Exemplo: Mato Grosso mais seguro, Mato Grosso mais justo e inclusivo, etc.

Pilar Estratégico
Indica uma temática em que é necessária a intervenção na própria Administração
Pública, para que esta possa avançar rumo aos Temas Estratégicos direcionados à
sociedade. Agrega os resultados estratégicos ligados à estruturação do Estado, cujo
alcance são base para a efetivação dos objetivos temáticos, contribuindo para a melhor
prestação dos serviços públicos.
Os Pilares Estratégicos estarão situados abaixo do conjunto de Temas Estratégicos no
Mapa da Estratégia. Terão como atributo a Denominação do Pilar, que aponta para seu
objeto.
Exemplo: Gestão pública eficiente.
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Objetivo Estratégico
Indica um resultado desejado para a sociedade ou para a Administração Pública, que
será perseguido no âmbito do Estado sob a premissa de que contribuirá para o alcance
da Visão de Futuro definida. O objetivo estratégico deve guardar relação com a temática
indicada no respectivo Tema ou Pilar Estratégico. Estarão inseridos no Mapa da
Estratégia, dentro de cada Tema ou Pilar Estratégicos aos quais se vinculam.
Os Objetivos Estratégicos terão como atributos: Denominação do Objetivo Estratégico,
Escopo do Objetivo Estratégico, Indicador e Meta do Objetivo Estratégico. Desses,
apenas a Denominação do Objetivo Estratégico estará expressa no Mapa da Estratégia,
estando os demais previstos nos anexos de desdobramento.
Denominação do Objetivo Estratégico: indica o nome do objetivo, expressando
claramente o seu objeto.
Escopo do Objetivo Estratégico: explicita e delimita a abrangência do objetivo,
direcionando o seu desempenho. Deve ser descrito considerando o estado atual e o que
se deseja alcançar, estabelecendo assim uma dimensão do desafio a ser perseguido.
Também devem ser especificados os termos que podem ter entendimento divergente
e/ou impreciso.
Foco do Objetivo Estratégico: apresenta resumidamente, por meio de palavras-chave, os
pontos centrais do escopo do objetivo.
Indicador: é uma métrica que representa uma dada realidade, num determinado
território, num instante de tempo, sobre a qual se pretende intervir. Mensura aspectos
relevantes da realidade, mas com ela não se confunde. No âmbito do planejamento
governamental, constitui-se em parâmetro para mensurar o desempenho dos objetivos
ao longo do tempo, sendo base para a avaliação da estratégia e para o aprendizado
estratégico e organizacional.
Meta do Objetivo Estratégico: representa um estado futuro de desempenho desejado. O
atingimento da meta representa quantitativamente o alcance do objetivo a que se refere.
Os Objetivos Estratégicos devem expressar os benefícios ou efeitos desejados no âmbito
de uma dada política, para os quais a Administração Pública empreenda uma atuação
coordenada e integrada, sem desconsiderar a influência de outras externalidades no
contexto.
Exemplo: Defender a vida e o patrimônio dos mato-grossenses; Promover a
inclusão social e condições de trabalho e renda; Promover infraestrutura logística;
etc.
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Compromisso Estratégico
Indica um conjunto de compromissos firmados pelo Governo com a sociedade,
entendidos como necessários à alteração da realidade e consequente alcance dos
Objetivos Estratégicos. Serão discriminados apenas nos anexos do Mapa Estratégico.
Os Compromissos Estratégicos são oriundos principalmente do Plano de Governo e
terão como atributo apenas a Denominação do Compromisso Estratégico, que deve ser
clara e objetiva. O detalhamento do seu cumprimento será feito nos instrumentos de
planejamento.
A relação dos Compromissos Estratégicos servirá de insumo para a formulação do
Plano Plurianual e dos demais instrumentos de planejamento. É importante ressaltar
que, durante a formulação do PPA, as áreas não poderão criar novos Compromissos
Estratégicos, uma vez que eles são expressão de pactos firmados pelo Governo eleito
junto à sociedade.
A essência das OEGs será materializada em uma representação gráfica denominada
Mapa da Estratégia. Ele permite uma visão holística, eficaz e rápida dos desafios que a
Administração precisa superar, proporcionando um meio para que os atores envolvidos
estabeleçam os vínculos entre as suas atividades e os objetivos estratégicos. Isso
possibilita empreender esforços, de maneira coordenada e colaborativa, em direção a
uma mesma linha de chegada.
A seguir é apresentado o modelo de Mapa Estratégico adotado pelo Estado de Mato
Grosso, contemplando os elementos essenciais das OEGs:
MAPA DA ESTRATÉGIA
Visão de Futuro

ESTADO

SOCIEDADE

Diretrizes
TEMA A
Objetivo
Estratégico A1

TEMA B

Objetivo
Estratégico A2

Objetivo
Estratégico B1

Objetivo
Estratégico B2

PILAR C
Objetivo
Estratégico C1

Objetivo
Estratégico C2

Missão
Figura 1 - Estrutura do Mapa Estratégico do Governo de Mato Grosso
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O Mapa Estratégico será acompanhado do anexo Desdobramento da Estratégia,
detalhando os atributos dos elementos nele expressos, bem como aqueles que são
essenciais ao desdobramento das OEGs na formulação e gestão do PPA.
DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA
Tema/Pilar Estratégico
Objetivo Estratégico
Escopo do
Estratégico

Objetivo

Foco
do
Estratégico

Objetivo

Última
apuração
(ano)

Indicador (unidade de medida)

Meta PPA

Compromissos Estratégicos

Figura 2 - Formulário de desdobramento do Mapa Estratégico

As OEGs servirão de base para os processos de tomada de decisão da Administração
Pública Estadual e da formulação e gestão dos instrumentos de planejamento. Os
elementos constitutivos do PPA 2020-2023 estarão diretamente vinculados às OEGs;
mantendo, assim, o alinhamento entre os instrumentos.
ALINHAMENTO OEGs/PPA
OEGs

PPA

TEMA
A

EIXO
A

PILAR
C

EIXO
C

Figura 3 - Alinhamento OEGs/PPA: Temas, Pilares e Eixos
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As diretrizes contidas nas OEGs serão replicadas no texto da lei do PPA; os Objetivos
Estratégicos contidos nas OEGs serão transformados em Objetivos de Estado no PPA; e
os Temas e Pilares que compõem as OEGs serão convertidos em Eixos no PPA. Com
isso, o plano estará alinhado às Orientações Estratégicas de Governo.

5. Elementos constitutivos do PPA 2020-2023
O PPA é constituído pelos seguintes elementos:

Diretriz
Indica o conjunto de premissas que orientam a gestão do PPA 2020-2023, representando
os valores que norteiam a ação do Estado. As Diretrizes serão extraídas das Orientações
Estratégicas de Governo – OEGs e inseridas no texto da Lei do PPA.
A Diretriz terá como atributo a Denominação da Diretriz, que deve ser descrita de forma
objetiva, com ampla comunicação.

Eixos
Indica as áreas em que a atuação governamental gera impactos para a sociedade ou para
a Administração Pública, relacionadas às grandes temáticas de políticas públicas.
Agrega o conjunto de resultados perseguidos pelo Estado em cada temática. O Eixo terá
como atributo a Denominação do Eixo, que deve ser descrita de forma curta, objetiva,
com ampla comunicação.
O Eixo não se confunde com a estrutura funcional do Estado, ou seja, uma área de
atuação não corresponde necessariamente à atribuição de apenas um órgão ou entidade
estadual.
Os eixos do PPA serão extraídos das OEGs. Os Temas e Pilares constantes das OEGs
serão replicados no PPA como Eixos.
ALINHAMENTO OEGs/PPA

OEGs
TEMA
A
PILAR
C

PPA

Objetivo Estratégico A1

Objetivo de Estado A1

Objetivo Estratégico A2

Objetivo de Estado A2

A

A

Objetivo Estratégico C1

Objetivo de Estado C1

Objetivo Estratégico C2

Objetivo de Estado C2

A

A

EIXO
A
EIXO
C

Figura 4 - Alinhamento OEGs/PPA: Objetivos Estratégicos e Objetivos de Estado
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Objetivo de Estado
Indica um resultado perseguido pelo Estado para atender à sociedade ou estruturar a
Administração Pública. O Objetivo de Estado está vinculado a um Eixo.
O Objetivo de Estado terá sua origem evidenciada no momento da formulação do plano,
podendo advir:
- das Orientações Estratégicas de Governo, considerados os Objetivos Estratégicos
ligados aos Temas e/ou Pilares Estratégicos;
- dos Planos Setoriais e Legislação, considerados os objetivos (macro-objetivos)
perseguidos na execução de políticas públicas, mas que não foram declarados como
estratégicos.
Caso necessário, a Coordenação Setorial poderá propor à Coordenação Geral a criação
de novos Objetivos de Estado, ainda que não previstos nas OEGs.
O Objetivo de Estado tem como atributos: Denominação do Objetivo de Estado, Escopo
do Objetivo de Estado, Indicador e Meta do Objetivo de Estado.
Denominação do Objetivo de Estado: indica o nome do objetivo, expressando
claramente o seu objeto. Deve ser escrita com o verbo no infinitivo. Exemplos:
Defender a vida e o patrimônio dos mato-grossenses; Promover a inclusão social e
condições de trabalho e renda.
Indicador: é uma métrica que representa uma dada realidade, num determinado
território, num instante de tempo, sobre a qual se pretende intervir. Mensura aspectos
relevantes da realidade, mas com ela não se confunde.
Meta do Objetivo de Estado: representa um estado futuro de desempenho desejado. O
atingimento da meta representa quantitativamente o alcance do objetivo a que se refere.
A meta dos Objetivos de Estado deve expressar os benefícios ou efeitos desejados no
âmbito de uma dada política, para os quais a Administração Pública empreenda uma
atuação coordenada e integrada, sem desconsiderar a influência de outras externalidades
no contexto.
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ALINHAMENTO OEGs/PPA
OEGs

TEMA
A

PPA

Objetivo Estratégico A1

Objetivo de Estado A1

Objetivo Estratégico A2

Objetivo de Estado A2

EIXO
A

Plano Setorial/Legislação

Objetivo A3

Objetivo de Estado A3

Figura 5 - Alinhamento OEGs/PPA: Objetivos de Estado não estratégicos

6. Programa: conceito, atributos e tipologia
Conceito
O programa é um instrumento de organização da atuação do Governo, orientando a
entrega de bens e serviços na direção da concretização dos Objetivos de Estado. É
constituído por um conjunto de ações articuladas que buscam a consecução de um ou
mais Objetivos de Programa que, por sua vez, estão vinculados aos Objetivos de Estado.

Atributos
O Programa tem como atributos: Denominação do Programa, Justificativa, Unidade
Responsável pelo Programa, Público Alvo do Programa (Estado ou Sociedade), Valor
do Programa e Objetivo(s) do Programa.
Denominação do Programa: indica o nome do programa, apontando para seu objeto ou
resultado esperado. Pode ainda ser utilizado um nome “fantasia”, que facilite a fixação e
que fundamente sua existência.
Justificativa: apresenta as áreas de política pública abordadas no Programa, delimitando
seu escopo. Nesse campo, devem ser descritos os principais problemas a serem
enfrentados e os fatores que os explicam, fundamentando sua escolha como alvo da
ação de governo.
Unidade responsável pelo Programa: indica a Unidade Orçamentária que responde pela
execução do programa. No caso de programas multissetoriais, cuja execução envolve
mais de uma Unidade Orçamentária, a unidade responsável será a que coordenará a
atuação das demais unidades envolvidas.
Público Alvo do Programa: evidencia a quem estão direcionados diretamente os
resultados do programa – se à sociedade ou à estrutura e organização do Estado.
Valor do Programa (R$): informa o montante de recursos previstos para financiamento
do programa. Os valores são referenciais e serão evidenciados de forma global para todo
o período de vigência do PPA.
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Objetivo do Programa: indica um resultado perseguido no âmbito de um órgão ou
entidade da Administração Pública, que contribui para o alcance de um Objetivo de
Estado. Cada programa pode agregar mais de um objetivo, os quais orientarão a
elaboração das ações governamentais necessárias para o seu alcance.
O Objetivo do Programa tem como atributos: Denominação do Objetivo do Programa,
Unidade Responsável pelo Objetivo do Programa, Indicador e Meta do Objetivo do
Programa.
Denominação do Objetivo do Programa: indica o nome do objetivo, expressando
claramente o seu objeto. O Objetivo do Programa deve ser descrito de forma clara,
apresentando o verbo no infinitivo. Exemplos: Melhorar o aprendizado dos alunos do
Ensino Médio; Melhorar o fluxo escolar do Ensino Médio; Ampliar as receitas do
Estado; Promover melhores condições de trafegabilidade na malha rodoviária.
Unidade Responsável pelo Objetivo do Programa: para cada Objetivo do Programa será
indicada a Unidade Orçamentária responsável pela sua execução, a fim de facilitar os
processos de monitoramento e avaliação dos Programas.
Indicador: é uma métrica que representa uma dada realidade, num determinado
território, num instante de tempo, sobre a qual se pretende intervir.
Meta do Objetivo do Programa: representa um estado futuro de desempenho desejado.
O atingimento da meta representa quantitativamente o alcance do objetivo a que se
refere.
A consecução dos Objetivos de Programa contribui para o alcance dos Objetivos de
Estado.
Quanto ao alcance da estratégia, optou-se por classificar os Objetivos de
Programa em razão de sua contribuição para a consecução dos Objetivos de
Estado Estratégicos. Assim, os objetivos de programa são classificados em:
- Objetivo de programa estratégico: quando contribuir diretamente para a
consecução de um objetivo de Estado que tem sua origem nas OEGs;
- Objetivo de programa setorial: quando contribuir para o alcance de um objetivo
de Estado que não tem sua origem nas OEGs.
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ALINHAMENTO OEGs/PPA
PPA

OEGs
Objetivo Estratégico A1

Objetivo de Estado A1
Objetivo de
Programa A1.1

Objetivo Estratégico A2

Objetivo de Estado A2
Objetivo de
Programa A2.1

Tema
A

Objetivo de
Programa A1.2

Objetivo de
Programa A2.2

Eixo
A

Plano Setorial/Legislação
Objetivo A3

Objetivo de Estado A3
Objetivo de
Programa A3.1

Objetivo de
Programa A3.2

Figura 6 - Alinhamento OEGs/PPA: Objetivos de Estado e Objetivos de Programa

Tipologia de Programas
Os Programas podem ser classificados quanto aos seguintes critérios: público
beneficiário, padronização e abrangência.
Público Alvo: refere-se ao destinatário dos resultados gerados pelo programa. Quando
um segmento da sociedade figurar como beneficiário direto, os programas são
denominados de finalísticos. Quando os resultados do programa beneficiam a estrutura
e organização do Estado, os programas são de gestão, manutenção e serviços ao
Estado.
Padronização: refere-se a um padrão de programação estabelecido para todos os órgãos
e entidades. Em Mato Grosso optou-se por padronizar os programas relativos à
Manutenção Administrativa e às Operações Especiais, em razão de sua recorrência nas
diversas unidades setoriais e da sua natureza de duração continuada. Esses programas
são denominados de padronizados, possuindo código, nome e ações já definidos. Os
demais programas que não se enquadram no padrão estabelecido são classificados como
não padronizados.
Abrangência: refere-se à quantidade de órgãos e entidades que participam da execução
do programa, como responsáveis por Objetivos do Programa ou por Ações, a fim de se
registrar a transversalidade presente em algumas políticas públicas. O programa é
chamado de setorial quando envolver a participação de apenas uma Unidade
Orçamentária. Quando mais de uma Unidade Orçamentária estiver envolvida na
execução do programa, será denominado multissetorial.
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Ressalte-se, conforme acima referido, que os programas não serão classificados em
razão de sua contribuição para a consecução de Objetivos Estratégicos de Estado. Esse
tipo de classificação será adotada para os Objetivos de Programa.

Finalístico
Público Alvo
Gestão,
manutenção e
serviços ao Estado
Padronizado
Padronização
Não padronizado

Setorial
Abrangência
Multissetorial

Figura 7 - Tipologia do Programa - critérios

7. Ação: conceito, tipologia e atributos
Conceito
Organiza a entrega de um ou mais produtos (bens e serviços) para determinado público,
contribuindo para o alcance do(s) Objetivo(s) do Programa. O escopo da ação será
delimitado pelo público alvo, objetivo da ação e pelas entregas (produtos).
Atributos
A Ação tem como atributos: Denominação da Ação, Objetivo Específico da Ação,
Público Alvo da Ação, Unidade Responsável pela Ação e Produto(s).
Denominação da Ação: indica o nome da ação, expressando claramente o seu objeto.
Deve ser iniciada de forma substantivada, correspondendo à junção do verbo + ação +
descrição.
Exemplos: Adequação da infraestrutura escolar; Modernização do Sistema
Tributário Estadual; Pavimentação de rodovias.
Objetivo Específico da Ação: indica o resultado imediato produzido pela realização da
ação, descrevendo seu propósito, ou seja, o que se pretende alcançar com a entrega
do(s) produto(s) nela previsto(s). O Objetivo Específico deve ser descrito de forma clara
e objetiva, apresentando o verbo no infinitivo.
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Exemplos:
Ação: Adequação da infraestrutura escolar
Objetivo Específico: Melhorar a infraestrutura dos estabelecimentos de ensino
Ação: Modernização do Sistema Tributário Estadual
Objetivo Específico: Ampliar a eficácia tributária;
Ação: Pavimentação de rodovias
Objetivo Específico: Ampliar a malha rodoviária estadual.
Público Alvo da Ação: aponta para os beneficiários diretos do(s) produto(s) da ação,
ou seja, o grupo de pessoas ou segmento social que será beneficiado; constitui-se em
uma estratificação do público alvo do programa. Deve-se identificar claramente os
beneficiários das entregas (produtos), a partir do público alvo da política pública para a
qual a ação contribui.
Produto: é um bem ou serviço que resulta diretamente dos esforços empreendidos pela
Administração Pública. Cada ação pode agregar mais de um Produto, que indica um
gênero de entrega a ser realizada durante a vigência do PPA. A individualização de cada
entrega ocorrerá anualmente, no nível da subação, no PTA/LOA. Os produtos das ações
devem expressar as principais entregas da política pública.
O produto da ação terá como atributos: Denominação do Produto, Unidade de
Medida do Produto, Meta Física e Região de Planejamento.
Denominação do Produto: indica o nome do produto, expressando claramente o que se
pretende entregar.
Unidade de Medida do Produto: é o padrão que mensura o produto a ser entregue,
sendo o elemento que dá sentido ao valor numérico estampado como meta física.
Devem ser evitadas as unidades de medida que correspondam a percentuais ou
proporções. A preferência é para unidades de medida que representem valores
absolutos.
Meta Física: informa a quantidade de produto a ser entregue no período de vigência do
PPA. Precisa ser coerente com o tipo de produto e com a unidade de medida escolhida.
Região de Planejamento: indica o local de entrega final do produto, orientando-se
pelas Regiões de Planejamento já estabelecidas para o estado.
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Tipologia das Ações
As Ações podem ser classificadas quanto aos seguintes critérios: produto, padronização,
alocação orçamentária e prioridade.
Produto: refere-se aos bens e serviços entregues no âmbito da Ação, que podem ser
classificadas como Projeto, Atividade ou Operação Especial.
Projeto: contempla a execução de bens ou serviços únicos (individualizados), que ainda
não tenham sido executados, com prazo de conclusão limitado no tempo. Concorre para
a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental.
Atividade: contempla a execução de bens ou serviços de modo contínuo. Contribuem
para a execução de processos de duração continuada ou de manutenção da ação do
Estado.
Operações Especiais: contemplam operações que não geram contraprestação direta sob
a forma de bens ou serviços. Abarcam despesas que não contribuem para a manutenção,
expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, mas que se constituem como
obrigações a serem cumpridas. Nesse tipo de ação, incluem-se as despesas relativas às
transferências constitucionais obrigatórias a municípios, o pagamento de proventos de
inativos, precatórios, pagamento da dívida pública fundada interna e externa, entre
outras.
Padronização: refere-se a um padrão de programação estabelecido para todos os órgãos
e entidades. Em Mato Grosso, optou-se por padronizar as ações relativas à Manutenção
Administrativa e às Operações Especiais, devido à sua recorrência nas diversas unidades
setoriais e à sua natureza de duração continuada. Essas ações são denominadas de
padronizadas, possuindo código, nome e conjunto de despesas definidos. As demais
ações que não se enquadram no padrão estabelecido são classificadas como não
padronizadas.
Alocação orçamentária: refere-se à necessidade de disponibilização de dotação
orçamentária para a execução da ação. Quando as ações demandarem a alocação direta
de dotação orçamentária para sua execução, são denominadas de orçamentárias,
devendo ser previstas no PTA/LOA (orçamento público). Já as ações de caráter apenas
gerencial, cuja execução prescinde da alocação direta de dotação orçamentária, são
chamadas de não orçamentárias, devendo constar apenas do PTA.
As ações não orçamentárias são aquelas cujos recursos não integram os valores
constantes no plano e no orçamento do Estado. Compõem-se de recursos oriundos de
setor privado, do terceiro setor, de parcerias, incentivos fiscais, etc., ou ainda, de ações
que, por sua natureza, não demandam diretamente dotação orçamentária para sua
execução, como, por exemplo, alterações do marco legal, revisão e/ou redesenho de
processos, alinhamento da estrutura organizacional ao plano, articulações institucionais
ou entre entes federados, construção de arranjos organizacionais e de gestão, etc.
Prioridade: referem-se àquelas constantes no anexo de metas e prioridades da LDO.
Assim, as definidas no referido instrumento de planejamento são denominadas de
prioritárias, enquanto as demais são denominadas não prioritárias.
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As metas e prioridades de governo são definidas na elaboração da LDO.
Excepcionalmente, no primeiro ano de execução do Plano Plurianual, estas definições
são expressas no PPA.
Projeto

Produto

Atividade
Operação
Especial
Padronizada

Padronização
Não
padronizada

Orçamentária
Alocação
orçamentária

Não
orçamentária
Prioritária

Prioridade
Não prioritária
Figura 8 - Tipologia da ação - critérios

8. Uso de Indicadores no PPA 2020-2023.
O PPA deve expressar com clareza os objetivos que o governo pretende perseguir nos
quatro anos de sua vigência. Ele declara as transformações que se deseja implantar na
própria Administração Pública e nas políticas públicas. No entanto, não basta dizer o
que se deseja realizar: deve-se acompanhar as mudanças na realidade, gerando
condições de se avaliar se as alternativas escolhidas e implementadas pelas ações
(intervenções do Estado na realidade) estão contribuindo para que se alcance os
objetivos propostos no plano.
Nesse contexto, os indicadores assumem um papel importante, pois é através deles que
se torna possível aferir o desempenho dos Objetivos de Estado e dos Objetivos dos
Programas. Ressalta-se que a adequada formulação dos objetivos de programa, guarda
relação direta com uma boa escolha de indicadores.
Para este plano, seguindo o que é preconizado pela literatura, o indicador será entendido
como um instrumento utilizado para mensurar aspectos relevantes de uma realidade
sobre a qual o Estado intervém ou pretende intervir. Assim, pode-se afirmar que são
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representações da realidade, com ela não se confundindo. Desse modo, o indicador será
utilizado para evidenciar a evolução da realidade social, econômica, ambiental e/ou da
própria Administração Pública durante o período de execução do plano. A qualidade
dos indicadores influencia no monitoramento e na avaliação do plano.
Na utilização de índices, deve-se ter a prudência necessária para analisar todas as
dimensões da realidade que nele se agrupam e que se possa verificar, no momento da
avaliação, a evolução de cada uma delas.
No Brasil, existem vários órgãos governamentais responsáveis por produzir dados e
informações acerca de políticas públicas. Assim, com exceção das que ainda estão na
fase de se consolidar, as políticas públicas contam com farta oferta de dados e
informações que possibilitam, salvo raras exceções, a seleção de indicadores de fontes
secundárias.
Pelas razões acima, para o PPA 2020-2023 se dará preferência, para mensurar a
evolução dos objetivos de programa, a indicadores de fontes secundárias que atendam
aos seguintes critérios:
Periodicidade: sua apuração e divulgação devem contemplar o período do plano e
servir de referência ao processo de avaliação. Deve-se dar preferência a indicadores que
tenham sua apuração e divulgação anual ou bianual;
Validade: deve ser capaz de representar, com a maior proximidade possível, a realidade
que se deseja medir e modificar. Um indicador deve ser significante ao que está sendo
medido;
Confiabilidade: devem ter origem em fontes confiáveis, que utilizem metodologias
reconhecidas e transparentes de coleta, processamento e divulgação;
Simplicidade: deve ser de fácil compreensão pelo público interno e externo;
Comparabilidade: deve permitir a comparação de sua evolução com a de outras
Unidades da Federação;
Sensibilidade: deve ser capaz de refletir tempestivamente as mudanças decorrentes das
intervenções governamentais realizadas;
Relevância política: o fenômeno ou o aspecto da política pública mensurado deve estar
contemplado na agenda política, isto é, fazer parte do processo de tomada de decisão da
atual gestão.
Na impossibilidade de seleção de indicador de fonte secundária, é possível usar os de
fonte primária, desde que atendidos aos critérios acima e ainda:
Série histórica: seu tempo de existência e sua periodicidade de atualização devem
permitir a verificação de sua evolução pelo menos nos 2 (dois) últimos anos;
Factibilidade operacional: deve possuir fluxo de informações para coleta, tratamento e
divulgação definido e sedimentado, isto é, procedimentos que garantam a continuidade
de sua apuração durante a execução do plano.
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Ressalta-se que os indicadores dos programas devem apontar para os resultados, isto é,
permitir acompanhar a evolução da realidade social, econômica, ambiental que se deseja
intervir e contribuir para a avaliação da consecução dos objetivos.
Para subsidiar o processo de formulação de objetivos dos programas e de seleção de
seus indicadores, considerando que se deve dar preferência aos indicadores de fontes
secundárias, sugere-se utilizar, dentre outras, as fontes abaixo relacionadas:
Ipea Data, Inep, Datasus (Tabnet), Macroplan – IDGE, IBGE (Sidra – Pnad), SagiMDS (Tab-Social, IDV), Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Anuário
Brasileiro de Segurança Pública).

9. Metodologia de formulação do PPA 2020-2023
A metodologia de formulação tem como finalidade definir como será formulado o plano
de médio prazo do Estado de Mato Grosso.
Ressalta-se, como já dito acima, que a metodologia de formulação do plano tem como
ponto de partida as Orientações Estratégicas de Governo – OEGs, que retratam o
direcionamento estratégico para a atuação estatal, apresentando e conduzindo as
mudanças necessárias para que a visão de futuro almejada se concretize.
Dessa forma, o presente manual visa a orientar a condução do processo de formulação
do Plano Plurianual, indicando as etapas e fases necessárias, insumos, técnicas e atores
envolvidos, a fim de que o plano possa ser elaborado e convertido em projeto de lei e
submetido à apreciação do Parlamento Estadual.
O método de trabalho baseia-se na análise de insumos pré-determinados, direcionada
por perguntas orientadoras, as quais auxiliam na definição dos elementos e atributos que
compõem o PPA 2020-2023, conforme conceitos adotados pela SEPLAG.
Ressalta-se que as orientações contidas no presente manual representam a opção do
órgão central de planejamento para a formulação do plano. Entretanto, desde que sejam
observados os requisitos formais e conceituais e realizadas as entregas dentro do prazo
estabelecido no cronograma geral de formulação, a metodologia recomendada poderá
ser adaptada, ou mesmo poderão ser adotadas técnicas alternativas, considerando as
experiências de planejamento e maturidade institucional de cada órgão ou entidade.
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Para a formulação do PPA serão observadas as etapas e fases abaixo relacionadas:
Etapa 1 – Preparação Geral
Constituição da estrutura básica de formulação
Capacitação das Coordenações Geral e Temáticas
Capacitação das Coordenações Setoriais
Etapa 2 – Preparação Setorial
Definição da metodologia de trabalho
Etapa 3 – Formulação da programação
Constituição e orientação dos Grupos Focais – GFs
Elaboração de diagnóstico e de proposta de intervenção pelos Grupos Focais
Apresentação do diagnóstico e da proposta de intervenção – reunião ampliada
Análise do Mapa Estratégico e formulação do esboço de programa
Liberação da prévia e análise do teto das Despesas Primárias Correntes – DPCs e Dívidas
Públicas
Validação do esboço de programa – Validação Estratégica 1
Formulação da programação finalística e de gestão
Lançamento no FIPLAN das despesas obrigatórias e essenciais (compreendidas nos
programas 036, 996, 997 e 998 - padronizados) e Dívidas Públicas
Fase quantitativa: definição das metas e valores das ações finalísticas
Validação da programação setorial definitiva – Validação Estratégica 2
Lançamento dos programas e ações finalísticas no sistema
Análise da Coordenação Geral e promoção de ajustes pelas setoriais
Consolidação do projeto de lei
Etapa 4 – Tramitação legislativa
Acompanhamento da tramitação legislativa
Consolidação e publicação da lei

Segue abaixo a descrição de cada uma das etapas relacionadas:

Etapa 1 – Preparação Geral
Constituição da estrutura básica de formulação
Consiste em definir, mobilizar e capacitar as equipes que participarão do processo e
contribuirão para a formulação da programação.
O processo de formulação do Plano Plurianual contará com a seguinte estrutura básica:
Coordenação Geral, constituída por servidores da SEPLAG, com assessoria de
servidores de outros órgãos, será responsável por coordenar o processo de elaboração no
âmbito do Estado e consolidar o projeto de lei do PPA;
Coordenação Temática, constituída por um Coordenador e Assessores Temáticos, será
responsável pelo acompanhamento dos trabalhos nos órgãos e entidades, pelas
orientações conceituais e metodológicas às Coordenações Setoriais, pelo monitoramento
do cronograma e plano de trabalho e pelo recebimento e análise das entregas previstas
neste manual.
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A ela cabe ainda a identificação, no processo de formulação, de temáticas transversais
que ultrapassem os limites das competências do órgão, exigindo uma articulação
horizontalizada, envolvendo ações integradas em diversas áreas de governo. Nesses
casos, haverá análise conjunta com a Coordenação Temática. Caso necessário, pode-se
recorrer à Coordenação Geral em situações em que a transversalidade alcançar
Coordenações Temáticas distintas.
Coordenação Setorial, constituída por um Coordenador e Assessores Setoriais, será
responsável por coordenar e conduzir, com o apoio da Alta Administração setorial, todo
o processo de formulação do PPA no âmbito do órgão ou entidade. Em sua composição,
deve-se dar preferência aos integrantes das unidades de assessoramento especializado
em gestão estratégica (NGERs ou unidades de planejamento análogas).
Equipes Setoriais de formulação – os Grupos Focais
Para desenvolver as atividades de formulação de programas e ações, a SEPLAG orienta
que os trabalhos sejam realizados por Grupos Focais.
Entende-se por Grupo Focal uma forma de coleta e tratamento de dados e informações
em grupo, baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir
informações, realizar diagnóstico sobre uma determinada realidade social ou área de
política pública; bem como apresentar alternativas de intervenção para a consecução
dos objetivos dos programas.
Os Grupos Focais devem ser formados por especialistas da política pública, que
tenham conhecimento de aspectos específicos e ao mesmo tempo tenham visão ampla
da política pública, compreensão e percepções do contexto, capacidade de diálogo e de
trabalho em equipe. Deve-se ter um número limitado de participantes, para garantir a
fluidez dos trabalhos.
Dentre os membros dos GFs, será escolhido um moderador e um relator. Caberá ao
moderador a mobilização, organização e condução dos trabalhos e das discussões no
âmbito do grupo; e ao relator, realizar e organizar os registros, dados e informações
necessários e encaminhá-los à Coordenação Setorial.
O moderador desempenha importante papel ao bom funcionamento do Grupo Focal,
pois a ele cabem as seguintes atribuições:
- distribuir, previamente, material para leitura;
- estruturar o roteiro das discussões com questões que deverão ser abordadas em
cada reunião;
- explicar para os participantes o objetivo do encontro;
- realizar divisão de tarefas entre os membros do grupo, quando necessário;
- proporcionar uma atmosfera favorável à discussão e ao debate de ideias;
- controlar o tempo para que todos possam se expressar livremente;
- estimular a participação de todos;
- guiar as discussões com perguntas abertas acerca dos assuntos que serão
discutidos;
- ser flexível;
- saber ouvir e valorizar cada participação;
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- buscar o consenso, assegurando a possibilidade de divergência de ideias.
A proposta de utilização de grupos focais é recomendada em razão dos seguintes
fatores:
- todos os participantes participam das discussões;
- a participação de especialistas qualifica as discussões;
- a interação pode fomentar respostas mais interessantes ou ideias originais;
- grupos com menor número de participantes tendem a ser mais objetivos na
discussão.
Caberá à Coordenação Setorial, considerando a estruturação, organização e
especificidade da política pública, a organização dos Grupos Focais, bem como dos
assuntos, áreas e/ou recortes de políticas públicas que serão objeto de estudo.

Capacitação da Coordenação Geral e Temáticas
As Coordenações Geral e Temáticas serão capacitadas para disseminar a metodologia
de formulação do PPA 2020-2023 e para atuar na condução dos trabalhos de
formulação.
Na capacitação, todo o conteúdo programático necessário para a elaboração do PPA
2020-2023 será abordado, de forma que os trabalhos posteriores de formulação nas
áreas sejam realizados, obedecendo a metodologia proposta e resguardando o
alinhamento com as diretrizes e orientações de Governo.
Assim, deverão ser apresentados na capacitação: o Mapa da Estratégia, os cenários
Fiscal e Socioeconômico para o quadriênio 2020-2023, a metodologia de formulação do
PPA, indicadores e produtos no PPA, noções de projetos e gestão do PPA. As equipes
das Coordenações Geral e Temáticas se apropriarão dessas informações para utilizá-las
no processo de formulação do PPA.

Capacitação das Coordenações Setoriais.
Como parte da disseminação da metodologia, as Coordenações Setoriais serão
capacitadas pelas Coordenações Temáticas, atuando estas sob a orientação da
Coordenação Geral.
A capacitação possibilitará aos integrantes das Coordenadorias Setoriais alinhar
conceitos e compreender a metodologia de formulação do plano. Com a assimilação do
conteúdo aliada à experiência acumulada nas atividades de planejamento
governamental, espera-se que as Coordenações Setoriais estejam preparadas para
organizar e conduzir os trabalhos de formulação em seus órgãos e entidades.
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Etapa 2 – Preparação Setorial
Definição da metodologia de trabalho
As Coordenações Setoriais poderão seguir a metodologia orientada pela Coordenação
Geral, descrita no presente manual, ou adotar outra forma de organização dos trabalhos,
desde que sejam produzidas as entregas de programação, nos moldes estabelecidos nesta
metodologia. Caso opte por uma outra metodologia, a Coordenação Setorial deverá
organizar um plano de trabalho e um cronograma adequado à sua realidade, respeitado o
cronograma geral do PPA.

Etapa 3 – Formulação da programação
Constituição e orientação dos Grupos Focais – GFs
A SEPLAG, considerando as experiências na formulação de PPAs anteriores, sugere a
organização dos trabalhos por Grupos Focais – GFs. Eles devem ser constituídos por
área e/ou recorte de política pública, conforme se evidencie a necessidade de análises
especializadas, sempre visando o bom desenvolvimento dos trabalhos.
Após a validação pelo Secretário da pasta, a formação dos GFs (com definição de
moderador, relator e membros) será encaminhada à Coordenação Temática. Sugere-se
que cada órgão ou entidade formalize, em publicação oficial, a constituição dos GFs que
atuarão setorialmente.
Antes do início dos trabalhos em grupo, recomenda-se a realização de uma reunião de
mobilização e orientação com todos os participantes, a fim de que compreendam a
metodologia e os conceitos utilizados para formulação do PPA e tenham acesso aos
materiais de orientação e insumos para a formulação.
Orienta-se a utilização dos seguintes insumos base:
- Mapa da Estratégia de Governo e seus anexos;
- Principais indicadores da política pública;
- Planos setoriais relacionados às políticas públicas executadas pelo órgão ou
entidade, se houver;
- Plano Estratégico do órgão ou entidade, se houver;
- Plano Plurianual 2016-2019;
- Relatórios da Ação Governamental;
- Legislação regulamentadora das políticas públicas executadas pelo órgão ou
entidade;
- Plano de Trabalho Anual – 2018 e 2019;
A entrega da Coordenação Setorial nessa fase consistirá na constituição, validação e
formalização dos GFs, através de atos da Alta Administração setorial.
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Trabalho em Grupo: elaboração de diagnóstico e de proposta de intervenção
Como já dito acima, os Grupos Focais serão constituídos por especialistas em políticas
públicas que devem ter conhecimentos específicos do recorte e/ou área da política em
análise, bem como possuir uma visão ampla das demais áreas.
Espera-se que os trabalhos dos Grupos Focais produzam como resultado uma profunda
reflexão acerca da evolução e da atual situação da referida política pública, servindo
dessa forma de subsídio às demais fases de formulação do plano. Para melhor evolução
dos trabalhos não se deve exigir, nesta fase, rigor conceitual acerca da estrutura
programática. O importante é o registro, com maior riqueza de detalhe possível, das
discussões acerca da contextualização, diagnóstico e proposta de intervenção.
Para isso, deve-se partir da compreensão da política pública em estudo: sua evolução
histórica, como está estruturada, quais seus princípios fundamentais, que papéis
desempenham os entes federados, como a política se organiza no território (Nacional,
Estadual, Municipais), quais seus principais atores, que interesses defendem, que
problemas e/ou desafios estão colocados para a política ou recorte em estudo, a
evolução dos seus principais indicadores.
Estas e outras questões devem fazer parte da reflexão dos Grupos Focais para se
conseguir contextualizar a referida política pública ou recorte em estudo, compreender o
contexto em que se insere; bem como diagnosticar os seus principais problemas, seus
efeitos e suas principais causas e as necessárias intervenções.
Os estudos, análises e reflexões, aliados à experiência e conhecimento acumulados,
contribuirão para que os trabalhos produzidos pelos Grupos Focais tenham a qualidade
necessária para servir de base à formulação de programas e ações.
As questões orientadoras abaixo também poderão auxiliar nesse processo.
Questões orientadoras referentes à contextualização:
Como a política pública e/ou recorte em estudo é tratada pela legislação?
Como a política púbica e/ou recorte em estudo está estruturada no estado?
Há definição das atribuições dos entes federados (União, Estado, Municípios)?
Como acontece a relação entre os entes federados?
Quais atores sociais têm interesse direto na referida política?
As demandas sociais estão sendo atendidas?
Quais as principais demandas ou entregas realizadas nos últimos anos?
Quais os principais indicadores e como tem evoluído nos últimos anos?
Quais outras evidências contribuem para demonstrar a evolução da política
pública ou recorte em estudo?
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Questões orientadoras referentes ao diagnóstico:
Qual(ais) o(s) principal(ais) problema(s) da área ou recorte da política pública em
estudo?
Como evidenciar a evolução do(s) problema(s)?
Quais os principais efeitos gerados pelo(s) problema(s)?
Quais as principais causas relacionadas aos problemas acima que consigam
explica-lo(s)? Como verificar sua ocorrência? Existem evidências de que tais
causas realmente existem?
Questões referentes a formulação da proposta de intervenção:
Quais ações e produtos (bens ou serviços) já são executados e entregues no âmbito
da política e devem ter continuidade no próximo PPA?
As ações e/ou produtos entregues precisam ser melhorados? O que é preciso ser
feito para que as ações e/ou produtos tenham melhor desempenho e qualidade? É
preciso melhorar sua formulação? Como? É preciso melhorar a execução? Como?
Quais outras iniciativas poderiam ser adotadas pela Administração Pública que
contribuam para resolver as causas ou amenizar os efeitos do(s) problema(s)
diagnosticado(s)?
Recomenda-se também analisar a organização e estruturação da referida política pública
em outras unidades da federação.
Para os estudos e trabalhos dos GFs, podem ser usados como insumos:
- Orientações Estratégicas de Governo – OEGs;
- Plano Nacional;
- Plano Estadual;
- Dados, informações e indicadores produzidos pela própria organização ou por
outras instituições;
- Estudos desenvolvidos por especialistas de políticas públicas;
- Livros e artigos científicos;
- Legislação pertinente;
- Estrutura programática do PPA 2016-2019 (programas, ações, subações);
- Planos de Trabalho Anual – PTAs de exercícios anteriores.
Os estudos ou trabalhos dos GF devem resultar em um diagnóstico da área/setor
ou do recorte da política pública, que expresse com clareza:
- a identificação do(s) principais(s) problema(s) e/ou desafio(s) que dificulta(m) o
melhor desempenho da referida política;
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- a identificação, descrição e/ou explicação das principais causas do(s) problema(s)
identificado(s), isto é, o porquê do referido problema existir;
- a indicação de alternativas de intervenção estatal que possam sanar o referido
problema ou, na impossibilidade, minimizar seus efeitos.
O diagnóstico será apresentado em forma de relatório, podendo conter gráficos e/ou
figuras que contribuam para sua compreensão (Formulário I). Ele auxiliará na definição
da justificativa do programa e na formulação das ações.
Ao final dos trabalhos, deve ser entregue à Coordenação Temática o formulário I
devidamente preenchido.

Reunião de compartilhamento: apresentação dos diagnósticos e propostas de
Intervenção.
Finalizados os trabalhos dos GFs, a Coordenação Setorial organizará uma reunião de
compartilhamento com todos os participantes da fase anterior para apresentação e
análise dos trabalhos produzidos pelos Grupos Focais.
Nessa agenda deverão ser apresentados:
- a contextualização, o diagnóstico e as alternativas de intervenção;
- questões e/ou assuntos que devem ser tratados por mais áreas da referida política
pública (ou da secretaria);
- temas, subtemas e/ou questões que são transversais a diversas políticas públicas e
que impactam na política em discussão.
Após a apresentação de todos os grupos, devem ser realizadas discussões na reunião
ampliada, assegurando a participação e o debate das ideias. Todas as ideias e opiniões
deverão ser devidamente registradas para subsidiar os trabalhos das próximas fases.

Análise do Mapa Estratégico e formulação do esboço de programa
Visando assegurar maior regularidade da participação dos especialistas durante o
processo de formulação, os Relatores e os Moderadores dos Grupos Focais participarão,
em conjunto com a Coordenação Setorial, nessa fase e na fase de formulação da
programação finalística e de gestão.
Observando a estrutura e conceitos adotados para o PPA 2020-2023, os primeiros
elementos da programação serão replicados das OEGs para o PPA: os Eixos e Objetivos
de Estado.
Nesse ponto, ressalta-se que o Estado deve atuar respeitando as legislações que
regulamentam as políticas públicas. Logo, há um conjunto de obrigações de duração
continuada e funções estatais definidas em lei que devem ser mantidas pelo Governo e
contempladas no planejamento de médio prazo, independentemente de sua vinculação
direta à estratégia definida (Mapa Estratégico).
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Assim, algumas atividades desempenhadas pelo Estado podem não estar contempladas
pelos Objetivos de Estado. Caso isso ocorra, deverá ser proposta a inserção de novos
Objetivos de Estado na programação do PPA. A solicitação de inclusão deverá ser
validada pela Alta Administração setorial e encaminhada, mediante justificativa, para
análise da Coordenação Geral. A proposição deverá atender a todos os atributos do
Objetivo de Estado.
Para verificar a necessidade de propor novos Objetivos de Estado, recomenda-se a
utilização das seguintes perguntas orientadoras:
Quais Temas/Pilares e Objetivos Estratégicos apresentam temáticas de políticas
Públicas e resultados de Estado relacionados à atuação do órgão ou entidade?
Há resultados a serem perseguidos pelo órgão ou entidade que não foram
abordados nas OEGs? Quais?
Há alguma área da política pública não contempladas pelos Objetivos
Estratégicos? Quais?

As respostas às perguntas acima contribuirão para que a unidade setorial possa
identificar a necessidade de propor à Coordenação Geral a criação de Objetivos de
Estado, contemplando, dessa forma, toda a política.
Caso seja necessário criar novos Objetivos de Estado, deve-se fazer a identificação dos
respectivos indicadores e definir suas metas.
Cabe também à Coordenação Setorial compreender as diretrizes e a estratégia definidas
nas OEGs, analisar os desafios colocados ao órgão para a realização dos Objetivos
Estratégicos e seguir as diretrizes no processo de formulação do plano.
Com base na Estratégia de Governo representada no Mapa e nos Objetivos de Estado,
considerando também os relatórios dos Grupos Focais, a Coordenação Setorial
(ampliada com a participação dos Moderadores e Relatores dos GFs) deverá formular os
Objetivos da política pública sob sua responsabilidade. Esses objetivos servirão de base
para a formulação dos programas. As perguntas abaixo poderão auxiliar:
Quais objetivos o órgão deverá perseguir para que se concretizem os Objetivos de
Estado?
Considerando a estruturação da política e as atribuições dos demais entes
federados, os objetivos formulados estão alinhados à capacidade de intervenção da
Administração Pública Estadual?
Há relação de causa e efeito entre Objetivos de Estado e os Objetivos do Programa,
ou seja, estes contribuem para que os resultados perseguidos pelo Estado se
concretizem?
Qual a denominação que melhor comunica o(s) objetivo(s) do programa?
Que aspectos ou variáveis dos referidos objetivos podem ser mensurados por
indicadores?
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Quais indicadores são mais adequados para mensurar a evolução dos objetivos
formulados?
Os indicadores escolhidos têm relação direta com o(s) objetivo(s) do programa?
Os indicadores escolhidos são oriundos de fontes confiáveis?
Os indicadores escolhidos, quanto a sua apuração e divulgação, contemplam o
período do plano e servirão de referência ao processo de avaliação?
Os indicadores representam, com maior proximidade possível, a realidade que se
deseja mensurar?
Os indicadores são de fácil compreensão? Permitem comparação com outras
unidades da federação?
Os indicadores dos Objetivos do Programa possibilitam avaliar a eficácia ou o
grau de alcance dos mesmos?
São em quantidade suficiente para expressar as dimensões envolvidas?
As metas definidas dos indicadores são ousadas e desafiadoras? Foi considerada a
capacidade de intervenção para defini-las?
Foi considerada a capacidade de intervenção do Estado e as limitações de recursos
(humanos, tempo, políticos, conhecimento, etc) na definição das metas dos
indicadores?
Qual é o público alvo (sociedade ou Estado) dos resultados perseguidos no
programa?

Em algumas situações, não se consegue selecionar, por diversas razões, o melhor
indicador para mensurar a evolução de determinado objetivo. Nesses casos, o indicador
pode ser uma aproximação. No entanto, é indispensável que a intervenção estatal
(ações) influencie a realidade cuja evolução o indicador mensurará.
Como já ressaltado quando foi tratado do uso de indicadores no PPA, a formulação de
objetivos é de grande relevância para uma boa seleção de indicadores. Objetivos bem
formulados permitem selecionar indicadores que possibilitem acompanhar sua
evolução, bem como o desempenho do programa e, de forma mais ampla, do plano. Um
bom objetivo de programa deve preencher, pelo menos, os seguintes requisitos:
- expressar claramente o foco que se deseja atingir, evitando dubiedade,
generalidade e perda de esforços;
- possibilidade de mensuração por indicadores;
- realista, viável, possível de ser atingido em face dos recursos disponíveis
(humanos, materiais, financeiros, tempo, político, etc); mas, ao mesmo tempo
constitui um desafio para a organização;
- relevante para a Alta Administração, devendo evidenciar um problema, uma
demanda ou uma oportunidade prioritária para a agenda de governo;
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- alinhamento com os Objetivos de Estado;
- possibilidade de mensurar sua evolução no período do plano.
A análise prévia dos principais indicadores da política pública, considerando o
atendimento aos critérios definidos no item “uso de indicadores no PPA 2020 – 2023”,
auxiliará a equipe setorial na formulação dos objetivos.
Considerando que o Programa organiza um conjunto de ações articuladas para se atingir
determinado(s) objetivo(s), a definição do seu escopo e, por conseguinte, de seu esboço
(nome, objetivos, indicadores dos objetivos e público alvo) começará pela análise do(s)
objetivo(s) da política pública e da possibilidade, caso necessário, de reuni-los em grupo
que melhor se ajuste à estruturação e/ou organização da referida política.
Caso se tenha formulado um único objetivo para determinada política pública, esse será
o objetivo do programa da referida política. Caso contrário, se forem formulados mais
de um objetivo para determinada política pública, deve-se analisar a possibilidade de
agrupá-los. As perguntas abaixo auxiliarão na realização dessa atividade:
É possível agrupar os objetivos definidos de tal forma que melhor demonstre a
evolução da referida política pública?
Qual a proposta de organização que mais se adequa à melhor estruturação e
organização da referida política pública?

Nessa fase, a Coordenação Setorial deve encaminhar à Coordenação Temática os
formulários II e III, conforme modelo em anexo.
Caso necessário, as metas estabelecidas para os indicadores dos objetivos dos
programas poderão ser revisadas e/ou alteradas na fase de ajuste da proposta finalística.

Liberação da prévia e análise das Despesas Primárias Correntes – DPCs e Dívidas
Públicas
O plano é fruto de uma relação entre o desejo de transformação e os limites impostos
pela disponibilidade de recursos (humanos, materiais, conhecimentos, políticos,
orçamentários, financeiros, etc.). Deve ser ousado o bastante para transformar a
realidade, mas, ao mesmo tempo, não se pode dissociar da capacidade de financiamento.
Deve-se buscar, no momento de formulação, um equilíbrio que assegure sua
exequibilidade.
Seguindo essa linha, o PPA 2020-2023 terá um teto geral orçamentário para cada
Unidade Orçamentária, por fonte de recursos (as mesmas fontes utilizadas no orçamento
público do Poder Executivo Estadual), para todo o período do plano (quatro anos). E
ainda, em atenção ao que dispõe a EC 81/2017, que estabelece o Regime de
Recuperação Fiscal, o “teto” irá considerar os limites individualizados por UO (Unidade
Orçamentária) para as despesas primárias correntes.
No primeiro momento, a SEPLAG, em conjunto com a SEFAZ, irá liberar os limites
plurianuais (tetos) aos órgãos setoriais para fins de programação das despesas primárias
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correntes que compõem os programas de apoio administrativo, previdência, sentenças
judiciais e operações especiais, bem como as despesas de natureza financeira para
cumprimento das obrigações com o pagamento da dívida pública (que não compõem as
DPCs). Somente após esta fase é que será liberado o teto para formulação da
programação finalística e de gestão.
Assim, nesse momento, deve-se levantar e analisar todas as DPCs (Despesas Primárias
Correntes) e os valores relativos à Dívida Pública. O lançamento dessas despesas, como
detalhado nas fases seguintes, ocorrerá em dois momentos: primeiro serão lançadas no
sistema as despesas obrigatórias e essenciais referentes à administração geral,
previdência, operações especiais, sentenças judiciais e dívida pública; posteriormente,
no momento de lançamento de toda a programação finalística e de gestão, serão
compreendidas as demais despesas essenciais.
Visando a contribuir com os trabalhos das Coordenadorias Setoriais, a Coordenação
Geral do PPA, em parceria com a SEFAZ, disponibilizará, por Unidade Orçamentária,
relatório que possa servir de insumo para o levantamento e análise das despesas
primárias correntes.

Validação do esboço de programa – Validação estratégica 1
Após a análise das despesas primárias, com o auxílio das áreas responsáveis, a
Coordenação Setorial submeterá à Alta Administração setorial, para validação:
a) as despesas primárias correntes do órgão ou entidade e o seu impacto no teto
orçamentário geral;
b) esboço de programa: nome, objetivos, indicadores e público alvo.
Caberá à Coordenação Setorial organizar a reunião estratégica, podendo utilizar como
insumos:
- Cenário Fiscal;
- Relatório das despesas primárias;
- Mapa Estratégico;
- Matriz com Eixos, Objetivos de Estado e Objetivos de Programa que
demonstram a relação de causalidade;
- Esboço dos programas.
Com a validação estratégica, busca-se principalmente o alinhamento dos Objetivos de
Programa propostos com os desejos de transformações da Alta Administração setorial.

34 │ Manual de Formulação do PPA 2020-2023

Formulação da programação finalística e de gestão
Participarão dessa fase a Coordenação Setorial (Coordenador e Assessores Setoriais) e
os moderadores e relatores dos GFs. O Coordenador Setorial deverá organizar os
trabalhos para que se obtenha como produto a proposta final de programação
(programas e ações com todos seus atributos). Caso necessário, poderá dividir em
subgrupos de trabalho.
O primeiro desafio nessa fase é assimilar com profundidade o diagnóstico e as propostas
de intervenção sugeridas pelos Grupos Focais. Para isso, algumas perguntas
orientadoras poderão contribuir para iniciar os trabalhos:
- Os diagnósticos apresentados pelos GFs apontam para problemas comuns e/ou
que afetam mais de uma área? As alternativas de solução para os problemas
comuns convergem? São complementares? Ou precisam ser reformuladas para
garantir sinergia entre a atuação das áreas?
- Existem temáticas, subtemáticas e/ou questões transversais a outras políticas
públicas que estão sob a responsabilidade de outra secretaria e/ou órgão? Como
podem ser tratadas?
- Existem ações que pertencem à estrutura programática do PPA 2016-2019 que
não foram contempladas pelo trabalho dos GFs (proposta de intervenção) e que
precisam permanecer? Essas ações precisam ser reformuladas para atender às
OEGs e/ou a inovações do PPA 2020-2023?
- Como poderão ser organizadas as propostas de intervenção sugeridas pelos
Grupos Focais para assegurar sinergia e melhor contribuição para se atingir o(s)
objetivo(s) da política (programa)?
Após assimilar e organizar as contribuições dos Grupos Focais, deve-se formular as
ações necessárias para a consecução dos objetivos dos programas. Para o processo de
formulação das ações e seus atributos, recomenda-se a utilização das seguintes
perguntas orientadoras:
Quais esforços (o que) precisam ser realizados pelo órgão ou entidade para que os
Objetivos do Programa se concretizem?
Qual é o resultado imediato produzido pela realização de cada esforço?
Quais bens e serviços precisam ser entregues pelo programa para que se atinjam
seus objetivos?
Como cada entrega pode ser caracterizada?
Quem são os beneficiários das entregas realizadas?
Qual unidade administrativa do órgão ou entidade realizará a entrega?
Para a concretização de quais Objetivos do Programa a ação contribui?
A ação (orçamentária ou não) deverá contribuir para a consecução de um ou mais
objetivos de programa. Para facilitar a compreensão, o quadro abaixo demonstra a
relação de contribuição das ações para a realização dos objetivos do programa:
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Matriz de Contribuição das Ações aos Objetivos do Programa
Programa: A
Vinculação

Objetivo 1

Objetivo 2

Ação A1

X

X

Ação A2

X

Ação A3

X

Ação A4

Objetivo 3

X

X

X

Ação A5
Figura 9 - Matriz de contribuição das ações aos Objetivos do Programa

Ao final dos trabalhos deverão ser entregues à Coordenação Temática o formulário IV e
V devidamente preenchidos.
A definição de quantidade de produto a ser entregue por região de planejamento (meta)
será definida na fase quantitativa.

Lançamento no FIPLAN das despesas obrigatórias e essenciais compreendidas nos
programas 036, 996, 997 e 998 – padronizados.
Para o PPA 2020-2023, serão estabelecidos dois tetos por Unidade Orçamentária: o teto
geral e o teto das despesas primárias correntes.
A Coordenação Geral disponibilizará acesso a relatório que possibilitará maior
compreensão acerca das despesas que compõem a referida rubrica, assim como dos seus
valores. Uma equipe do órgão central do Sistema de Orçamento (SEFAZ) realizará
oficina de capacitação com técnicos da área de orçamento das setoriais para que estes
prestem suporte à Coordenação Setorial na análise e lançamento.
O registro das despesas primárias correntes deverá espelhar os valores necessários à
manutenção do funcionamento da Administração Pública e à manutenção básica das
políticas públicas.
Nessa fase serão lançadas no sistema as despesas obrigatórias e essenciais
compreendidas nos seguintes programas: 036 (Apoio Administrativo), 996 (Operações
Especiais), 997 (Previdência de inativos e pensionistas do Estado) e 998 (cumprimento
de sentenças judiciais). As demais despesas essenciais à manutenção da política pública
deverão ser atendidas na fase de formulação da programação finalística e de gestão.
Também serão lançados nesse momento os valores referentes à Dívida Pública que,
apesar de não fazerem parte das DPCs (Despesas Primárias Correntes), compõem o rol
das despesas obrigatórias.
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Fase quantitativa: definição de metas e valores das ações finalísticas
Nessa fase, deverão ser definidas as metas físicas dos produtos e o custo de sua
implementação (programação quadrienal, sem necessidade de lançamento anual das
metas e valores), informando a região de planejamento e fonte de financiamento, com as
respectivas classificações orçamentárias (Categoria Econômica e Grupo de despesas).
A fim de auxiliar na quantificação das metas e valores, recomenda-se a utilização das
seguintes perguntas orientadoras:
Qual é a quantidade de bens e serviços que serão entregues durante a vigência do
PPA?
Qual é a região em que a entrega ocorre?
Qual Unidade Administrativa do órgão ou entidade realiza a entrega?
Qual é o custo médio para efetivação da entrega?
Qual é a fonte que financiará a efetivação da entrega?

Caberá a cada responsável por Ação, com sua equipe, estabelecer o detalhamento dos
itens constantes da memória de cálculo, para posterior lançamento no Sistema
Informatizado (FIPLAN).
É importante, nesse momento, observar os limites para a programação estabelecidos nos
tetos orçamentários do PPA. Caso se verifique insuficiência de dotação, a Coordenação
Setorial fará os devidos ajustes das metas e valores aos tetos estabelecidos.

Validação da programação setorial definitiva – Validação Estratégica II
A validação da Alta Administração do órgão ou entidade também ocorrerá em dois
momentos distintos do processo, sendo subdividida nas seguintes fases:
- Validação estratégica 1: a) despesas primárias; b) esboço do programa (nome,
objetivos, indicadores dos objetivos e público alvo).
- Validação estratégica 2 – validação final da programação.
A segunda validação estratégica ocorrerá após a finalização da formulação de
programas e ações, com as devidas definições de valores e metas dos produtos.
Está sob a responsabilidade das Coordenações Setoriais a organização e realização das
reuniões de validação estratégica.
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Lançamento dos programas e ações finalísticos no Sistema (FIPLAN)
Caberá à Coordenação Setorial definir a melhor forma de organização do seu pessoal
para o lançamento da programação no sistema informatizado (FIPLAN), considerando
experiências anteriores. O lançamento poderá ocorrer de forma centralizada (equipe de
técnicos que possuem mais habilidade com o FIPLAN) ou descentralizada (cada
responsável por ação efetua o lançamento).
Para auxiliar nessa atividade, a Coordenação Geral disponibilizará material com o passo
a passo e tutorial de lançamento no sistema informatizado, bem como manterá suporte
técnico.

Análise da Coordenação Geral e promoção de ajustes pelas setoriais
Antes mesmo do plano ser inserido no sistema FIPLAN, em cada fase do processo de
formulação, a Coordenação Temática estará monitorando e analisando as entregas. Caso
necessário, solicitará, em tempo hábil, que a Coordenação Setorial promova os devidos
ajustes.
No entanto, apesar do processo de monitoramento, é necessária uma análise final pela
Coordenação Geral. Efetuada a análise pela equipe da Coordenação Geral, caso se
verifique a necessidade de ajustes, as Coordenações Setoriais deverão tomar as
providências cabíveis.

Consolidação do projeto de lei
Encerrado o processo de formulação no âmbito setorial, caberá à Coordenação Geral
consolidar as propostas de planejamento de todos os Poderes em um único documento,
constituindo os anexos da programação do PPA.
Nessa fase também serão produzidas as minutas da mensagem e do projeto de lei do
PPA e os demais documentos que compõem a estrutura do plano.
O material produzido será remetido à Casa Civil para apreciação do Governador do
Estado e envio do Projeto de Lei do PPA, de iniciativa do Poder Executivo, para análise
e apreciação do Poder Legislativo.

Etapa 4 – Tramitação legislativa
Acompanhamento da tramitação legislativa
O projeto de lei do PPA será submetido à apreciação do Parlamento Estadual,
respeitando as normas relativas ao processo legislativo. A Coordenação Geral
acompanhará a tramitação do projeto de lei. Depois de aprovado, o projeto de lei será
devolvido ao Poder Executivo para sanção ou veto do Governador do Estado.
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Consolidação e publicação da lei
As emendas recebidas do Poder Legislativo serão apreciadas pelo Governador do
Estado, o qual emitirá a sanção ou veto ao texto aprovado, mediante assessoramento da
Coordenação Geral. Ocorridos todos os trâmites necessários, a Coordenação Geral
realizará a consolidação final da Lei do PPA, que será publicada no Diário Oficial do
Estado e divulgada em meio digital aos órgãos e entidades, encerrando o processo de
elaboração do planejamento de médio prazo.

10. Estrutura do PPA 2020-2023
Como instrumento legal de planejamento, a proposta do PPA será composta pela
seguinte estrutura:
Mensagem do Governador: contém a justificativa e a síntese dos objetivos que se
pretende alcançar durante os quatro anos de vigência do plano;
Apresentação do processo de gestão do PPA: informa o Poder Legislativo sobre os
critérios que foram utilizados para fomular o PPA e realizar seu monitoramento,
avaliação e revisão;
Cenário Fiscal e Socioeconômico: traça um panorama da situação econômicofinanceira, das projeções sobre o desempenho da economia e uma série de outras
informações que devem ser consideradas na elaboração do PPA;
Orientações Estratégicas de Governo: apresenta a estratégia definida pelo Governo
para o alcance do futuro pretendido, materializada no Mapa Estratégico;
Projeto de Lei do PPA: explicita os conceitos, elementos e atributos que compõem o
PPA e as regras para sua gestão;
Anexo I – Programação Padronizada: apresenta a consolidação dos programas e
ações padronizados do Estado de Mato Grosso;
Anexo II – Programação do PPA: apresenta a consolidação dos demais programas e
ações (não padronizados) do Estado de Mato Grosso;
Anexo III – Metas e Prioridades da Administração Estadual para o primeiro
exercício do plano: elaborado em cumprimento ao artigo 164, § 9º, da Constituição
Estadual de 1989;
Anexo IV – Mapas e Regiões de Planejamento: apresenta a regionalização adotada
nos programas e ações.
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GLOSSÁRIO

A
Abrangência
Refere-se à quantidade de órgãos e entidades que participam da execução do programa,
como responsáveis por Objetivos do Programa ou por Ações.
Ação
Operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para a
consecução do(s) objetivo(s) de um programa.
Administração Direta
Estrutura composta pelos órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual
ou municipal.
Administração Indireta
Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria
compreendendo: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações públicas.
Administração Pública
É um conceito que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo
Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, como
Educação, Saúde, Cultura, etc. Administração Pública também representa o conjunto de
ações que compõem a função administrativa.
Alocação orçamentária
Refere-se à necessidade de disponibilização de dotação orçamentária para a execução da
ação.
Área de Planejamento
Setor de órgão ou entidade que é responsável por coordenar, implementar, monitorar e
avaliar o processo de planejamento.
Atividade
Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a
manutenção da ação do governo.
Avaliação
É uma fase/momento no ciclo de gestão de política pública em que são examinados o
processo de implementação e o estado em que se encontra a política, analisando a
evolução dos indicadores e, por conseguinte, dos objetivos definidos. Contribui com um
olhar crítico em relação às fases anteriores (formulação e execução) e tem como
principais resultados a preparação da fase de revisão e o aprendizado organizacional.
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Avaliação de Processo
Trata-se do exame das estratégias, procedimentos e arranjos (inclusive institucionais)
adotados na implementação de uma política, programa ou projeto, com a finalidade de
identificar os pontos onde podem ser obtidos ganhos de eficiência e eficácia.
Avaliação de Programas
Processo de coleta e análise sistemáticas de informações sobre características, processos
e efetividade de um programa, de forma a gerar aprendizado que contribua para
aperfeiçoar a sua formulação e sua implementação.
Avaliação de Projetos
Avaliação de uma intervenção individual de desenvolvimento, concebida para atingir
objetivos específicos com recursos e um plano de trabalho determinados, muitas vezes
no quadro de um programa mais abrangente.
Avaliação do PPA
Processo sistemático de aferição periódica dos resultados e da aplicação dos recursos,
segundo os critérios de eficiência, eficácia e efetividade, visando ao aperfeiçoamento do
Plano Plurianual, produção de conhecimento organizacional e o alcance dos objetivos
de governo.

B
Base Geográfica (atributo do indicador)
Menor nível de agregação geográfica de apuração, podendo ser municipal, regional ou
estadual. Portanto, se refere ao âmbito territorial do problema que se quer medir por
meio do indicador.

C
Categoria Econômica
É uma classificação, tanto da receita quanto da despesa, que visa propiciar elementos
para uma avaliação do efeito econômico das transações do setor público.
Cenário Fiscal
É uma etapa que antecede o processo de formulação, na qual se analisa o cenário
econômico e fiscal do Estado para o período do PPA. Com base no cenário fiscal se
estabelece a projeção de receita que dará sustentabilidade à execução do plano.
Essa compatibilidade entre capacidade de financiamento e dispêndio de recursos
previsto no plano ocorre em função de um processo de alocação de recursos que se
compõe das seguintes etapas: fixação da meta fiscal, projeção das receitas, projeção das
despesas obrigatórias e apuração das despesas discricionárias.
Ciclo de Gestão do PPA
Conjunto de eventos integrados que viabilizam o alcance dos objetivos de governo,
compreendendo os processos de formulação da programação, a execução dos
programas, o monitoramento, a avaliação e a revisão anual do PPA.
Ciclo Orçamentário
Sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas como parte do processo
orçamentário. A maioria dos autores adotam como fases do ciclo orçamentário as
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seguintes: elaboração, apreciação legislativa, execução e acompanhamento, controle e
avaliação, quando então se inicia o ciclo seguinte. Corresponde ao período de tempo em
que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até a
apreciação final.
Classificação da Despesa Pública
Formas ou metodologias utilizadas para se agrupar a despesa por categorias. As formas
de classificação podem variar, conforme a necessidade e o interesse de quem estabelece
a classificação. Em orçamento público, as classificações mais usuais são a institucional,
por esfera orçamentária, a funcional, segundo a estrutura programática e segundo a
natureza da despesa.
Classificação das Contas Públicas
Agrupamento das contas públicas segundo a extensão e compreensão dos respectivos
termos. Qualquer sistema de classificação, independentemente do seu âmbito de atuação
(receita ou despesa), constitui instrumento de planejamento, tomada de decisões,
comunicação e controle.
Classificação Econômica da Despesa
Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela
modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto a informação
macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das
primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de
despesa.
Classificação Orçamentária
Organização do orçamento segundo critérios que possibilitam a compreensão geral das
funções deste instrumento, propiciando informações para a administração, a gerência e a
tomada de decisões.
Código
Conjunto de dígitos utilizados para individualizar órgãos, instituições, classificações,
fontes de recursos, etc.
Comparabilidade (atributo do Indicador)
Possibilidade de comparar a sua evolução com a de outras Unidades da Federação.
Confiabilidade (atributo do Indicador)
Atributo do indicador que demonstra a utilização de metodologias reconhecidas e
transparentes de coleta e processamento pela fonte.
Constituição Federal
É o conjunto de leis fundamentais que organiza e rege o funcionamento de um país. É
considerada a lei máxima e obrigatória entre todos os cidadãos de determinada nação,
servindo como garantia dos seus direitos e deveres. A Constituição Federal Brasileira de
1988 foi elaborada por uma Assembleia Constituinte e promulgada oficialmente em 5
de outubro de 1988.
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Cronograma
Instrumento de planejamento e controle semelhante a um diagrama, em que são
definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um
período estimado.

D
Decreto
Todo ato ou resolução emanado de um órgão do Poder Público competente, com força
obrigatória, destinado a assegurar ou promover a boa ordem política, social, jurídica,
administrativa, ou a reconhecer, proclamar e atribuir um direito, estabelecido em lei.
Ato pelo qual o chefe do governo determina a observância de uma regra legal, cuja
execução é de competência do Poder Executivo.
Denominação do Objetivo Estratégico e Objetivo de Estado
Indica o nome do objetivo, expressando claramente o seu objeto.
Denominação do Produto
Indica o nome do produto, expressando claramente o que se pretende entregar.
Denominação do Programa
Indica o nome do programa.
Desafio
Situação a ser superada para promover a estratégia de desenvolvimento proposta no
Plano Plurianual.
Despesas Correntes
Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública,
como por exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de
consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água,
energia, telefone etc.
Despesa Primária Corrente
Despesa com pessoal e encargos sociais e custeio e manutenção.
Despesas Públicas
Compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com
o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
Despesas de Capital
As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre
outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações,
equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou
entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de
empréstimos.
Desempenho
Conjunto de resultados obtidos pela execução de ações e/ou programas de governo, que
permite a avaliação comparativa com as metas estabelecidas por meio do exame dos
métodos, padrões e requisitos adotados para o alcance desses resultados.
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Diagnóstico
Compreensão da realidade a partir de identificação e explicação do(s) seu(s)
principal(ais) problema(s), estudando suas causas e os seus efeitos.
Dimensão Tático-Operacional do PPA
Nível em que estão elencadas Ações, Produtos, metas e recursos que deverão ser
combinados, visando a alcançar os objetivos dos programas.
Diretriz
Indica premissa ou valor que norteia a ação do Estado.
Dotação
Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender
determinada despesa.

E
Efetividade
Medida do grau de atingimento dos objetivos que orientaram a constituição de um
determinado programa, expressa pela sua contribuição à variação dos indicadores
estabelecidos pelo plano plurianual. Diz respeito à capacidade de se promover
resultados pretendidos.
Eficácia
Grau de alcance das metas programadas, em um determinado período de tempo,
independentemente dos custos e dos recursos implicados. A eficácia é a comparação
entre o que se pretendia fazer e o que efetivamente se conseguiu realizar.
Eficiência
Mede a capacidade da organização em utilizar, com rendimento máximo, todos os
insumos necessários ao cumprimento dos seus objetivos e metas. A eficiência preocupase com os meios, com os métodos e procedimentos planejados e organizados, a fim de
assegurar a otimização dos recursos disponíveis.
Eixo
Elemento agregador das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, que tem como
função nortear a organização e priorização de programas e ações governamentais, em
razão de resultados estratégicos comuns.
Elaboração do PPA
Processo organizado e sistematizado que envolve a descrição de cenários, elaboração de
metodologia, definição de cronograma e execução de etapas de trabalho, que se conclui
com a publicação do Plano Plurianual.

Emenda parlamentar
Proposta de alteração ou modificação do teor de um projeto de lei ou de um texto
submetido à discussão ou votação no âmbito do Poder Legislativo.
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Escopo do Objetivo Estratégico
Explicita e delimita a abrangência do objetivo, direcionando o seu empenho.
Estratégia
Formas ou caminhos adotados pela organização para atingir os seus objetivos
estratégicos e cumprir sua missão. São linhas de ação que dirigem a obtenção, a
disposição e o uso dos recursos, com vista à consecução dos objetivos estratégicos. São
os meios de atingir os objetivos. Estratégia é um padrão ou plano que integra as maiores
metas de uma organização, suas políticas e suas sequências de ação de uma forma
coesiva. Deve-se pensar em aspectos tais como: custos, relações humanas, qualificação
do pessoal, sinergias com os objetivos, interação com as partes da interação, etc.

F
Factibilidade operacional (atributo do Indicador)
Fluxo de informações para coleta, tratamento e divulgação, definido e sedimentado, isto
é, procedimentos necessários à produção das variáveis que garantam a continuidade de
apuração do indicador durante a execução do plano.
Fonte orçamentária
Origem de recursos orçamentários transferidos para um determinado órgão ou entidade.
Fonte de Recursos
Instrumento criado para assegurar que receitas vinculadas por lei a finalidade específica
sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem a consecução de
despesas ou políticas públicas associadas a esse objetivo legal.
Formulação dos Objetivos Estratégicos
Processo de definição dos objetivos de governo de maior abrangência e amplitude.

G
Gestão
Ato de gerir parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma determinada
unidade. Aplica-se o conceito de gestão a fundos, entidades supervisionadas e a outras
situações em que se justifique a administração distinta.
Gestão de Programas
Processo composto pelas etapas de implementação, monitoramento, avaliação e revisão
dos programas, visando ao alcance de seu(s) objetivo(s) e contribuindo para o alcance
da estratégia de desenvolvimento do Plano Plurianual.
Grupo de Despesa
Classificação da despesa quanto à sua natureza, compreendendo os grupamentos: 1Pessoal e Encargos Sociais; 2- Juros e Encargos da Dívida; 3- Outras Despesas
correntes; 4- Investimentos; 5- Inversões Financeiras; 6- Amortização da Dívida; 7Despesa Extra-Orçamentária; 8- Provisão para Emendas Parlamentares; 9- Reserva de
Contingência. (MTO 2019)
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Grupo Focal
Uma forma de coleta e tratamento de dados e informações em grupo, baseada na
comunicação e na interação.

I
Indicador
É uma métrica que representa uma dada realidade, num determinado território, num
instante de tempo, sobre a qual se pretende intervir. Mensura aspectos relevantes da
realidade, mas com ela não se confunde. No âmbito do planejamento governamental,
constitui-se em parâmetro para mensurar o desempenho dos objetivos ao longo do
tempo, sendo base para a avaliação da estratégia e para o aprendizado estratégico e
organizacional.
Implementação da Política Pública
Constitui a execução de ações, decisões, procedimentos e tarefas para atender a
objetivos considerados públicos.
Implementação de Programas
Processo estruturado que articula diversos tipos de recursos (materiais, humanos,
financeiros, informacionais e institucionais) para a execução das metas físicas das ações
que compõem o programa e o alcance de seus objetivos.

J
Justificativa
Aborda o diagnóstico e as causas da situação-problema para a qual o programa foi
proposto, descreve as determinantes e as consequências da não implementação do
programa e informa a existência de condicionantes favoráveis ou desfavoráveis ao
programa ou à ação.

L
Lei
Regra geral, abstrata e permanente, estabelecida por vontade imperativa do Estado.
Qualquer norma jurídica obrigatória, de efeito social, emanada do poder público
competente.
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Lei que compreende as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. A LDO orienta a
elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação
tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.

Lei de Responsabilidade Fiscal
Define as responsabilidades e deveres do administrador público em relação aos
orçamentos da União, dos estados e dos municípios e os limites de gastos com pessoal,
proibindo a criação de despesas de duração continuada sem uma fonte segura de
receitas.
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Lei Orçamentária Anual (LOA)
Lei que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a
política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os
princípios de unidade, universalidade e anualidade. A Lei Orçamentária Anual é
elaborada respeitando as diretrizes e prioridades estabelecidas na LDO e os parâmetros
e limites fixados na LRF, bem como guardando compatibilidade com o PPA.

M
Macro-objetivo de Governo
Caracteriza uma condição favorável desejada pela sociedade e necessária para a
consecução da plataforma proclamada no Programa de Governo. Orienta a ação do
Governo, pois a construção dessas condições favoráveis demanda a articulação de um
conjunto de políticas, suficientes para enfrentar a complexidade do macroproblema ou o
aproveitamento da oportunidade a ele relacionada, quase sempre exigindo atuação
integrada de várias secretarias.
Mapa Estratégico
É uma ferramenta visual que comunica a estratégia geral do governo. Expressa os
Objetivos e Metas de governo e os meios pelos quais será medida a realização dessas
metas.
Meta
Indica quanto de um produto deve ser alcançado durante a execução de um projeto ou
atividade. Pode ainda ser a quantificação da consecução do alcance de um objetivo.
Meta Física (atributo do Produto)
Informa a quantidade de produto a ser entregue no período de vigência do PPA. Precisa
ser coerente com o tipo de produto e com a unidade de medida escolhida.
Meta do Objetivo Estratégico e de Estado
Representa um estado futuro de desempenho desejado.
Missão
Indica o propósito da organização, apresentando sua razão de ser e papel na sociedade.
Deve ser clara, concisa e consensual.
Monitoramento das Ações Governamentais
O Monitoramento é constituído, basicamente, por um processo de coleta e organização
de dados, que, cruzados com um conjunto de indicadores e de metas estabelecidos,
materializam-se em relatórios e reuniões de Monitoramento, apresentação de resultados
e impactos das ações realizadas, viabilizando a avaliação das realizações das ações
governamentais. É um processo essencial para que governantes e dirigentes conheçam o
desempenho e a evolução das ações de governo, pelas quais respondem, e avaliem os
resultados da execução, de forma a possibilitar a tomada de decisões que resultem em
ajustes e correções.
Monitoramento (PPA)
Processo contínuo de acompanhamento da implementação do Plano Plurianual,
referenciado na estratégia de desenvolvimento e nos desafios, que objetiva subsidiar a
alocação dos recursos, identificar e superar restrições sistêmicas, corrigir rumos,
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sistematizar elementos para subsidiar os processos de avaliação e revisão, e, assim,
contribuir para a obtenção dos resultados globais desejados.
Município
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ente federativo com
autonomia política, administrativa e financeira.

O
Objetivo de Estado
Indica um resultado perseguido pelo Estado para atender à sociedade ou à
Administração Pública.
Objetivo Estratégico
Indica um resultado desejado para a sociedade ou para a Administração Pública, a ser
perseguido no âmbito do Estado para possibilitar o alcance da Visão de Futuro definida,
relacionando-se à temática indicada no respectivo Tema ou Pilar Estratégico.
Objetivo do Programa
Indica um resultado perseguido no âmbito de um órgão ou entidade da Administração
Pública, que contribui para o alcance de um Objetivo de Estado.
Operações Especiais
Contemplam operações que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços. Abarcam despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações governamentais, mas que se constituem como obrigações a
serem cumpridas.
Orçamento Fiscal
Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se ao orçamento dos Poderes, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.
Órgão Central
É o Órgão incumbido de normatizar e coordenar a ação dos outros órgãos que compõem
um sistema.
Órgão Setorial
Órgão responsável pela formulação e execução das ações de governo e condução das
políticas públicas. No Estado, são as Secretarias de Estado e entidades a elas vinculadas.
Orientações Estratégicas de Governo
Um conjunto de diretrizes, objetivos e metas sistematizados e organizados, visando à
execução da estratégia de governo e ao alcance da visão de futuro definida pela Alta
Administração em nível macro.

P
Padronização
Refere-se a um padrão de programação estabelecido para todos os órgãos e entidades.
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Periodicidade (atributo do Indicador)
Atributo que ressalta a necessidade de a apuração e a divulgação dos indicadores
estarem compreendidos no período de execução do plano, possibilitando a sua utilização
nos processos de avaliação.
Pilar Estratégico
Indica uma temática em que é necessária a intervenção na própria Administração
Pública, para que esta possa avançar rumo aos Temas Estratégicos direcionados à
sociedade. Representam objetivos ligados à estruturação do Estado.
Planejamento
É um processo contínuo e sistemático de organização de dados e informações para
compreender a realidade, organizar os recursos e formular intervenções, visando ao
desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas que possibilitem
avaliar as implicações futuras de decisões presentes, de modo a reduzir a incerteza
envolvida no processo decisório e, consequentemente, aumentar a probabilidade de
alcance dos objetivos estabelecidos para a organização, maximizando resultados e
minimizando deficiências. Para tanto, utiliza-se de princípios como os da eficiência, da
eficácia e da efetividade, que são os principais critérios de avaliação da gestão.
Planejamento Estratégico
É um processo gerencial contínuo e sistemático, que diz respeito à formulação de
objetivos para a seleção de ação e para sua execução, levando em conta as condições
internas e externas à organização e sua evolução esperada.
Plano
Conjunto de ações por meio das quais devem ser atingidos os objetivos e as metas.
Plano Plurianual
Instrumento legal de planejamento governamental que institui, de forma regionalizada,
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesa de capital e outras
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Através do
PPA se procura organizar as ações de governo que levam ao alcance dos objetivos e
metas fixados para um período de quatro anos, que se inicia no segundo ano do mandato
governamental e termina no primeiro ano do mandato subsequente.
Plano de Trabalho Anual
Instrumento gerencial que permite detalhar as ações em termos de produto,
responsáveis, prazos, etapas, insumos e custos necessários para a entrega das metas
físicas anuais, compondo os programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Política Fiscal
Orienta a ação do Estado quanto às despesas públicas e à obtenção das receitas públicas.
Coordena a tributação, dívida pública e despesas governamentais, com o objetivo de
promover o desenvolvimento e a estabilização da economia.
Política Pública
Conjunto de diretrizes que orientam as decisões a serem tomadas, as quais, por sua vez,
orientam as ações a serem implementadas. Refere-se aos processos sociais, políticos e
econômicos que conduzem à tomada e execução de decisões através das quais se
alocam recursos a uma parte ou a toda a sociedade. Resumidamente, é um conjunto de
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decisões, procedimentos e ações que definem a alocação de bens e recursos públicos
visando a atender interesse definido como público.
Prioridade
Grau de precedência que representa o projeto/atividade dentro da programação
estabelecida. Refere-se também à definição da ação como prioritária de Governo na Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Processo
É conjunto sequencial de ações que objetivam atingir uma meta. São tarefas (ou
atividades) que ao serem executadas transformam insumos em resultado com valor
agregado. A execução do processo consome recursos materiais e/ou humanos para
agregar valor ao resultado.
Produto
É um bem ou serviço (entrega) que resulta diretamente dos esforços empreendidos pela
Administração Pública. Cada ação pode agregar mais de um produto, que indica um
gênero de entrega a ser realizada durante a vigência do PPA. A individualização de cada
entrega ocorrerá anualmente, no nível da subação, no PTA/LOA.
Projeto
Instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para
alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação do governo.
Programa
Organiza a atuação governamental, visando à concretização dos Objetivos de Estado.
Articula um conjunto de ações visando a atingir objetivos.
Programa Finalístico
Programa que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade.
Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Quando os produtos são destinados à estrutura e organização do Estado. Organizam a
Administração Pública para dar suporte aos programas finalísticos.
Programa Padronizado
São aqueles que seguem um padrão de programação estabelecido para todos os órgãos e
entidades. Em Mato Grosso, optou-se por padronizar os programas relativos à
Manutenção Administrativa e às Operações Especiais, em razão de sua recorrência nas
diversas unidades setoriais e da sua natureza de duração continuada.
Programa Setorial
Organiza um conjunto de ações de uma única unidade orçamentária.
Programa Multissetorial
Aqueles que possuem mais de um órgão ou entidade responsável pela execução de
ações e pelo alcance de resultados.
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Público Alvo do Programa
Evidencia a quem estão direcionados diretamente os resultados do programa: à
sociedade ou à estrutura e organização do Estado.
Público Alvo da Ação
Aponta para os beneficiários dos produtos da ação, ou seja, o grupo de pessoas ou
segmento social beneficiário. Constitui-se em uma estratificação do público alvo do
programa. Deve-se identificar claramente os beneficiários das entregas (produtos), a
partir do público alvo da política pública para a qual a ação contribui.

R
Receita
Recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do
exercício.
Recursos
Todos os meios (financeiros, humanos, materiais, tempo, conhecimentos, políticos)
disponíveis e necessários à realização das intervenções, visando a atingir objetivos. É
usado também para definir os recursos financeiros necessários à execução do plano.
Região de Planejamento
Indica o local de entrega final do produto, orientando-se pelas Regiões de Planejamento
já estabelecidas para o Estado.
Relevância política (atributo do Indicador)
O fenômeno ou o aspecto da política pública mensurado deve estar contemplado na
agenda política, isto é, fazer parte do processo de tomada de decisão da atual gestão.
Revisão do PPA
Processo de adequação do Plano Plurianual às mudanças internas e externas da
conjuntura política, social e econômica, por meio da alteração, exclusão ou inclusão de
programas e ações, resultante dos processos de monitoramento e avaliação.

S
Sensibilidade (atributo do Indicador)
Capacidade de refletir tempestivamente as mudanças decorrentes das intervenções
governamentais realizadas.
Série histórica (atributo do Indicador)
Periodicidade de sua atualização que permita a verificação de sua evolução ao longo do
tempo.
Simplicidade (atributo do Indicador)
De fácil compreensão pelo público interno e externo.

T
Temas Estratégicos
Os temas estratégicos articulam a estratégia e ajudam a organização a enfatizar o
alcance da visão de futuro. Tais temas indicam áreas em que a atuação governamental
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gera impactos para a sociedade, devem ser escritos de forma curta, objetiva e com
ampla comunicação. Não se confundem com a estrutura funcional do Estado, ou seja,
uma área temática de atuação não se confunde com uma Secretaria de Estado.

U
Unidade Administrativa
Unidade organizacional subordinada ou vinculada a órgão da administração pública,
conforme sua estrutura organizacional.
Unidade responsável pelo Programa
Indica a Unidade Orçamentária que responde pela execução do programa.
Unidade de Medida do Produto
É o padrão que mensura o produto a ser entregue, sendo o elemento que dá sentido ao
valor numérico estampado como meta física. Devem ser evitadas as unidades de medida
que correspondam a percentuais ou proporções. A preferência é para unidades de
medida que representem valores absolutos.
Unidade Orçamentaria
O segmento da Administração Pública a que o orçamento consigna dotações especificas
para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de
disposição.

V
Validade (atributo do Indicador)
Capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a realidade que se deseja
medir e modificar.
Valor do Programa
Informa o montante de recursos previstos para financiamento do programa,
compreendendo as despesas de capital e despesas correntes.
Visão de Futuro
A visão de futuro é responsável pela orientação da organização. Ela traduz um desafio
significativo à organização, concentrando os esforços em um ponto de chegada que
deve estar claro, não demandando muitas explicações.
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ANEXOS
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Formulário I - Elaboração de Diagnóstico e de Proposta de Intervenção.
Responsável: Grupo Focal
Utilização: Etapa 3 – Formulação da programação – Fase: Elaboração de diagnóstico e
de proposta de intervenção pelos Grupos Focais.
Formulário I – Elaboração de Diagnóstico e de Proposta de Intervenção
Recorte e/ou área de
política pública
Contextualização

Diagnóstico

Alternativas de Intervenção (iniciativas)

Questões e/ou assuntos que devem ser tratados de forma transversal por diversas áreas da referida
política pública.

Questões e/ou assuntos transversais a diversas políticas públicas e que impactam na referida política
pública ou no seu recorte em estudo.

Observações:
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- Resumo da contextualização e do diagnóstico e alternativas de intervenção
(iniciativas) são produtos a serem entregues pelo Grupo Focal;
- Deve ser elaborado um formulário por Grupo Focal;
- Para o desenvolvimento dos trabalhos desta fase e o preenchimento dos campos acima
pelo Grupo Focal, revisitar as questões e orientações contidas no item correspondente
do manual;
- Deve-se relacionar apenas os objetivos para os quais a ação diretamente contribui.
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Formulário II – Proposta de Objetivo de Estado
Responsável: Coordenação Setorial
Utilização: Etapa 3 - Formulação da Programação – Fase: Análise do Mapa Estratégico
e Formulação do esboço de programa.
Formulário II – Proposta de Objetivo de Estado
Eixo

Eixo ao qual o Objetivo está vinculado.

Denominação do
Objetivo de Estado

Indica o nome do objetivo, expressando claramente o seu objeto. Deve ser
escrita com o verbo no infinitivo.

Escopo do Objetivo de
Estado

Explicita e delimita a abrangência do objetivo, direcionando o seu
desempenho. Deve ser descrito considerando o estado atual e o que se
deseja alcançar, estabelecendo assim, uma dimensão do desafio a ser
perseguido. Também devem ser especificados os termos que podem ter
entendimento divergente e/ou impreciso.

Nome do Indicador (unidade de medida)

Valor da Última
apuração (ano)

Meta PPA

Observações:
- Para o preenchimento deste formulário, consultar o item correspondente no Manual de
Formulação do PPA 2020-2023;
- Deve-se formular novo Objetivo de Estado apenas em situações de lacunas, isto é,
quando não se consegue identificar a contribuição da política pública para nenhum dos
objetivos já formulados.

60 │ Manual de Formulação do PPA 2020-2023

Formulário III – Esboço do Programa
Responsável: Coordenação Setorial
Utilização: Etapa 3 - Formulação da programação – Fase: Análise do Mapa Estratégico
e Formulação do esboço de programa.
Formulário III - Esboço do Programa
Denominação

Nome do Programa

Público alvo

( ) Sociedade

Eixo

Tema ou Pilar das OEGs que se transforma diretamente em Eixo

Objetivo de
Estado

Objetivo Estratégico das OEGs se transforma diretamente em Objetivo de Estado.
Caso necessário, pode-se definir novos Objetivos de Estado.

( )Estado

Objetivos do Programa
Objetivo 1

Descrição do Objetivo do Programa

Indicador 1.1

Informar o indicador relacionado ao Objetivo de
Programa escolhido.

Meta

Indicador 1.2

Informar um indicador por linha, tantos quantos forem
necessários.

Meta

Objetivo 2

Inserir novas células para novos objetivos de um mesmo programa.

Indicador 2.1

Meta

Indicador 2.2

Meta

Meta do
indicador

Justificativa do Programa

Observações:
- Deve-se preencher todos os atributos do programa.
- Para o desenvolvimento dos trabalhos dessa fase, é importante revisitar o item
correspondente no manual.
- Utilizar uma ficha por programa.
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Formulário IV – Formulação da Programação Finalística e de Gestão.
Responsável: Coordenação Setorial (participação dos Moderadores e Relatores dos
GFs)
Utilização: Etapa 3 – Formulação da programação – Fase: Ajuste, refinamento e
consolidação da proposta finalística
Formulário IV - Consolidação da Programação do PPA
Denominação

Nome do Programa

Público alvo

( ) Sociedade

Eixo

Tema ou Pilar das OEGs que se transforma diretamente em Eixo

Objetivo de Estado

Objetivo Estratégico das OEGs transforma diretamente em Objetivo de
Estado. Caso necessário, pode-se definir novos Objetivos de Estado.

( )Estado

Objetivos do Programa
Objetivo 1

Descrição do Objetivo do Programa

Indicador 1.1

Informar o indicador relacionado ao Objetivo de
Programa escolhido.

Meta

Indicador 1.2

Informado um indicador por linha, tantos quanto
forem necessários.

Meta

Objetivo 2

Inserir novas células para novos objetivos de um mesmo programa.

Indicador 2.1

Meta

Indicador 2.2

Meta

Meta do
indicador

Justificativa do Programa

Ação 1
Nome da ação 1
Objetivo Específico
Público alvo da ação
Produto 1

Un. Medida

Meta

Produto 2 (...)

Un. Medida

Meta

Responsável pela Ação
Unidade responsável
Ação 2 (...)
Nome da ação 2
Objetivo Específico
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Público alvo da ação
Produto 1

Un. Medida

Meta

Produto 2 (...)

Un. Medida

Meta

Responsável pela Ação
Unidade responsável

Observação:
- Os relatórios/formulários dos Grupos Focais servirão de base para todo o processo de
formulação (programas e ações);
- Nessa fase, todos os elementos/atributos dos programas e ações deverão estar
devidamente formulados/definidos, com exceção das metas físicas das ações e seus
valores;
- Os responsáveis pelas ações deverão estar devidamente comunicados, pois
participarão da fase seguinte (Fase quantitativa: definição de metas e valores das ações
finalísticas).
- As ações não orçamentárias já poderão ter as metas de seus produtos quantificadas
(definidas).
- Deve-se preencher uma ficha para cada programa.
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Formulário V – Matriz de Contribuição das Ações aos Objetivos do
Programa
Responsável: Coordenação Setorial (participação dos Moderadores e Relatores dos
GFs)
Utilização: Etapa 3 – Formulação da programação – Fase: Ajuste, refinamento e
consolidação da proposta finalística
Formulário V - Matriz de Contribuição das Ações aos Objetivos do Programa
Programa: A
Vinculação

Objetivo 1

Objetivo 2

Ação A1

X

X

Ação A2

X

Ação A3

X

Objetivo 3

X

Ação A4

X

X

Ação A5

Observação:
- Deve preencher uma matriz por programa.
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Programas e Ações Padronizadas do Estado
PROGRAMAS E AÇÕES PADRONIZADAS DO ESTADO
PROGRAMA: 036- APOIO ADMINISTRATIVO
2004 – Manutenção de Gabinetes
2005 – Manutenção e conservação de Bens imóveis
2006 – Manutenção de Serviços de Transportes
2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
2008 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
2009 – Manutenção das Ações de Informática
2010 – Manutenção de Órgãos Colegiados
2014 – Publicidade Institucional e Propaganda
2138 – Manutenção de Transporte Aéreo
4491 – Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais – V.I.
PROGRAMA: 996 – OPERAÇÕES ESPECIAIS – OUTRAS
8002 – Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
8010 – Indenizações e restituições
8011 – Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos
8043 – Participação do Estado no capital de empresas estatais
8050 – Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou
Decisões Judiciais
PROGRAMA: 997 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
8001 – Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
8022 – Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares
8040 – Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso
8041 – Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT
PROGRAMA: 998 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
8003 – Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta
8023 – Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
8049 – Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
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Regiões de planejamento do Estado
100
101
102
103
104
105
106
107

REGIÃO I – NOROESTE
Juína (Cidade Polo)
Castanheira
Juruena
Cotriguaçu
Aripuanã
Colniza
Rondolândia

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

REGIÃO III – NORDESTE
Vila Rica (Cidade Polo)
Santa Terezinha
Confresa
Porto Alegre do Norte
Santa Cruz do Xingu
São José do Xingu
Canabrava do Norte
Alto Boa Vista
São Félix do Araguaia
Serra Nova Dourada
Bom Jesus do Araguaia
Novo Santo Antônio
Luciara

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

REGIÃO V – SUDESTE
Rondonópolis (Cidade Polo)
Gaúcha do Norte
Paranatinga
Santo Antônio do Leste
Campo Verde
Primavera do Leste
Dom Aquino
Poxoréu
Tesouro
Jaciara
São Pedro da Cipa
Juscimeira

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

REGIÃO II – NORTE
Alta Floresta (Cidade Polo)
Nova Bandeirantes
Apiacás
Nova Monte Verde
Paranaita
Carlinda
Nova Canaã do Norte
Colíder
Nova Santa Helena
Terra Nova do Norte
Novo Mundo
Guarantã do Norte
Matupá
Peixoto de Azevedo
Nova Guarita
REGIÃO IV – LESTE
Barra do Garças (Cidade Polo)
Querência
Ribeirão Cascalheira
Canarana
Nova Nazaré
Água Boa
Cocalinho
Campinápolis
Nova Xavantina
Novo São Joaquim
Araguaiana
General Carneiro
Pontal do Araguaia
Torixoreú
Ribeirãozinho
Ponta Branca
Araguainha
REGIÃO VI – SUL
Cuiabá (Cidade Polo)
Várzea Grande
Nobres
Rosário Oeste
Acorizal
Jangada
Planalto da Serra
Nova Brasilândia
Chapada dos Guimarães
Nossa Senhora do Livramento
Santo Antônio do Leverger
Barão de Melgaço
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513
514
515
516
517
518
519
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
900
901
902
903
904
905
906
907
1100
1101
1102
1103
1104

Pedra Preta
Guiratinga
São José do Povo
Alto Garças
Itiquira
Alto Araguaia
Alto Taquari
REGIÃO VII – SUDOESTE
Cáceres (Cidade Polo)
Porto Esperidião
Mirassol D’Oeste
Glória D’Oeste
São José dos Quatro Marcos
Curvelândia
Araputanga
Indiavaí
Figueirópolis D’Oeste
Lambari D’Oeste
Rio Branco
Salto do Céu
Reserva do Cabaçal
Jauru
Vale de São Domingos
Pontes e Lacerda
Vila Bela da Santíssima Trindade
Conquista D’Oeste
Nova Lacerda
Comodoro
Campos de Júlio
Sapezal
REGIÃO IX – CENTRO OESTE
Diamantino (Cidade Polo)
Alto Paraguai
Nortelândia
Arenápolis
Nova Marilândia
São José do Rio Claro
Nova Maringá
REGIÃO XI –NOROESTE
Juara (Cidade Polo)
Porto dos Gaúchos
Novo Horizonte do Norte
Tabaporã

9900

TODO ESTADO

613

Poconé

800
801
802
803
804
805
806
807
808

REGIÃO VIII – OESTE
Tangará da Serra (Cidade Polo)
Porto Estrela
Barra do Bugres
Nova Olímpia
Denise
Santo Afonso
Campo Novo do Parecis
Brasnorte

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

REGIÃO X – CENTRO
Sorriso (Cidade Polo)
Nova Mutum
Santa Rita do Trivelato
Lucas do Rio Verde
Tapurah
Ipiranga do Norte
Itanhangá
REGIÃO XII – CENTRO NORTE
Sinop ( Cidade Polo)
Nova Ubiratã
Feliz Natal
Vera
Santa Carmem
Cláudia
União do Sul
Itaúba
Marcelândia
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Mapas das Regiões de Planejamento do Estado
Região de Planejamento I
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Região de Planejamento II

Região de Planejamento III
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Região de Planejamento IV
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Região de Planejamento V
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Região de Planejamento VI
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Região de Planejamento VII
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Região de Planejamento VIII
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Região de Planejamento IX
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Região de Planejamento X
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Região de Planejamento XI
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Região de Planejamento XII
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Equipe de Coordenação da Formulação do PPA 2020-2023

Coordenação Geral do PPA
Anildo Cesário Correa – Coordenador Geral
Rogério Camargo Nery – Coordenador Técnico
Equipe de Assessoramento Técnico
Alexandre Candido de Oliveira Campos
André Luiz Cuiabano
Antonio Abutakka
Arenice Ribeiro Lopes
Cícero Eduardo Rodrigues Garcia
Claudenil Pereira de Pinho e Costa
José Roberto da Silva Leite
Junior José Amorim
Kesler Diego Frantz de Lima
Patrícia Soares Duarte
Paulo Henrique Leite de Oliveira
Pedro Salomé da Silva
Ricardo Roberto de Almeida Capistrano
William de Almeida
Wilton Leal Marinho dos Santos
Equipe de Coordenação de Capacitações
Telmo Monteiro Lima Rassi – Coordenadora
Arenice Ribeiro Lopes
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Coordenações Temáticas
Grupo: Educação
Paulo Henrique Leite de Oliveira – Coordenador Temático
Aroldo Fanaia Teixeira Filho
Darluce Barcelos Franco
Joel Martins da Rocha
Pâmela de Carvalho Vieira
Grupo: Saúde
Lucienne Machado Fitipaldi – Coordenadora Temática
Karine Nunes Rodrigues
Luis Carlos Weber Leão
Paula Gonçalves Baicere
Telma Pereira da Silva Viana
Grupo: Segurança Pública
Umbelino Carneiro Neves – Coordenador Temático
Carla Rosane da Silva Rodrigues
Waldevino Ferreira Cassiano de Souza
Welliton Aparecido de Sousa Silva
William de Almeida
Grupo: Desenvolvimento Social
Glória Maria da Silva – Coordenadora Temática
Cristiane Souza Silva
Jocilene Oliveira Silva Palma
Juci Alves de Arruda Franco
Marcelle Renata do Espírito Santo Pedroso
Grupo: Desenvolvimento Econômico Sustentável
Camila Leite Xavier – Coordenadora Temática
Adyneia Campos Araújo Silva
Benedito Saturnino da Silva Neto
Eustáquio José Rodrigues Filho
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Flavia Silva de Oliveira
Ivana Célia da Cruz Lobato
Silvania Evanuce da Silva Ramos
Willian César Sampaio
Grupo: Gestão Pública I
Marcus Francis Ferraz – Coordenador Temático
Elizabeth Hernandes dos Santos Bonamigo
Fernandes Costa Oliveira
Luciana Machado Guim
Grupo: Gestão Pública II
Telma Monteiro Lima Rassi – Coordenadora Temática
Ágape Grace Coura de Faria
Anacleia Soares Pereira Dias
Josenil Lemes Duarte
Suzana Latorraca do Carmo
Grupo: Poderes
Ana Paula Poncinelli Garcia Rodrigues – Coordenadora Temática
Antônio Sérgio de Morais
Dilcinéia Honorato de Figueiredo
Simone Cristina da Costa
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