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Apresentação 

O Plano Plurianual representa o documento base que orienta as ações de governo, 

constituindo-se no instrumento legal de planejamento público de médio prazo que 

explicita diretrizes, metas e objetivos ambicionados pelo governo no período de sua 

gestão. Representa a ferramenta de ação governamental que consolida as novas metas 

e propostas para o período de quatro anos de governo.  

Nesse sentido, os atores envolvidos na elaboração do Plano encontrarão neste Manual 

as orientações necessárias para o seu desenvolvimento. Portanto, esta publicação tem 

por escopo fornecer as bases conceitual e prática indispensáveis à condução do 

processo de elaboração do PPA.  

Não obstante o caráter legal do instrumento, é imperioso que os responsáveis por sua 

formulação compreendam a relevância de seu caráter estratégico-orientativo. O Plano 

Plurianual deve ser assimilado como notável ferramenta de pensar o futuro, uma vez 

que em tal documento estão expressos os investimentos em infraestrutura econômica 

e social, capazes de alavancar o desenvolvimento do Estado. 

A expectativa da Secretaria de Estado de Planejamento é que esta publicação propicie 

a construção de um PPA capaz de comunicar de forma clara as políticas públicas nele 

contidas. Nesse cenário de mudanças positivas e significativas, revela-se fundamental 

a concepção de um instrumento que expresse as diretrizes do atual governo, 

assegurando a continuidade das políticas e aprimorando as práticas de gestão.  
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PORTARIA SEPLAN N.     , DE     DE           DE 2015. 

O Secretário de Estado de Planejamento, no uso de suas atribuições legais; e  

Considerando as disposições legais previstas na Constituição Federal, na Constituição 

Estadual, na Lei Complementar Federal nº 101/2000 – LRF e no Decreto Estadual n.     , 

de     de              de 2015, que dispõe sobre o processo de elaboração do Plano 

Plurianual para o quadriênio 2016-2019;  

 

R E S O L V E: 

 

I - Aprovar o Manual de Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, 

contendo os conceitos, a descrição das etapas de elaboração do Plano, as instruções 

para formulação dos programas, a regionalização do território do Estado e o 

cronograma a ser seguido pela Administração Pública na elaboração do PPA; 

 

II – As orientações estratégicas, técnicas e operacionais dispostas no Manual de 

Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, aprovado por esta 

Portaria, submetem, obrigatoriamente, os órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual no que tange às competências de normatização da Secretaria de 

Estado de Planejamento. 

 

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRADA. PUBLICADA. CUMPRA-SE. 

 

Cuiabá/MT,     de           de 2015. 

 

Marco Aurélio Marrafon 
Secretário de Estado de Planejamento  
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Introdução 

Mato Grosso inicia mais um ciclo de gestão, a partir da escolha de um novo projeto de 

governo no recente processo eleitoral. Assim, renovam-se os caminhos propostos para 

o seu desenvolvimento. Nesse contexto, se impõe a necessidade de projetar o futuro 

desejado e os meios para alcançá-lo, realizando a necessária tarefa do planejamento. 

O planejamento pode se vincular a perspectivas de curto, médio e longo prazos, sendo 

que para um período de quatro anos, é obrigatória no primeiro ano de mandato do 

Chefe do Poder Executivo, a elaboração do Plano Plurianual (PPA). 

Nesse sentido, o presente documento estabelece os aspectos conceitual e 

metodológico do processo de elaboração do PPA 2016-2019.  

O PPA, na sua construção, respalda-se não só pelo aspecto constitucional como pelas 

diretrizes contidas na visão de futuro extraídas do Plano de Longo Prazo e do Plano de 

Governo, que ao convergirem, comunicam a estratégia geral do Governo para a 

sociedade. 

A visão de futuro para Mato Grosso contribui para definição da orientação estratégica 

do Estado na medida em que estabelece um conjunto de macro-objetivos e metas, os 

quais serão perseguidos para levar ao desenvolvimento sustentável de Mato Grosso, 

para vinte anos. 

No médio prazo, os compromissos assumidos em campanha pelo Governador com o 

slogan “Plano Pra Mudar Mato Grosso” estão apresentados em cinco eixos 

estratégicos, definidos em ordem de prioridade, os quais nortearão a construção do 

Plano Plurianual 2016-2019, sendo expostos a seguir: 

1) Viver Bem; 

2) Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão; 
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3) Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis; 

4) Estado Parceiro e Empreendedor; 

5) Gestão Eficiente, Transparente e Integrada; 

Cada eixo agrega um conjunto de políticas públicas convergentes, bem como os 

resultados esperados do Governo para cada uma delas, direcionando a atuação das 

unidades setoriais, e estabelecendo a linha de base da gestão do plano. 

Consideradas essas diretrizes, a construção do PPA é pautada nos aspectos legal e 

formal, o que envolve o trabalho de construção coletiva com os demais órgãos da 

Administração Pública Estadual. Articula também as políticas públicas que orientam a 

formulação e a execução das ações do governo, as quais possibilitam que o PPA 

expresse e explore, na sua melhor forma, não só a solução de problemas, mas também 

as oportunidades e potencialidades do Estado de Mato Grosso. 

No que se refere ao aspecto jurídico, a elaboração do PPA deverá observar 

estritamente as regras contidas nas Constituições Federal e Estadual, bem como as 

demais normativas que disciplinem a atividade de planejamento governamental, 

respeitando as estruturas formais instituídas para formulação do plano.  

Para que os objetivos propostos sejam alcançados de forma adequada, e veja-se nascer 

um plano exequível, coerente e conectado com a realidade, os atores envolvidos no 

processo de planejamento devem se apropriar dos conceitos e demais informações 

trazidas no presente manual, bem como assimilar a metodologia estabelecida para as 

diversas etapas do processo de elaboração do PPA 2016-2019, que se concentra no 

momento das oficinas, cuja orientação metodológica passo a passo está detalhada no 

Guia Prático das Oficinas. 

Embora os instrumentos obrigatórios de planejamento governamental para o setor 

público estejam estabelecidos constitucionalmente, e como tais devam ser 

formulados, há margem para a adequação do processo de planejamento a novos 
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enfoques de gestão propostos no início de um ciclo. Assim, o Modelo de Planejamento 

ora adotado traz algumas inovações, como se verá, relativas, principalmente, à 

identificação da dimensão estratégica no plano, à Tipologia dos Programas, PPA em 

Números (sistematização de dados), Layout de Apresentação dos Programas e Ações, 

Critérios de Regionalização, entre outras. 

Cumpridas as orientações estabelecidas, com participação efetiva dos atores 

envolvidos, a proposta de PPA formulada a partir dos trabalhos previstos no presente 

manual, e no citado Guia prático, será submetida às demais instâncias decisórias do 

Poder Executivo, e posteriormente submetido à apreciação da Assembleia Legislativa 

para sua respectiva conversão em lei. 

Contudo, feito isso, deverão ser efetivadas as demais etapas do ciclo de gestão de 

políticas públicas: Execução, Monitoramento, Avaliação e Revisão. 

Colocados esses pontos iniciais, passa-se a apresentar, de forma estruturada, os 

principais conceitos e informações relevantes que serão aplicados no processo de 

formulação do PPA 2016-2019.  

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

 

Manual de Elaboração do PPA 2016-2019 

Aspectos legal e formal do PPA 2016-2019 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 174, disciplina como dever do Estado a 

função do exercício de 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). 

Ainda, conforme disposições constitucionais, artigos 165, I, § 1°, da Constituição 

Federal de 1988 e 162, I, § 1°, da Constituição Estadual de 1989, o PPA tem como 

finalidade definir e comunicar as prioridades e os resultados esperados da gestão para 

o período de médio prazo, materializando objetivos, diretrizes e metas da 

Administração Pública. 

Para tal, o Projeto de Lei do PPA 2016-2019 deverá propor o conjunto de Programas e 

ações que serão realizados pelo governo, como também expõe os cenários fiscal, 

socioeconômico, ambiental e institucional do Estado de Mato Grosso que modelaram a 

proposta, bem como as orientações estratégicas, que fundamentaram o processo de 

formulação. 

Assim, a proposta do PPA 2016-2019 é composta pela seguinte estrutura: 

I - Mensagem do Governador – contém a justificativa e a síntese dos objetivos 

que se pretende alcançar durante os quatro anos de vigência do plano 

plurianual; 
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II – Apresentação do processo de formulação e revisão do PPA 2016-2019 – 

informa o Poder Legislativo sobre os critérios que foram utilizados para 

elaborar o PPA e realizar a gestão; 

III – Cenário Fiscal, Socioeconômico, Ambiental e Institucional – traça um 

panorama da situação econômico-financeira, das projeções sobre o 

desempenho da economia e uma série de outras informações que devem ser 

consideradas na elaboração do PPA2016-2019, tais como: aspectos social, 

ambiental e institucional, etc.; 

IV – Orientações Estratégicas de Governo – apresenta as diretrizes e metas 

para o período de médio prazo, conforme as prioridades do Governo; 

V – PPA 2016-2019 em Números – apresenta Programas, ações e recursos que 

compõem o plano em quadros consolidados e gráficos; 

VI – Projeto de Lei do PPA 2016-2019 – explicita os conceitos, elementos e 

atributos que compõem o PPA e as regras para sua formulação e revisão; 

                VII – Anexo I – Programas e Ações do PPA 2016-2019 – apresenta a consolidação       
dos Programas e respectivas ações previstas para o período plurianual; 

VIII – Anexo II – Metas e Prioridades da Administração Estadual para o 

exercício de 2016(LDO) – elaborado em cumprimento ao art. 164, § 9º, da 

Constituição Estadual de 1989; 

IX – Anexo III – Mapas e Regiões de Planejamento – apresenta a 

regionalização adotada nos Programas e ações. 
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As Dimensões Estratégica, Tática e 

Operacional do PPA 

É papel do PPA apresentar as escolhas do Governo e da sociedade, indicar os meios 

para a implementação das políticas públicas, e também orientar a ação do Estado para 

a consecução dos objetivos pretendidos. 

Nesse sentido, o Plano perpassa as seguintes dimensões: 

� Dimensão Estratégica - representa a orientação estratégica de Governo que 

baliza as diretrizes, os resultados e indicadores para o período do PPA, 

apresentando-se sintetizada no Mapa da Estratégia1. Na Dimensão Estratégica 

estão presentes: 

• 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; 

• Diretriz: representa os resultados estratégicos perseguidos pelo 

governo em cada eixo. Tem origem no recorte dos objetivos 

estratégicos do Plano de Longo Prazo, considerando o horizonte 

temporal de quatro anos e o alinhamento com a agenda de 

compromissos do Governador eleito. É o elemento que orienta a 

elaboração dos programas; 

                                                           
1
Mapa de Estratégia é uma ferramenta visual que comunica a estratégia geral do governo.  Expressa os 

Objetivos e Metas de governo, as ações planejadas para atingi-las e os meios pelos quais será medida a 

realização dessas metas. Responde basicamente a três questionamentos: Como chegaremos lá? Como 

saberemos se chegamos lá? Para onde estamos indo? 
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• Resultado Estratégico Esperado: expressa, em termos numéricos, as 

diretrizes, ou seja, por intermédio de indicadores, mensura os 

resultados a serem alcançados pelo governo nos diversos eixos de 

atuação; 

• Órgãos Participantes do Resultado: identifica as Unidades cuja atuação 

reflete no alcance dos resultados estratégicos definidos em cada eixo, 

diante da responsabilidade sobre os programas; 

• Programa: organiza a ação de governo, com a finalidade de concretizar 

os objetivos pretendidos, mediante o enfrentamento de problemas ou o 

aproveitamento de oportunidades 

 

� Dimensão Tática - define os caminhos para o alcance das diretrizes e 

transformações estabelecidas na dimensão estratégica, compreendendo os 

programas e as ações governamentais. 

Os programas são o elo entre a dimensão estratégica e a tática do plano (ações), 

apresentando os resultados a serem alcançados pela atuação das Unidades 

Setoriais. Caberá às ações apresentar os produtos e serviços que serão entregues à 

sociedade e ao próprio Estado, a fim de obter o resultado esperado nos Programas.  

� Dimensão Operacional - abordada nos Orçamentos e Planos de Trabalho 

Anuais, por intermédio do detalhamento dos projetos e atividades em medidas, 

tarefas e procedimentos, que buscam a otimização na aplicação dos recursos 

disponíveis e a qualidade dos produtos entregues.  
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Principais Inovações para o PPA 2016-2019 

Por ser um processo dinâmico, o planejamento deve acompanhar as mudanças da 

realidade social sob sua intervenção. Por outro lado, deve também ser estratégico, 

pautado pelos resultados almejados pelo Governo para o atendimento das demandas 

sociais. 

Nas finanças públicas, o PPA exerce papel central na definição do planejamento 

governamental e, diante da importância desse instrumento, a Secretaria de 

Planejamento propõe uma série de inovações para aprimorar seu processo de 

formulação. 

Dentre as novidades, houve a preocupação em reforçar a dimensão estratégica no PPA, 

definindo e indicando os resultados esperados pelo Governo para o período de médio 

prazo, para os quais programas e ações devem convergir. Sendo assim, foram 

agregados ao PPA os elementos: eixo estratégico, diretriz, resultados estratégicos 

esperados e órgãos participantes do resultado, oriundos das orientações estratégicas 

de governo, materializadas no Mapa da Estratégia. 

Também foi objeto de atenção a identificação dos programas que formam a estrutura 

do PPA e constituem-se na base estratégica do plano, com a inclusão da tipologia dos 

programas de acordo com a posição no Mapa Estratégico e alteração da tipologia de 

programas quanto ao beneficiário.  

  



 
 

14 

 

Manual de Elaboração do PPA 2016-2019 

O novo PPA inovou ao criar a fonte de Recursos a Contratar, que é representada por 

moeda fictícia, constante apenas no plano, e tem como finalidade estimular as 

unidades setoriais a definirem seus planos de trabalho e a captarem novos recursos. 

Outra inovação refere-se à revisão do PPA, que será realizada anualmente e em 

conjunto com o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, a fim de 

garantir a compatibilidade entre esses instrumentos de planejamento. 

Também foi proposta uma nova forma de consolidação do plano, com a inserção dos 

quadros e gráficos do PPA em Números e um novo Layout para a representação dos 

programas e ações. 

O PPA em Números, como o próprio nome denota, apresenta os principais números 

referentes a programas, ações e recursos que compõem o Plano, contribuindo para sua 

transparência. 

Já o novo layout incorporou a Dimensão Estratégica, refletindo os resultados 

esperados do PPA e, ao mesmo tempo, simplificou a forma de sistematização de 

programas e ações, conforme pode se observar no modelo apresentado no Anexo I. 

Ressalta-se, no entanto, que apesar da consolidação apresentar programas e ações de 

forma mais agregada, a elaboração da proposta compreenderá todos os elementos e 

atributos qualitativos e quantitativos do Plano, cujo detalhamento está reservado ao 

nível gerencial, com o lançamento da proposta do PPA no sistema informatizado. 

Enfim, este é apenas um breve resumo das principais inovações trazidas pelo PPA 

2016-2019, as quais se encontram delineadas no decorrer deste Manual. 
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1. Orientações para a Elaboração do PPA 

2016-2019 

 

� Compromissos assumidos pelo Governante junto à sociedade no Plano de Governo 

(agenda decisória), os quais constituem a base estratégica para a formulação das 

Orientações Estratégicas de Governo (OEG) para o período de quatro anos; 

� Integração do Plano Plurianual (PPA 2016-2019) com as Leis Orçamentárias (LOA 

2016, 2017, 2018, 2019), de modo que os objetivos de médio prazo sejam 

contemplados na alocação de recursos para curto prazo, compondo os orçamentos 

anuais para os próximos quatro anos; 

� Ênfase ao Planejamento Regional, no qual as 12 regiões de planejamento do 

Estado sejam efetivamente consideradas na alocação de investimentos, de modo 

que o enfoque seja a redução das desigualdades inter-regionais;  

� Acordo de Resultados para as prioridades de Governo, no qual os gestores 

setoriais das pastas envolvidas ‘contratualizem’ resultados programados no PPA, 

com a utilização do instrumento “Acordo de Resultado”; 

� Integração de Programas e das Unidades Setoriais visando à otimização da 

aplicação dos recursos públicos, por intermédio da identificação de Órgãos 

Participantes do Resultado de cada política setorial; 

A elaboração do Plano Plurianual deverá ser 

norteada pelos seguintes princípios: 



 
 

16 

 

Manual de Elaboração do PPA 2016-2019 

� Busca de Parcerias com os outros Entes Federados, com a iniciativa privada e 

demais setores, visando à ampliação da capacidade de investimento do Estado, 

sobretudo na captação de recursos. 

Etapas de Elaboração do Plano 

A elaboração do Plano Plurianual é dividida em etapas complementares que organizam 

a informação necessária à construção do Plano, conforme segue abaixo: 

Organização das Equipes: 

� Definição das Equipes: consiste no recrutamento dos servidores das Unidades 

Setoriais envolvidos no processo de elaboração do Plano Plurianual; 

� Capacitação das equipes: compreende a capacitação das equipes central e 

setorial, bem como a divulgação da metodologia adotada para a elaboração do 

Plano;  

Preparação da Base Estratégica  

� Validação das despesas de manutenção junto às Unidades Setoriais: consiste 

na análise da conformidade das despesas setoriais levantadas pela Secretaria 

de Planejamento; 

� Explicação Situacional da Política Setorial: tem por objetivo qualificar e 

aprofundar o estudo do Órgão ou Entidade sobre seu negócio ou política. Essa 

etapa possui públicos e produtos distintos, quais sejam: 
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� Unidades Setoriais que participaram da (re)problematização2no exercício 

de 2014, cujo processo resultou na entrega do Relatório Interpretativo da 

Política Setorial à SEPLAN-MT; 

� Unidades Setoriais não contempladas no processo da (re)problematização, 

às quais será aplicado questionário sobre a avaliação do PPA 2012-2015, 

dirigido às unidades ou equipes de planejamento, conforme o Anexo II;  

� Definição da Orientação Estratégica de Governo: etapa na qual são 

estabelecidos a Identidade do Governo, a estratégia de desenvolvimento para o 

Estado, e as diretrizes que nortearão as Unidades Setoriais na elaboração de 

sua programação; 

� Construção dos Objetivos Setoriais: definidos os resultados estratégicos a 

serem alcançados pelo Governo, cabe às Unidades Setoriais elaborarem seus 

Objetivos, orientados pelas diretrizes e prioridades de governo. Esses Objetivos 

contemplam as entregas de bens e serviços de cada Unidade, e 

preferencialmente, devem ser passíveis de mensuração. Devem ser 

acompanhados de indicadores e metas, que permitam o monitoramento e a 

avaliação dos resultados. 

 

Oficinas de Elaboração de Programas 

O objetivo das Oficinas é formular programas e ações que atendam às demandas e 

atenuem os problemas, evidenciando centros práticos de intervenção para a promoção 

de melhorias sociais. 

  

                                                           
2
A (re)problematização pode ser compreendida como o processo de análise e interpretação das políticas 

públicas na administração pública estadual. 
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O processo de formulação de programas e ações do PPA é composto por duas fases, 

quais sejam: 

� Fase Qualitativa: consiste, em síntese, na identificação e seleção do Problema 

Central, definição de seus descritores e suas causas, culminando na construção 

dos programas e ações pelos Órgãos e Entidades; 

� Fase Quantitativa: definição das metas físicas das ações, bem como dos 

recursos financeiros necessários à implantação dos programas e ações 

previstos na programação, tendo como limite a previsão de recursos para o 

período do PPA 2016-2019. 

As fases acima citadas serão detalhadas no GUIA PRÁTICO DAS OFICINAS que trará 

os passos metodológicos pré-definidos para a elaboração do PPA. 

De forma sucinta, as Oficinas de Planejamento serão concretizadas por meio das 

seguintes etapas: 

� Identificação e descrição dos problemas, a partir da Orientação Estratégica; 

� Priorização dos problemas e identificação das causas-chave selecionadas 

para atuação da ação de governo; 

� Análise estratégica da viabilidade: validação da proposta do Plano de Ação 

pelo estratégico setorial e compatibilização do Plano às diretrizes de 

governo; 

� Formulação dos programas e ações: quantificação de metas física e 

financeira dos projetos e atividades que confrontarão os problemas 

priorizados 
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Finalização do processo e conversão em lei 

A finalização do processo de elaboração do PPA e sua conversão em lei consiste nas 

seguintes fases: 

� Validação Estratégica: validar as propostas de programas pelo nível estratégico 

do Governo;  

� Lançamento das propostas no Sistema FIPLAN: inserção no Sistema FIPLAN 

das propostas setoriais validadas; 

� Consolidação do Plano: agrupamento e consolidação das propostas de todos 

os Poderes num único documento, que se transforma em Projeto de Lei de 

iniciativa do Poder Executivo; 

� Aprovação do Plano Plurianual pela AL/MT: O Projeto do Plano Plurianual será 

apreciado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. 

� Apreciação de emendas parlamentares e análise de sanção e veto: o Projeto 

de Lei do PPA aprovado no Poder Legislativo retorna ao Poder Executivo para 

apreciação das emendas parlamentares, com a sanção ou veto do Governador 

do Estado; 

� Publicação e divulgação da Lei do Plano Plurianual 2016-2019: publicação em 

Diário Oficial do Estado- IOMAT, constituindo-se na Lei do PPA, e divulgação no 

website da Secretaria de Estado de Planejamento- SEPLAN-MT. 
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Papel das Unidades de Planejamento na 

Elaboração do PPA 

O processo de elaboração do PPA é coordenado pela SEPLAN, que atua como Unidade 

Central de Planejamento do Estado, competindo-lhe definir e disseminar a 

metodologia, editar normas e manuais de orientação e promover a capacitação dos 

servidores dos órgãos e entidades estaduais. 

O processo de elaboração do PPA é complexo, na medida em que envolve todos os 

órgãos e entidades do Estado, e oportuniza a definição das políticas públicas, para o 

médio prazo. 

Dessa forma, para a execução desse processo no âmbito setorial, é fundamental a 

participação das Unidades Setoriais de Planejamento. Cabe a elas disseminar e aplicar 

os métodos e técnicas para a formulação de programas e ações, nos órgãos e 

entidades em que atuam, dando capilaridade ao planejamento governamental. 

Nesse sentido, são atribuições das Unidades Setoriais de Planejamento: 

• Definição das equipes: compor os Grupos Temáticos e indicar equipes setoriais 

de planejamento; 

• Capacitação das equipes: participar, o Subcoordenador e Assessor da Setorial, 

na capacitação ofertada pela Unidade Central de Planejamento, e 

posteriormente disseminar a metodologia para as equipes setoriais de 

planejamento; 

• Validação das despesas de manutenção administrativas : analisar a  

conformidade das despesas levantadas pela SEPLAN; 

• Explicação Situacional da Política Setorial: Responder ao questionário de 

avaliação do PPA 2012-2015, aquelas unidades que não elaboraram o Relatório 
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Interpretativo da Política Setorial; 

• Construção dos Objetivos Setoriais: elaborar os objetivos do órgão ou entidade 

em que atua, orientados pelas diretrizes e prioridades estabelecidas pelo 

Governo; 

• Oficinas de Planejamento: coordenar e participar das Oficinas; 

• Validação Estratégica: submeter proposta de programação para validação no 

âmbito setorial; 

• Lançar as propostas do PPA no FIPLAN; 

• Assessorar a SEPLAN na análise de emendas parlamentares. 

 

Modelo de Planejamento Governamental 

Os Programas de Governo e seu papel no PPA 

Para compreender a finalidade do PPA, é preciso conceitualizar o instrumento que o 

concretiza, ou seja, que torna possível que suas políticas públicas sejam materializadas. 

Programa é o instrumento que organiza a ação de governo, cuja intenção é viabilizar a 

concretização de objetivos pretendidos, mediante o enfrentamento de problemas ou o 

aproveitamento de oportunidades. 

A contribuição do Programa, no processo de planejamento, é garantir a conexão dos 

instrumentos, funcionando como elemento integrador do PPA e da LOA de cada 

exercício.  

O Programa “instrumentaliza” a ação governamental, e por isso mesmo, deve ser 

mensurado por indicadores estabelecidos no PPA. Além de atender as demandas da 

sociedade, deve estar alinhado às orientações de governo. Isto quer dizer que é 
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fundamental que ele esteja em conformidade com as prioridades estabelecidas, e com 

a agenda de compromissos assumida pelo governador eleito. 

 

Os atributos do Programa 

Os atributos são as características e os requisitos obrigatórios que compõem um 

Programa.  

A definição apropriada desses atributos é fundamental para que a efetiva gestão do 

Plano seja possível, isto é, para que se possa monitorar e avaliar o PPA de forma 

adequada. Uma definição incorreta dos atributos prejudica a qualidade do processo de 

elaboração do Programa, e inviabiliza a sua avaliação, sob a ótica dos princípios de 

eficiência, eficácia e efetividade.  

Quando não é possível avaliar o desempenho do Programa, o monitoramento fica 

prejudicado, as falhas na formulação e na execução não são identificadas, e por 

consequência, não são corrigidas. 

A seguir estão descritos cada um dos atributos que o Programa deve apresentar: 

� Nome do Programa: é a denominação expressa, que comunica ao público os 

propósitos do Programa, usando linguagem de fácil compreensão pela sociedade. 

A linguagem técnica não é indicada para a escolha do seu nome. É recomendável 

utilizar um nome “fantasia”, que facilite a fixação e que fundamente sua existência. 

Contudo, é importante frisar que o programa deve comunicar sua intenção através 

de seu nome.  

� Objetivo: manifesta o resultado que se pretende alcançar com a implantação do 

Programa e a transformação da situação indesejada. O objetivo deve sempre se 
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reportar ao problema em foco e ser expresso de modo breve e claro, evitando 

generalizações que representem compromissos inatingíveis. 

� Justificativa: Contém a descrição do problema que se pretende solucionar ou da 

demanda que se pretende atender, podendo ser usados também os efeitos 

decorrentes do não enfrentamento do problema. É o momento de demonstrar a 

contribuição do Programa para o alcance dos objetivos do Governo e dos objetivos 

setoriais. 

A justificativa deve fundamentar o problema proposto. É o momento de descrever os 

fatores que explicam o problema e fundamentam sua escolha como alvo da ação de 

governo. Para isso, reúna o conjunto de informações estatísticas e base de dados 

institucionais que revelam a situação-problema em questão. Esse atributo deve 

evidenciar toda a estrutura de concepção dos Programas, propiciando que o ambiente 

seja favorável para o monitoramento, revisão e avaliação das ações de governo. 

� Público-Alvo: tem a finalidade de esclarecer qual segmento da sociedade será 

beneficiado diretamente com a execução do Programa. O Público-Alvo é a parcela 

da sociedade afetada pelo problema e, por conseguinte, beneficiária dos produtos 

e serviços entregues pelo Programa. Podem ser: grupo de pessoas, comunidades, 

instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos resultados do 

Programa. 

� Resultado Pactuado: quantifica o resultado almejado pelo programa, sendo 

aferido por um indicador. 

O Indicador é o parâmetro qualificado e/ou quantificado que serve para mensurar o 

desempenho do Programa, bem como se seus objetivos foram alcançados dentro de 

um prazo limitado de tempo. Devem ser objetivamente verificáveis, e possuir os 

seguintes atributos: 
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i) Nome do Indicador: Forma pela qual o indicador será apresentado à 

sociedade. Deve corresponder ao fenômeno que está sendo observado. 

ii) Unidade de medida: Padrão escolhido para mensuração da relação adotada 

como indicador (Km, percentual, etc) 

iii) Índice de referência: Expressa a situação mais recente do problema e sua 

respectiva data de apuração. Consiste na aferição de um indicador em um 

dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida.  

iv)  Índices esperados ao longo do PPA: Situação que se deseja atingir com a 

execução do Programa, expresso pelo indicador, ao longo de cada ano do 

período de vigência do PPA. 

v) Índice ao final do Programa: Resultado, expresso pelo indicador, que se deseja 

atingir com a conclusão da execução do Programa. 

vi) Fonte: Órgão responsável pelo registro ou produção das informações 

necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica dos índices. A 

maior parte das informações utilizadas na construção dos indicadores poderá 

ser produzida pelos próprios órgãos executores dos Programas ou outros 

integrantes da estrutura do Ministério responsável. Estes deverão manter 

sistemas de coleta e tratamento de informações com esta finalidade. Em 

muitos casos as informações serão buscadas junto a outras fontes que podem 

ser instituições oficiais ou mesmo privadas, quando de reconhecida 

credibilidade.  

vii) Periodicidade: Frequência com a qual o indicador é apurado. Entende-se por 

ação finalística aquela que proporciona bem ou serviço para atendimento 

direto a demandas da sociedade. 

viii) Base geográfica: Menor nível de agregação geográfica da apuração do índice, 

podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional.  

ix) Fórmula de cálculo: Demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões 

matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador.  
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� Horizonte Temporal: é a data de início e a data de término do Programa. 

Estabelece o seu período de vigência, que pode ser contínuo ou temporário. Um 

Programa pode ser de natureza contínua mesmo que parte de suas ações seja de 

natureza temporária. No caso de temporário, serão informados o mês e ano de 

início e de término previstos. O término previsto a ser considerado é o do 

Programa, porém limitado à vigência do PPA, ainda que sua execução ultrapasse 

este período.  

� Valor Global: É a estimativa dos recursos financeiros necessários à consecução dos 

objetivos relacionados ao Programa no período do Plano.  

 

A nova tipologia de Programa 

Impulsionada pela necessidade de garantir uma melhor integração entre os 

instrumentos de planejamento, a SEPLAN-MT reconsiderou a tipologia de programas 

adotada até o PPA vigente, passando a classificar os programas segundo os seguintes 

critérios:  

1) Quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços: 

� Finalísticos; 

� Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado; 

� Operações Especiais. 

2) Quanto à contribuição dos programas para o alcance dos objetivos estratégicos 

definidos no Mapa da Estratégia do Governo, classificam-se em:  

� Estruturador; 

� Associado; 

� Especial. 
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O Estado de Mato Grosso, até então, classificava os Programas exclusivamente quanto 

ao beneficiário em Programa Finalístico, Programa de Gestão de Políticas Públicas; e 

Programa de Apoio Administrativo. A inovação para o novo PPA é a classificação dos 

programas quanto à sua correlação com as diretrizes de governo, estabelecendo 

assim, uma conexão concreta entre o Plano de Governo e os programas do PPA.  

Esse “novo olhar “sobre os programas permite a identificação daqueles que têm maior 

capacidade de contribuição para o alcance dos resultados que o governo pretende 

alcançar. 

A nova Tipologia de Programas adotará os seguintes conceitos: 

� Programa Finalístico: aquele que resulta em bens e serviços ofertados 

diretamente à sociedade; 

� Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele em que o 

beneficiário é o próprio Estado, concentrando ações destinadas ao apoio, à 

gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como aquelas não 

tratadas nos Programas Finalísticos. Compreende as ações de gestão de 

políticas públicas e as ações de apoio administrativo; e a contento, ampara as 

ações que não se adequavam na classificação anterior. Também pode 

contemplar ações dos outros Poderes e Ministério Público; 

� Programa de Operações Especiais: representa o detalhamento da função 

"Encargos Especiais", enquadrando-se as despesas relativas a proventos de 

inativos, pagamento de sentenças judiciais, precatórios, PIS/PASEP, 

amortização, juros e encargos das dívidas pública interna e externa, reserva de 

contingência, e outros; 

� Programa Estruturador: é um programa de alto impacto e que se encontra 

diretamente ligado às diretrizes estratégicas de governo. Por representar a 

base estratégica do plano, recomenda-se que seus recursos sejam priorizados 
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na execução, bem como suas metas física e financeira sejam monitoradas e 

avaliada a entrega de seus resultados; 

� Programa Associado: auxilia os programas estruturadores no alcance dos 

objetivos estratégicos. Os Programas Associados serão constituídos pelos 

demais programas desenvolvidos na programação do Estado. 

� Programa Especial: é aquele que não possui identificação direta com a área 

finalística, mas que é essencial para o funcionamento da administração 

estadual, como despesas com pessoal ativo e inativo, pagamento da dívida 

pública e transferências constitucionais a municípios. 

 

A classificação dos programas quanto aos seus beneficiários não se 

confunde com a classificação quanto à sua contribuição para o alcance 

dos objetivos estratégicos (estruturadores, associados e especiais).  

Um Programa Estruturador pode ser tanto finalístico quanto de 

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. A mesma relação cabe 

quanto aos programas associados e aos especiais. 
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O propósito dessa nova classificação é proporcionar melhorias na gestão, 

reconciliando a eficiência operacional com a eficácia estratégica.  

 

 

 

 

 

Dessa forma, o que se deseja é que o programa alcance as duas finalidades, atingindo 

as metas propostas e contribuindo para o alcance dos objetivos de governo. Isso será 

possível ao se identificar, dentre os programas do PPA 2016-2019, aqueles capazes de 

atingir as metas estratégicas, denominados Programas Estruturadores.  

  

Por que classificar os programas do PPA sob o olhar dos resultados 

que o governo pretende alcançar? 

Um programa pode ser eficiente operacionalmente (execução física 

e financeira das ações dentro do planejado) e ainda assim, não 

possuir eficácia estratégica (não contribuir com as diretrizes de 

governo para o alcance dos resultados almejados). 
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As ações no PPA 

PPAG 2012-2 

Identificado o problema, suas causas principais e o público-alvo, o 

passo seguinte é definir as ações que serão executadas para o 

alcance do objetivo do Programa. 

 

Ação é o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa. Um 

Programa é constituído de um conjunto articulado de ações, que resultarão na entrega 

de produtos (bens ou serviços) ofertados à sociedade, à própria administração pública 

ou a outras entidades civis ou governamentais.  

As ações podem ser de dois tipos: 

� Ação Orçamentária: É aquela que demanda recursos orçamentários e resulta 

em um produto necessário à solução ou à mitigação da situação- problema. 

 

�  Ação não orçamentária: Pode ser realizada sem recursos orçamentários, 

entretanto, resulta em um produto necessário à solução ou à mitigação da 

situação-problema. 

Importante salientar que, embora não demandem a alocação direta de 

recursos orçamentários para sua execução, as ações não 

orçamentárias necessitam da articulação de um conjunto de outros 

recursos, sejam eles: gerencial, tecnológico, humano, material e/ou 

institucional. Dada essa importância, as ações dessa natureza também comporão o PPA 

2016-2019.  
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A Portaria n.º 42, de 14.04.99 do então Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, 

classifica as ações orçamentárias em três tipos básicos: 

� Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do 

governo. Exemplo: “Construção do Hospital Central de Cuiabá”. 

� Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

Programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 

da ação de governo. Exemplo: “Manutenção dos equipamentos do Hospital 

Central de Cuiabá”. 

� Operação Especial: instrumento de programação, envolvendo um conjunto de 

operações das quais resulta uma transferência financeira, não gerando 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Dessa forma, abarcam 

despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento 

das ações do governo estadual. Nesse tipo de ação incluem-se as despesas 

relativas a transferências constitucionais obrigatórias a municípios, o pagamento 

de proventos de inativos, precatórios, pagamento da dívida pública fundada 

interna e externa. Em regra, as operações especiais integram os Programas 

Padronizados. 

As ações, assim como os Programas, possuem características específicas, que também 

denominamos de atributos. Estes podem ser quantitativos ou qualitativos. 
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Atributos Qualitativos da Ação 

� Nome da ação: deve dar uma ideia clara acerca do que é realizado pela ação. É 

a forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e pela administração 

pública e apresentada no PPA e na LOA. Deve anunciar o objeto da ação e seu 

produto, em linguagem clara e precisa, de forma a dar maior transparência às 

ações governamentais. 

� Unidade Orçamentária Responsável pela Ação: identifica a Unidade 

responsável pela execução e gerenciamento da ação, à qual estão consignados 

os recursos orçamentários. 

� Objetivo da Ação: é o objetivo específico da ação em questão. Expressa o que 

pretende ser alcançado pela ação, ou seja, o motivo de seu desenvolvimento. 

Não se deve confundir o Objetivo da Ação com o Objetivo do Programa.  

Descreve de modo preciso o propósito da ação, sendo sempre iniciada por um 

verbo no infinitivo.  

� Produto: é o bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público–alvo 

definido. Para cada ação deve haver (1) um só produto. Em situações especiais, 

principalmente em ações contínuas, expressa a quantidade de beneficiários 

atendidos pela ação.  

� Unidade de medida do produto: é o padrão selecionado  para medir o produto 

a ser entregue (bem ou serviço).  

� Unidade de Medida: é o padrão selecionado para mensurar a produção do bem 

ou serviço. Representa a dimensão fisicamente mensurável do produto, sendo, 

portanto, o elemento que dá significado ao valor numérico estampado como 

meta física. 
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À exceção dos programas padronizados, é obrigatória a definição de um produto 

fisicamente mensurável, evitando a definição de produtos 

indeterminados como, por exemplo, “ação realizada, “serviço 

realizado” ou “município atendido”. O produto deve ser claro, 

mensurável e objetivo, favorecendo o seu monitoramento. 

 

Observação: O Sistema FIPLAN possui cadastrados em tabela todos os produtos e 

unidades de medida que deverão ser consultados para a elaboração do PPA. 

 

 

Atributos Quantitativos da Ação 

� Meta Física: é a quantidade de produto a ser ofertado pela ação no período 

compreendido no PPA e suas revisões. Os valores lançados devem ser 

coerentes com o produto e com a unidade de medida estabelecidos para a 

ação. 

A meta física é determinada separadamente para cada ano do PPA. As metas 

referentes aos anos subsequentes não devem incorporar em seu cálculo metas 

previstas para os exercícios anteriores”. 

� Meta Financeira: são as despesas orçamentárias necessárias para executar a 

ação. Representam as estimativas de custos para a realização do produto 

definido como meta física para cada ano do PPA. É a partir dos dados 

financeiros da ação no Plano que são detalhados os custos da ação na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Na finalidade de detalhar a despesa ao menor nível 

possível, ela será classificada em termos de categoria econômica, grupo de 

despesa e fonte de recursos. 
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� Regionalização das Metas Físicas: trata-se de uma exigência das Constituições 

Federal e Estadual. O critério a ser considerado para regionalização das metas 

físicas é o local de entrega final do produto. Desse modo, a regionalização deve 

se orientar pelas Regiões de Planejamento. 

Para facilitar a elaboração do Plano, encontram-se dispostas no Anexo III, deste Manual, as 

fichas de cadastro dos programas, ações e seus respectivos atributos. 

 

Requisitos para definição dos Projetos 

Na definição das ações do PPA recomenda-se atenção especial aos Projetos, pois neles 

estarão expressos os grandes investimentos que o Estado se propõe a executar, 

capazes de alavancar o desenvolvimento econômico e social de todo o território 

estadual. 

Logo, em complementação às definições e orientações trazidas pela Portaria nº 42/99, 

ao conceito de Projeto podem ser agregadas observações que os diferenciam das 

atividades. Por conta de sua singularidade e especificidade técnica, recomenda-se que 

os Projetos possuam um plano de gerenciamento, com parâmetros definidos de 

monitoramento e avaliação, que acompanhe seu desempenho durante seu ciclo de 

vida. O quadro a seguir demonstra as principais diferenças entre o projeto e a 

atividade de governo:  
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Projeto 

 
Atividade 

Esforço temporário voltado para um objetivo 
específico, que EXPANDE, CRIA ou 
IMPLEMENTA um produto ou serviço 
específico.  
 

Envolve um conjunto de operações cuja 
realização é contínua e permanente, do qual 
resulta um produto necessário à 
MANUTENÇÃO da ação de governo. 

Foge à ro_na, isto é, não é repe__vo, ou seja, 
é inovador e é inédito.  
 

É rotineira e repetitiva, sendo perpetuada nas 
programações subsequentes. 

Possui um processo prévio de planejamento e 
parâmetros definidos de controle e avaliação 
 

O processo prévio de planejamento não é 
requisito essencial, assim como os 
parâmetros para seu controle e avaliação. 

É finito, com ciclo de vida definido, ou seja, 
possui um início e um fim determinados 
 

Não possui horizonte temporal definido, ou 
seja, um início e um fim determinados. 

Objetiva gerar um produto com 
especificações conhecidas e definidas. 

Não é requisito essencial que o produto 
gerado tenha especificações conhecidas e 
definidas. 

É caracterizado por uma sequência lógica de 
eventos, com INÍCIO, MEIO e FIM. 
 

Não possui sequência lógica de eventos, com 
previsão de término definida. 

 

Portanto, para que se defina corretamente um projeto é necessário observar alguns 

requisitos ligados, principalmente, ao seu escopo ou finalidade e ao tempo em que se 

pretende desenvolvê-lo, observando  se estão presentes a novidade, a especificidade e 

a limitação. 

O escopo ou finalidade compreende o trabalho que deve ser realizado para entregar 

um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. Logo, 

a ação poderá ser classificada como um projeto somente quando for possível definir: 

� Um resultado específico  e  novo ao final da execução, seja um produto ou 

serviço; 

� Um trabalho (conjunto de esforços) determinado, necessário e suficiente para 

que se obtenha o produto, serviço ou resultado esperado. 
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O tempo indica a duração de todo o trabalho necessário à execução do projeto. Esse 

tempo deve ser necessariamente limitado, com datas de início e fim claramente 

definidas. 

 

Portanto, para se identificar um projeto é necessário vislumbrar um trabalho 

específico, executado de forma não perene (limitada no tempo), do qual se obtém um 

resultado específico e único, seja ele um serviço ou um produto. 

Embora não seja um elemento indispensável à sua identificação, o “custo” também é 

um fator que deve ser cuidadosamente definido para que o projeto conste de forma 

consistente e plausível nos instrumentos de planejamento. 

 

As ações continuadas 

 

O PPA representa o conjunto de políticas públicas que o governo pretende 

implementar na vigência de sua gestão, no intuito de solucionar um problema da 

sociedade ou criar oportunidades de desenvolvimento ao Estado. Nesse contexto, é 

necessário identificar ações existentes no PPA anterior e que vão se manter no novo 

Plano. A permanência dessas ações deve-se justificar tanto pela sua característica de 

continuidade, quanto pelo compromisso assumido junto à população mato-grossense, 

às instituições financeiras e aos demais entes federados. 

Em tais ações deverão ser consideradas as despesas com pessoal, dívida, precatórios, 

despesas de manutenção, e todas as demais despesas das quais as Unidades 

dependam para seu adequado funcionamento.  
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Além disso, as despesas orçamentárias decorrentes da previsão e autorização de 

concursos públicos devem constar no novo PPA, assim como a previsão do impacto 

orçamentário e financeiro da nomeação dos candidatos aprovados.  

Deverão também constar no PPA os investimentos que ultrapassem um exercício 

financeiro, cuja execução estenda-se para os próximos exercícios, seja pelo 

compromisso assumido junto à sociedade, seja por determinação judicial, legal ou 

contratual.  

 

Os Programas Padronizados 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, o PPA deve apresentar, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas 

de duração continuada.  

Para atendimento dessas disposições constitucionais, optou-se por manter a 

padronização na apresentação das despesas relativas à manutenção administrativa dos 

órgãos e às operações especiais, justamente por possuírem caráter continuado e 

serem comuns aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

Dessa forma, os programas padronizados também compõem o PPA 2016-2019, razão 

pela qual serão lançados no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 

Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, sob a responsabilidade das equipes de 

planejamento de cada Unidade Setorial. 

A lista dos programas padronizados encontra-se descrita no Anexo IV deste Manual. 
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Programas Intersetoriais 

A intersetorialidade3  envolve políticas públicas formatadas por mais de um órgão 

e/ou entidade pública. Esse modelo de construção de programas e ações, com 

objetivos comuns entre as áreas do governo, passou a ter uma dimensão valorizada à 

medida em que pode vislumbrar uma melhoria no alcance da eficiência, eficácia e 

efetividade esperadas na implementação das políticas setoriais; sobretudo, por conta 

dos exíguos recursos disponibilizados para execução das ações destinadas ao 

atendimento das demandas da população.  

É sabido que as Unidades Setoriais, por si só, nem sempre possuem plena 

governabilidade para o enfrentamento dos problemas apontados, necessitando, 

portanto, promover agendas intersetoriais para identificar, dentre as necessidades da 

sociedade, aquelas que poderão ser ofertadas com maiores benefícios.  

Nesse sentido, orienta-se às Unidades Setoriais, identificar o Problema Central com 

maior tendência à intersetorialidade, e informar a Coordenação Geral do PPA, a quem 

caberá o papel de promover, entre os grupos temáticos envolvidos na problemática 

identificada, uma discussão acerca das possíveis soluções que combaterão o problema.  

Caberá, também, à Coordenação Geral, em conjunto com os Coordenadores e 

Subcoordenadores dos Grupos Temáticos, coordenar agenda para a elaboração da 

programação e definição de todos os atributos dos programas e ações, contando com 

a colaboração de todas as áreas envolvidas na situação-problema. 

                                                           
3 A intersetorialidade é definida como “a articulação de saberes e experiências no 

planejamento, na realização e na avaliação de ações com o objetivo de alcançar resultados 

integrados em situações complexas, visando a um efeito sinergético no desenvolvimento social 

(JUNQUEIRA, 1997) 
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Programa de Formação e Capacitação de Servidores 

As ações de formação básica e gerencial desenvolvidas pela Escola de Governo e as 

ações de formação técnica sob responsabilidade das Unidades Setoriais constituirão 

um programa único, denominado Programa de Formação e Capacitação de Servidores.  

Para a construção das ações desse programa, a SEPLAN recomenda que as equipes 

sigam as seguintes orientações: 

I - A capacitação do servidor deve ser orientada para atingir resultados estratégicos 

para a Unidade e para o servidor. Portanto, ao definir as necessidades de capacitação e 

formação da organização, é necessário ter como referência o planejamento estratégico 

da Unidade Setorial, observando a visão, a missão, os valores e as metas, bem como as 

programações de trabalhos (PPA e PTA) e os planos de carreira dos servidores. A 

definição das necessidades de capacitação é um processo complexo, mas que pode ser 

bem sucedido com o auxílio de diagnósticos, elaborados por meio do levantamento 

das necessidades de capacitação, a ser fornecida pela Escola de Governo; 

II - As necessidades de capacitação devem ser traduzidas em termos de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) essenciais para o desempenho das 

atribuições, contribuindo para que a organização atinja as suas metas. A formação e a 

capacitação dos servidores devem ser desenvolvidas de forma planejada, com a 

coordenação da Escola de Governo de Mato Grosso; 

III - Para o desenvolvimento das competências dos servidores são definidos três tipos 

de formação: 

a) Formação básica – com o desenvolvimento de competências comuns a todos os 

servidores (conhecimentos sobre o Estado, direitos e deveres do servidor, habilidades 

de leitura, produção de textos, uso de ferramentas da informática e atitudes de pro 

atividade e zelo pela coisa pública); 
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Programa Governo Eletrônico 

Diretrizes do Sistema Estadual de Informação e 

Tecnologia da Informação - SEITI 

A elaboração das ações e orçamentos pelos órgãos deverá estar em conformidade com 

o Modelo do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação – SEITI, Lei 

n. 10.211, de 23 de dezembro de 2014, além de obedecer as Resoluções instituídas pelo 

Conselho Superior de Informação e Tecnologia da Informação - COSINT. 

Cabe ao órgão gestor da TI / CEPROMAT e ao gestor da Informação/ SEPLAN – o 

monitoramento de suas ações, considerando sua execução física e financeira. Aos 

órgãos compete igualmente o monitoramento de suas ações setoriais em observância 

às normas instituídas, bem como a execução do Manual Técnico do SEITI. Os órgãos 

gestores definirão os mecanismos de monitoramento a serem cumpridos pelos órgãos. 

Mais Informações sobre o Sistema Estadual de Informação e Tecnologia de Informação 

SEITI, bem como as Resoluções, padrões instituídos e modelos de formulários, poderão 

ser obtidas no site do CEPROMAT (www.cepromat.mt.gov.br) ou através da Diretoria 

de Gestão de Tecnologia e Informação – DGTI (Fone: 65-3613-3090) e SEPLAN- 

Coordenadoria de Gestão da Informação ( Fone: 65- 3613-3249). 

  

http://www.cepromat.mt.gov.br
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As Diretrizes Gerais para a estruturação da 

Política do SEITI 

 

 

 

 

Além destas Diretrizes, o SEITI define também: 

1. Todos os órgãos deverão adotar e respeitar as normas e padrões definidos pelo 

SEITI; 

2. As decisões das necessidades informacionais e de TI deverão ser baseadas no 

planejamento estratégico do órgão e do Governo do Estado;  

3. Todos os órgãos deverão adotar o uso efetivo do Planejamento Estratégico de TI 

setorial e este, alinhado ao Planejamento Estratégico de TI do Estado ou suas 

Diretrizes Estratégicas;  

4. Todos os Planos de TI, setoriais e estadual, deverão estar alinhados com as 

diretrizes e necessidades informacionais do Estado;  

5. Todas as ações de TI do estado devem primar pelo alinhamento das estratégias 

de TI com as estratégias governamentais; 

6. Os resultados e o desempenho das ações do Planejamento de TI deverão ser 

reportados e monitorados;  

7. Foco na racionalização dos investimentos de TI de acordo com as estratégias e 

as políticas públicas;  

8. Considerar acordos de níveis de serviços nos contratos de TI com provedores de 

serviços e clientes, que devem ser monitorados e controlados pelo Estado;  

• Racionalização dos gastos com informação e TI;  

• Utilização de Plataformas abertas;  

• Integração e interoperabilidade do ambiente informacional e 
tecnológico;  

• Alinhamento do ambiente informacional e tecnológico com os objetivos 
do Estado;  

• Evolução da cultura informacional e tecnológica em todos os órgãos;  

• Transparência da gestão pública para a sociedade;  

• Gestão colegiada da informação e tecnologia da informação. 
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9. Promover a integração de organizações do setor público (governo, outros 

poderes e outras esferas de governo), do setor privado e do terceiro setor, dos 

sistemas e das informações governamentais, por meio de arquitetura baseada 

em padrões de interoperabilidade de governo eletrônico;  

10.  As ações de TI devem seguir curso de implementação de forma gradativa, 

considerando-se seus recursos disponíveis e maturidade, os princípios das 

melhores práticas de gestão de TIC, como: COBIT®, ITIL®, PMBOK®, CMMI®, ISO 

27000, entre outras práticas:  

11.  Uso sistematizado do gerenciamento dos processos do SEITI;  

12.  Aumento substancial da oferta de serviços públicos pela internet e lojas de 

serviços do governo (universalização de serviços públicos) por meio do portal 

corporativo do estado;  

13. Gestão estratégica de TI (gestão e controle) e segurança da informação são 

atividades privativas do estado;  

14. Contratação de recursos de TI deve priorizar a qualidade dos gastos 

governamentais, promovendo contratos que propiciem ganhos em escala, por 

meio de consolidação de demandas setoriais do governo e de critérios de 

seleção e avaliação de desempenho de fornecedores (poder de compra do 

governo);  

15. Todos os órgãos estaduais que possuem sistemas informatizados críticos e ou 

corporativos deverão, obrigatoriamente, ter redundância com o Data Center 

Corporativo do Estado;  

16. Todos os sítios institucionais deverão fazer parte do portal corporativo do 

estado;  

17. Todos os sítios institucionais deverão seguir as diretrizes do SEITI.  

18.  Adoção de Tecnologias Verdes. 
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 Atividade 2009- Manutenção das Ações de 

Informática 

Considera-se Manutenção das atividades da TI, o conjunto de operações que se 

realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção de ações do SEITI. As 

atividades de manutenção das ações de informática serão mantidas no programa 036 

– APOIO ADMINISTRATIVO e deverão obrigatoriamente ter a subfunção 126– 

Tecnologia da Informação. 

Também serão alocadas neste Programa as despesas com atividades de manutenção 

como a aquisição de Material de Consumo de Informática. 

A atividade de manutenção de ações de informática contém todas as operações de 

manutenção das soluções de Tecnologia da Informação descritas a seguir, e, para o 

PPA, poderá ser detalhada até o nível de medida e valor global. 

� Medida 01 - Planejamento, monitoramento e avaliação do SEITI: é a atividade 

responsável pela gestão do SEITI (planejamento, monitoramento e avaliação). 

� Medida 02 – Manutenção de softwares: é a atividade responsável por operar, 

monitorar e controlar os softwares aplicativos. Pode ser: 

o Manutenção Corretiva - Diagnóstico e correção daqueles erros não 

identificados durante o desenvolvimento e testes. Este tipo de manutenção 

existe porque os testes de software dificilmente conseguem detectar todos 

os erros. 

o Manutenção Adaptativa - Alterações que se tornam necessárias por conta de 

mudanças no ambiente. São necessárias, pois a vida útil dos aplicativos é 

longa e não acompanha a rápida evolução de hardware e software. 

o Manutenção Perfectiva ou Aperfeiçoadora/Evolutiva - Alterações que visam 

melhorar o software de alguma forma. Geralmente são os resultados de 
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recomendações de novas capacidades e desempenho, bem como 

modificações em funções existentes solicitadas pelos usuários, pois a medida 

que o software é usado, o cliente/usuário reconhecerá funções adicionais 

que oferecerão benefícios. A Manutenção Perfectiva é responsável pela 

maior parte do esforço gasto com manutenção. 

o Manutenção Preventiva - Prevenir futuras manutenções dos 3 tipos 

anteriores. Modificações feitas com o objetivo de melhorar o software no 

que se refere à sua confiabilidade ou manutenibilidade, ou para oferecer uma 

base melhor para futuras ampliações. Caracterizada pelas técnicas de 

engenharia reversa e reengenharia. 

� Medida 03 - Manutenção da infraestrutura de TI: é a atividade responsável por 

operar, monitorar e controlar os serviços da infraestrutura de TI. É 

Infraestrutura de TI: Redes (componentes ativos e passivos), telecomunicações 

(dados, voz, imagens, links cabeados e sem fio), soluções de armazenamento e 

processamento, software Básico (composto por um conjunto de programas que 

interagem com o hardware do sistema criando um ambiente de 

processamento. Ex.: sistemas operacionais, editores, compiladores, 

interpretadores etc.); software de suporte (conjunto de software de uso 

genérico e reutilizável pelas funções do software aplicativo. Ex.: banco de 

dados, gerenciadores de relatórios, gerenciadores de comunicação e 

ferramentas de midleware etc.); software Utilitário (programas para realizar 

tarefas específicas. Ex.: softwares de gerência de redes etc.), soluções de 

 “back-up”, apoio(ar-condicionado central, nobreak, estabilizador, grupo 

gerador), vigilância eletrônica, firewall, detecção e tratamento de sinistros 

(incêndio, inundação, impactos etc.). 

� Medida 04 – Manutenção de serviços de suporte: a atividade responsável por 

operar, monitorar e controlar os níveis de atendimentos para garantir a 

continuidade dos serviços de TI, (central de serviços, “help desk”, “callcenter”, 

assistência técnica etc.). 
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� Medida 05 – Manutenção de soluções corporativas do SEITI: se refere à 

atividade responsável por operar, monitorar e controlar as soluções 

corporativas de TI padronizadas pelo governo para os órgãos da administração 

pública com o objetivo de garantir a integração e integridade do ambiente 

informacional (antivírus, filtro de conteúdo, detectores de intrusão, firewall, 

gerência de rede, banco de dados corporativo, auditorias, sistemas 

corporativos etc.). Devem ser considerados os contratos corporativos. 

� Medida 06 – Segurança da Informação: é a atividade responsável por operar, 

monitorar e controlar as soluções e serviços relativos ao processo de segurança 

da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os Recursos destinados para Aquisição de Material de Consumo de Informática 

dos projetos finalísticos deverão ser alocados no próprio projeto (ação 

finalística), não sendo permitido seu detalhamento na atividade 2009- 

Manutenção das Ações de Informática. 

Os recursos para outsourcing de impressoras deverão 

ser alocados na atividade 2009. 
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Orientação para a alocação de recursos 

A elaboração do PPA compreende a prospecção do Cenário Fiscal do Estado para o 

quadriênio 2016-2019, que juntamente com a legislação vigente, fundamentará a 

distribuição dos Tetos Orçamentários para cada Unidade, indicando as possibilidades 

de financiamento das ações de governo a médio prazo. 

A SEPLAN realizará o levantamento dos custos obrigatórios e essenciais intrínsecos à 

todas as Unidades Setoriais, cujo relatório detalhado será disponibilizado às mesmas 

para conhecimento e validação, conforme a agenda de trabalho definida para o PPA. 

No tocante às despesas dos programas finalísticos, orienta-se às Unidades que 

realizem o levantamento dos custos de cada ação e as organizem por ordem de 

prioridade, de acordo com as diretrizes estratégicas de governo. 

Por outro lado, notória a limitação de recursos orçamentários, neste PPA será 

permitido dimensionar os custos dos projetos a partir de Recursos a Contratar, cujo 

financiamento dependerá de fontes alternativas para sua implementação, conforme 

esclarecido no capítulo Recursos a Contratar _ Oportunidades e Parcerias. 

Outra inovação do novo Plano refere-se ao lançamento dos valores das ações, uma vez 

que o Sistema Informatizado permitirá o cadastro de ações sem a respectiva memória 

de cálculo. Referida iniciativa visa abranger ações que, embora não possuam custos 

financeiros diretos, contribuem diretamente para o alcance dos resultados do 

programa. 

Quanto ao lançamento da memória de cálculo da ação, é necessário que o órgão 

informe a Região de Planejamento onde será realizada a despesa, cuja informação 

deverá ser disponibilizada em nível de Medida. 
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O Planejamento Regionalizado  

É importante que as Unidades direcionem seus esforços para elaborar o Plano 

Plurianual de forma regionalizada, informando a alocação dos recursos por localização 

de gasto por região de planejamento. A regionalização do PPA possibilita a indicação 

das regiões para onde se direcionam as entregas de bens e serviços, as quais deverão 

atender às especificidades de cada região. Essa medida cria condições de se avaliar a 

redução das desigualdades entre as Regiões do Estado, função legitima do Plano. No 

momento da avaliação do PPA 2016-2019 serão informados os resultados entregues 

por ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A regionalização é uma exigência estabelecida na Constituição Federal em seu Art. 165 

§ 1º “A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e 

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

Os males da desigualdade regional 

As Regiões menos desenvolvidas do Estado são também um problema para a 

economia do país, pois reduzem o ritmo de seu crescimento, em decorrência do 

uso precário do potencial humano e tecnológico. Nesse cenário, as atividades que 

agregariam valor a essas Regiões são inviabilizadas pela falta de infraestrutura e de 

uma dinâmica empresarial capaz de promovê-las. Assim, cabe ao governo do 

Estado promover o equilíbrio, atenuando as desigualdades e potencializando as 

vantagens comparativas entre as Regiões. 
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A finalidade dessa exigência é tratada no Art. 165 em seu § 7º “Os orçamentos previstos no 

§ 5º, I e II deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a 

de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional”. 

O governo adota a base geográfica definida pelo Zoneamento Sócio Econômico Ecológico 

do Estado de Mato Grosso - ZSEE/MT, que estabeleceu as 12 Regiões de Planejamento (vide 

Anexo V). Desse modo, cada ação deverá informar a Região de Planejamento na qual 

ocorrerá a entrega de seu produto (bem ou serviço). Cabe destacar que tanto a meta física 

quanto a meta financeira deverão ser regionalizadas. O critério para regionalização da meta 

física é a localização da entrega do produto pela ação governamental. Já a meta financeira 

deverá retratar o custo dos serviços ou bens entregues em cada Região ou Regiões. 

A ausência de regionalização da ação será acolhida tão somente quando houver 

impossibilidade técnica ou operacional de se informar a Região a ser contemplada com o 

produto. Para essa restrição foi estabelecida a “Região 9900 ou Região Todo o Estado”. 

Apesar das particularidades das políticas e da lógica territorial adotada por algumas áreas, 

é imprescindível que os Órgãos e Entidades Governamentais tenham clareza da 

necessidade de utilizar as Regiões estabelecidas para os instrumentos de planejamento. O 

planejador deve estar convicto de que, ao regionalizar as ações de maneira coerente, 

atenua os problemas político-institucionais decorrentes da interferência de atores 

influentes, no momento da execução dos programas setoriais. 
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Recursos a contratar_ Oportunidades e 

Parcerias  

O PPA 2016-2019 inova ao trazer às Unidades Setoriais o desafio de criar estratégias 

para maximizar os investimentos e potencializar os resultados em seus diversos 

setores. A falta de recursos orçamentários para execução de projetos é um fato 

inerente ao setor público. Observa-se que as Secretarias possuem projetos de grande 

relevância e interesse público, mas deixam de executá-los por falta de recursos que os 

patrocinem. Nesse cenário fiscal restritivo, prospectar fontes de financiamento aos 

projetos é tão essencial para o alcance dos resultados quanto o ato de planejar. 

 

 

 

 

 

 

 

Com a capacidade limitada de investimento do governo do Estado em 

empreendimentos de infraestrutura, econômicos e sociais, torna-se fundamental a 

mobilização e a captação de outras fontes de financiamento. Observa-se a cada 

elaboração do PPA que um volume expressivo dos recursos orçamentários é sempre 

As informações dos cenários econômico e fiscal são insumos 

prospectivos fundamentais que sinalizam o ambiente e o 

contexto para a elaboração do PPA. Essa etapa é essencial ao 

processo de elaboração do Plano, pois garante sua consistência 

fiscal. Entretanto, como os recursos do orçamento são 

insuficientes para financiar todos os programas e 

investimentos necessários ao desenvolvimento do Estado, faz-

se necessária a busca de fontes alternativas para 

contrabalançar a restrição orçamentária. 
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comprometido com o pagamento de pessoal, dívida e com a manutenção da máquina 

pública, o que limita a capacidade do Estado de investir em seus projetos finalísticos. 

Recursos captados tornarão possível a execução dos projetos e ‘desafogarão’ os 

recursos orçamentários, tão sobrecarregados pelas despesas de manutenção. Recursos 

a contratar devem ser justificados como aqueles em que a Unidade se compromete a 

capitanear, fazendo com que essa perspectiva de recurso ingresse em seu orçamento 

na forma de receita efetiva. Esses projetos serão resguardados por uma moeda 

fictícia, constante apenas no PPA e que se converterá em fonte de recurso factível no 

momento de seu ingresso nos cofres da Unidade, tornando-se, dessa forma, receita 

orçamentária. 

 

 

 

 

 

O PPA deve ser interpretado como um Plano de Propostas, que possui caráter estratégico e 

orientativo. É um instrumento de interação, devendo ser visto como um processo aberto de 

negociação entre o Estado, os demais Entes Federados e as instituições da sociedade civil. 

Portanto, nem tudo o que está previsto no PPA tem a obrigatoriedade de ser executado.  

  

O novo PPA traz às Unidades Setoriais a oportunidade de ‘desengavetar 

projetos’, amplificando a possibilidade de viabilizar empreendimentos 

estagnados por falta de financiamento, dado à limitação de seus recursos 

previstos no orçamento. A expectativa é de que esses projetos sem lastro 

orçamentário e financeiro constem no PPA 2016-2019 amparados por 

uma receita que ainda não se concretizou, mas com expectativa de 

ingresso, denominada Recursos a Contratar. 
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Nesse contexto, para a seleção dos projetos previstos no PPA que serão executados na LOA, devem 

ser consideradas as mais diversas condições do ambiente. 

 

Os investimentos são os grandes impulsionadores do crescimento e do 

desenvolvimento. Portanto, é fundamental alinhar os esforços para o 

investimento no setor público das três esferas e do setor privado. A Unidade 

deve direcionar seu empenho para captação de fontes externas de recursos, como de 

instituições financeiras públicas de gênero desenvolvimentista, quais sejam a Caixa 

Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.  

Chamamos à atenção para a necessidade de se estabelecer parcerias com os demais entes 

federados. Por isso, é imperiosa a articulação entre os governos federal, estadual e 

municipal para financiamento dos projetos do PPA. A cooperação entre os três entes 

potencializa os efeitos positivos da ação do poder público, possibilitando melhor 

desempenho nos resultados dos programas de governo.  

 

Monitoramento e Avaliação de Programas e 

Ações 

A crescente demanda por eficiência e transparência na gestão das políticas públicas 

têm exigido dos governantes um esforço contínuo de aperfeiçoamento das práticas de 

gestão. Diante dessa demanda, torna-se fundamental o uso de técnicas de 

Monitoramento e de Avaliação para aferição dos resultados dos programas 

governamentais. O Monitoramento e a Avaliação constituem-se em importantes 

etapas do Ciclo de Gestão das políticas, e devem possuir relevância na agenda dos 

gestores. Ambos os processos produzem informações de grande relevância, que 
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podem ser apropriadas pelos gestores como subsídio na tomada de decisão e na 

gestão dos programas. 

Um sistema de Monitoramento e Avaliação é constituído, basicamente, por um 

processo de coleta e organização de dados, que cruzados com um conjunto de metas e 

indicadores estabelecidos nos Planos de Governo, se materializam em relatórios e 

reuniões de monitoramento e apresentação de resultados e viabilizam a avaliação das 

realizações das ações governamentais. Monitora-se para apurar, corrigir e evitar 

restrições, desvios e desperdício e para dar transparência aos processos. Avalia-se com 

vistas a produzir conhecimento e apoiar decisões a respeito da continuidade, 

interrupção, fortalecimento ou substituição dos programas de governo. 

Nessa sistemática, os Planos são a referência para o Monitoramento e Avaliação, 

conforme se implementa o Ciclo de Gestão. Logo, para que estes processos sejam 

eficientes, é importante observar alguns requisitos desde a formulação até a execução 

dos programas e ações. 

Esses requisitos dizem respeito à produção e organização de informações relativas à 

atuação das políticas, contemplando as perspectivas dos resultados, e das ações e 

produtos. 

• Perspectiva dos Resultados: 

� Descrição objetiva dos problemas que deram origem aos programas. 

� Registro da situação atual do problema. Apresentar informações mensuráveis 

(indicadores) que possibilitem verificar a evolução do problema. 

� Apresentação dos resultados ou objetivos que se pretende alcançar, utilizando 

indicadores (de processo, de produto ou de resultado). 

� Relação mais estreita entre os resultados que se pretende alcançar com a real 

possibilidade das ações (Fatores sobre os quais o órgão tenha governabilidade e 

que impactam no resultado final). 

� Descrição objetiva dos beneficiários do programa (público alvo), se possível, 
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contemplando a justificativa da escolha daquela população e os impactos 

esperados (envolvendo indicadores). 

Perspectiva das Ações e Produtos: 

� Descrição objetiva dos produtos, no sentido de que eles não sejam abstratos, 

mas remetam ao mais próximo possível da atividade do órgão.  

� Indicação dos resultados que se espera de cada produto entregue. 

� Atribuição de indicadores de processo, para auxiliar na verificação dos 

produtos. 

� Distinção entre produtos finalísticos entregues para a sociedade e produtos  

� intermediários característicos dos processos de gestão. 

 

Revisão Anual do PPA 

O PPA sistematiza todas as ações que o governo pretende desenvolver em um período 

de quatro anos para realizar a entrega de bens e serviços à sociedade e à própria 

administração. A cada ano, essas ações são executadas por intermédio dos 

Orçamentos Anuais. 

Dessa forma, a integração entre os instrumentos de planejamento é necessária para 

que o plano de médio prazo seja de fato implementado através do plano de curto 

prazo. Assim, apesar do PPA ser quadrienal, sua revisão anual é essencial para mantê-

lo atualizado e integrado com a Lei Orçamentária Anual. 

O processo de revisão tem como escopo o realinhamento da programação às 

orientações estratégias de Governo, ajustes dos atributos e das metas, bem como a 

inclusão e/ou exclusão de programas e ações. Esse processo é conduzido 

simultaneamente à elaboração do Orçamento, observando, desse modo o mesmo 

prazo de encaminhamento ao Poder Legislativo (30 de setembro). 



 

 

Nessa sistemática, nos três

último, a formulação do pró

 

Para fins de revisão, o des

estruturado em torno de 

Estruturantes. 

 

As categorias Estruturantes

concepção do plano e têm i

elaboração dos programas e

o envio de projeto de lei par

No que tange às categoria

gerenciais dos programas e

•1ª Revisão do
PPA 2016-2019

2016

•

Não Est
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adequações da gestão pautadas pela melhoria constante, desta forma, sua alteração 

poderá ser feita administrativamente, sem a necessidade de encaminhamento de 

projeto de lei. 

Em resumo: a natureza das categorias Estruturantes decorre da vinculação direta da 

análise do problema, já as Não Estruturantes envolvem atributos gerenciais, que se 

vinculam aos arranjos de gestão que permeiam os programas e ações. 

Entre os elementos que compõem a estruturação do PPA, foi observado no capítulo 

sobre o Modelo de Planejamento Governamental, que estes permeiam, 

principalmente, as Dimensões Estratégica e Tática do planejamento governamental, 

mas também orientam a Dimensão Operacional, que é detalhada nos Orçamentos 

Anuais. Do mesmo modo, no capítulo sobre as Regras Básicas para a Elaboração do 

PPA, foram apresentados os atributos de programas a ações. 

Considerando essa sistemática, apresenta-se no Anexo VII o quadro resumo das 

categorias e atributos Estruturantes e Não Estruturantes do PPA 2016-2019, bem como 

o instrumento necessário para implementação do processo de revisão. 

Nesse sentido, observa-se que a inclusão ou exclusão de eixos, diretrizes e programas e 

ações dependerá de projeto de lei específico, sendo permitida a alteração, pela via 

administrativa, apenas de seus atributos Não Estruturantes. 

Ressalta-se, ainda, que independente da categoria, a inclusão, exclusão ou alteração de 

elementos e atributos do PPA 2016-2019 deverá sempre ser precedida de justificativa 

fundamentada e da análise da SEPLAN. 
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Anexo I -Layout de Apresentação de Programas e Ações do PPA 2016-2019

Início PPA Final PPA

Melhorar a habitabilidade nas cidades 80.000 65.000

18.101 - Secretaria de Estado das Cidades - SECID

22.101 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS

Programa XXX - Minha Casa, Meu Refúgio

Recursos Orçamentários 600.000,00 3.123.555,00 3.723.555,00

Despesas Correntes 300.000,00 3.123.555,00 3.423.555,00

Despesas de Capital 300.000,00 0,00 300.000,00

Recursos a Contratar 100.000,00 0,00 100.000,00

Produto Região 2016 2017-2019 Total PPA

V - SUDESTE 10 35 45

VI - SUL 20 35 55

30 70 100

Produto Região 2016 2017-2019 Total PPA

V - SUDESTE 1000 17000 18000

VI - SUL 2000 21500 23500

3000 38500 41500

Obs: Os elementos e atributos detalhados acima são apenas exemplif icativos, não retratando a real programação que compõe o PPA 2016-2019.

Público Alvo: Famílias carentes sem habitação

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

CIDADADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Diretriz: Resultados Estratégicos Esperados:

Déficit habitacional no Estado de Mato Grosso (unidade)

Órgãos Participantes do Resultado:

Programa Estruturador

Objetivo do Programa: Proporcionar habitação digna para famílias carentes

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Responsável: 18.101 - Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Resultados Pactuados Início PPA Final PPA Valor do Programa (R$) 2016 2017-2019 Total PPA

Percentual de domicílios particulares permanentes próprios em relação ao número total de

domicílios (Percentual)
82,98 91,62

18.101 - Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Código Ação Unid de Medida

XXX Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura Casa construída Unidade

Total da Ação

Total da Ação

22.101 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS

Código Ação Unid de Medida

XXX Inclusão Social pelo Acesso à Moradia Família atendida Unidade
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Anexo II – Questionário de Avaliação dos Programas 

Finalísticos do PPA 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

1. Quanto ao alinhamento estratégico: 

1.1 - O Programa está alinhado às orientações estratégicas de governo? 

          SIM                             NÃO 

1.2 – Se a resposta o item 1.1 for SIM, de que forma ocorreu esse alinhamento? 

  Em consulta ao documento do PLP/MT e ao Plano de Governo. 

   Junto à Equipe Central de Planejamento- SEPLAN 

  Outros  

Obs.:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.3- Se a resposta o item 1.1 for NÃO, o que motivou esse desalinhamento do Programa Setorial 

aos objetivos estratégicos do PLP/MT? 

Não houve interesse do Estratégico da Secretaria  

Não houve determinação estratégica para que esse alinhamento fosse realizado 

Outros  

Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

Nome do Programa: 

Código: 

Unidade Setorial Responsável:  
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1.4- O programa alinha-se as orientações estratégicas do Governo atual? 

               SIM                             NÃO 

1.5 – Se a resposta o item 1.1 for SIM, de que forma ocorreu esse alinhamento?        

       Em consulta ao Mapa da Estratégia 

  Junto à Equipe Central de Planejamento- SEPLAN 

  Outros  

Obs.:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. Quanto à intersetorialidade: 
 

2.1.O Programa é intersetorial? (Se a resposta for NÃO, vá para o item 3) 

                  SIM                                               NÃO 

2.2 Se SIM, a formulação do Programa se deu de forma integrada entre os órgãos 

responsáveis? 

    SIM                                                NÃO 

2.3. A gestão do Programa ocorreu de forma integrada? 

    SIM                                                NÃO 

2.4. Se a resposta dos itens 2.2 e 2.3 for negativa, utilize o espaço para a 

exposição de motivos que justifiquem a falta de integração dos órgãos no 

processo de formulação e/ou a gestão do Programa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.Continuidade do Programa: 

3.1. Há indicativo de continuidade do Programa no PPA 2016-2019?               

     SIM                                                NÃO 
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Em caso de resposta afirmativa, utilize o espaço abaixo para fundamentar a permanência do 

Programa no novo PPA. Descreva as principais razões para a sua continuidade. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. As Ações do Programa: 

4.1. De modo geral, as ações que constituem o programa são suficientes para assegurar sua 

atuação sobre as causas do problema?   

   SIM                                                 NÃO 

 

 4.2. Ao analisar o objetivo específico de cada ação, é possível assegurar que as ações 

contribuem para o objetivo do Programa?  

                SIM                                                  NÃO      

 

4.3. Existem ações indicativas de exclusão do Programa? 

                SIM                                                  NÃO      

 

4.4. Há necessidade de inclusão de novas ações no Programa? 

                SIM                                                  NÃO      

 

5. Quanto à análise dos atributos do Programa: 

Neste item serão discutidos os atributos do Programa. Atributos são as características e os 

requisitos obrigatórios que os Programas devem apresentar. No processo de formulação do 

Programa, a definição apropriada dos atributos contribuirá para seu desempenho satisfatório. 
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Uma definição incorreta dos atributos prejudica qualitativamente a “identidade” do Programa, 

apresentada em sua respectiva Ficha Técnica.4 

Como material de apoio para subsidiar a análise dos atributos, recomenda-se realizar a leitura 

das seguintes fontes de Consulta: 

� Plano do governador eleito “Plano Pra Mudar Mato Grosso”; 

� Plano de Longo Prazo – PLP/MT; 

� Planos Setoriais;  

� Relatórios da Ação Governamental (RAG) dos exercícios de 2012 a 2015; 

� Plano de Trabalho Anual – PTA’s dos exercícios de 2012 a 2015;  

� Diagnósticos Produzidos pela própria Unidade Setorial. 

Na sequência, deverá ser realizado o “teste de conformidade” dos atributos do Programa. Para 

isso, os quadros abaixo apresentam a definição conceitual de cada atributo, bem como 

questionamentos que facilitam a checagem de consistência de cada componente do Programa: 

 

5.1. Nome do Programa:  

ATRIBUTO DEFINIÇÃO 
CHECAGEM DE CONSISTÊNCIA 

DO ATRIBUTO 

PROGRAMA 
(Denominação) 

 

 

O nome do programa deve traduzir seus 

propósitos, podendo ser um nome 

fantasia que o identifique claramente. 

Devem ser evitados nomes técnicos que 

dificultem o entendimento ao público 

em geral. 

• Comunica a ideia central do 

programa? 

• Corresponde ao nome 

conhecido pelo governo e 

pelo público? 

• Informa com clareza o 

objetivo estratégico de 

governo ao qual ele se 

alinha? 

 

Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                           
4
 Ficha Técnica do Programa- Representa a identidade do Programa, pois informa todos os seus 

atributos necessários. As informações são disponibilizadas pelas Unidades Setoriais, e devem 
fundamentar a existência do Programa. 
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5.2. Justificativa do Programa: 

ATRIBUTO DEFINIÇÃO 
CHECAGEM DE CONSISTÊNCIA 

DO ATRIBUTO 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 

Descrição sucinta do problema (ou 

demanda) que o programa tem por 

objetivo solucionar e sua contribuição 

esperada para o alcance das diretrizes 

de governo e dos objetivos setoriais. 

• O Programa foi concebido a 

partir da identificação de 

problemas ou de 

oportunidades? 

• Quais fatos comprovam que 

esse problema existe? 

 

Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.3. Objetivo do Programa: 

ATRIBUTO DEFINIÇÃO 
CHECAGEM DE CONSISTÊNCIA 

DO ATRIBUTO 

OBJETIVO 

 

 

 

Expressa o resultado em relação ao 

problema diagnosticado, descrevendo a 

sua finalidade com precisão, sempre 

mensurável por um indicador. Deve ser 

expresso por um verbo no infinitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O que o Programa quer 

alcançar está expresso no 

objetivo? 

• Está alinhado com as 

diretrizes estratégicas do 

Governo do Estado? 

• O objetivo expressa o 

resultado desejado em 

relação ao público – alvo 

definido? 

• Sua estruturação permite seu 

gerenciamento eficaz ao 

longo da sua execução? 
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Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.4. Público-alvo do Programa: 

ATRIBUTO DEFINIÇÃO 
CHECAGEM DE CONSISTÊNCIA 

DO ATRIBUTO 

PÚBLICO ALVO 

Segmento da sociedade (pessoas, 

comunidades, outros) que possui em 

comum alguma necessidade ou 

potencialidade e à qual se pretende 

atingir, de forma direta, com os 

resultados esperados pela execução do 

programa. 

 

• Está clara a identificação do 

público-alvo? (Faixa de 

renda, etária etc.) 

• Toda população beneficiada 

foi definida como público 

alvo do Programa? 

Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.5. Horizonte Temporal do Programa: 

ATRIBUTO DEFINIÇÃO 
CHECAGEM DE CONSISTÊNCIA 

DO ATRIBUTO 

 

 

 

HORIZONTE TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo de execução do programa 

podendo ser de natureza contínua ou 

temporária. Se for de natureza 

temporária, as datas de início e término 

devem ser especificadas. 

 

• É identificada com clareza a 

dimensão temporal do 

programa? 

• Fica evidente o tempo 

previsto para efetivação do 

programa além do período 

deste PPA? 
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Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.6. Indicador do Programa: 

ATRIBUTO DEFINIÇÃO 
CHECAGEM DE CONSISTÊNCIA DO 

ATRIBUTO 

INDICADOR 

DO PROGRAMA 

 

Instrumento de mensuração que 

quantifica a situação que o Programa 

pretende modificar, de modo a 

explicitar o resultado das ações 

sobre o público-alvo. 

Deve ser definido de forma 

associada ao objetivo do Programa. 

 

• Os indicadores escolhidos 

medem os resultados do 

Programa? 

• Os indicadores já são apurados 

sistematicamente? 

• Será possível a aferição dos 

indicadores e dos resultados 

intermediários do programa 

dentro do período do PPA? 

• As fontes de dados estão 

disponíveis? 

Obs.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo III – Fichas de Cadastro de Programas, Ações e seus atributos 

Ação: 

Código:

Descrição da Ação:

Nome Resumido:

Programa Vinculado:

(   ) Não (   ) Sim

Código:

Subfunção:

Objeivo da Ação:

Produto (bem ou serviço):

Unidade de Medida:

Região 2016 2017 2018 2019 Total do PPA

Total do PPA

Soma de produto: (   ) SIM (   ) NÃO

UO Responsável:

Responsável pela Ação:

Tipo de Ação: (   ) Projeto (   ) Aividade (   ) Operação Especial

Tipo de Orçamento: (   ) Fiscal

Fonte 2016 2017 2018 2019 Total do PPA

Total

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019 

Ficha de Cadastro da Ação

Atributos

Valor da Ação por Fonte de Financiamento

Coninuidade do PPA Anterior:

Meta - Quanidade Anualizada

(   ) Seguridade Social (   ) Invesimentos
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Programa: 

Justificativa   

Objetivo do Programa:   

Público Alvo:   

UO Responsável:   

Responsável pelo Programa:   

UO Participante do Resultado:   

Tipo de Programa  

Quanto ao Beneficiário: (   ) Finalístico (   ) Serviços ao Estado 

Quanto à Posição Estratégica: (   ) Estruturador (   ) Associado   (   ) Especial 

Quanto à Abrangência (   ) Setorial (   ) Multissetorial 

Quanto à Área de Política do Programa: (   ) Social 
 

(   ) Econômica e Ambiental 
 (   ) 
Instrumental 

Indicadores do Programa 

Cód. Descrição Unidade de Medida 

      

   

   
      

Ações do Programa 

Cód. Descrição da Ação 
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Indicador 

Fonte:   

Pesquisa:   

Setor Responsável pelo 
Desempenho: 

  

Limitações:   

Parâmetro:   

Recomendações:   

Observação/Informações 
Complementares: 

  

Desagregação Categórica:   

Continuidade do PPA 
Anterior: 

(   ) Não   (   ) Sim   

    Código:   

Série Histórica: 

Ano 2012 2013 2014 2015 

Previsto/Meta         

Valor Apurado          

Meta Anualizada para o PPA 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Previsto/Meta         
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Conceitos e Instruções para Preenchimento 

Programa Vinculado:* Indica o programa cujo resultado é aferido pelo indicador. 

Código**: 
Codificação adotada para cadastro do indicador no sistema 
informatizado. 

Nome do Indicador*: 

É a denominação do indicador que será apresentado à sociedade. 
Deve ser sucinto e comunicável. Deve ser escrito de forma que, ao lê-
lo, se possa ter uma visão clara do que o indicador pretende 
mensurar. 

Nome Resumido*: Denominação sintetizada do indicador. 

Definição/Descrição*: Responde "O que ele é?" 

Interpretação e Uso/Objeto 
de Mensuração*: 

Responde "O que ele faz?" 

Unidade de Medida/Escala*: 
Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como 
indicador. Inserir a unidade de medida do indicador simples, ou a 
escala, caso seja um índice. 

Metodologia de Cálculo*: 
Contém a forma simplificada de como calcular o indicador. 
Exemplo: ((Número de acidentes fatais no ano)/(Número total de 
veículos no ano))x10.000 
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Periodicidade*: 

Indica a abrangência temporal de apuração do indicador. 
Deve-se considerar que a periodicidade do indicador não 
necessariamente corresponde à periodicidade do dado (variável) que 
o compõe. 
Por exemplo: um índice que avalie a qualidade do ar pode ser diário, 
porém a consolidação de um indicador diário não faz sentido em 
termos de aplicação em instrumentos de planejamento. Nesse caso, 
mesmo o dado tendo disponibilização diária, ou mensal, ou 
trimestral, o indicador deve ter periodicidade anual. 

Mês de apuração*: 
Caso não exista uma data precisa para a apuração do indicador, 
inserir uma previsão de qual mês ele pode ser apurado, de acordo 
com as datas previstas de divulgação da informação pela fonte. 

Desagregação Geográfica*: 

Indica a abrangência geográfica do indicador. 
Caso a desagregação seja “regional” ou “outros”, tipo:  
Exemplos: 
1) Regional: Comandos regionais da PM, Regiões de Planejamento, 
Regiões de Saúde, Biomas etc. 
2) Outros: Instituições do governo do Estado, SEPLAN, TRT etc. 

Fonte*: 

Órgão responsável pelo registro ou produção das informações 
necessárias para a apuração do Indicador e sua divulgação periódica. 
Exemplo: 
SEPLAN/SI/Coordenadoria de Pesquisas, Estudos e Indicadores 

Pesquisa*: 
Forma de coleta de dados. Caso não haja uma pesquisa para 
obtenção da informação, considera-se como Registro Administrativo. 
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Setor Responsável pelo 
Desempenho*: 

Órgão ou entidade que se responsabilizará pelo cumprimento das 
metas propostas no indicador e que tem a governabilidade sobre as 
mudanças necessárias para atingir os objetivos mensurados pelo 
indicador. 

Limitações: 
Descrição de aspectos que possam de alguma forma restringir o 
indicador, tanto na sua aplicação quanto na forma como é 
constituído. 

Parâmetro: 
Valor de referência de outro local o qual se é tomado para estipular 
as metas a serem alcançadas. 

Recomendações: 
Apontamento de fatores como possíveis falhas, erros de 
interpretação, dificuldade na obtenção e outros aspectos que o 
indicador possa vir a ter. 

Observação/Informações 
Complementares: 

Outros aspectos não levantados nos outros atributos que sejam 
relevantes ao uso do indicador. Caso haja  mudança na fonte  ou na 
desagregação é necessário que seja mencionado. 

Desagregação Categórica: 
Exemplos: 
Feminino e masculino; Rural e urbano etc. 

Continuidade do PPA 
Anterior*: 

Indica se indicador foi utilizado no PPA Anterior. 
Em caso positivo, informar o código de cadastro. 

Série Histórica: 
Apresenta o histórico das metas previstas e apuradas para o 
indicador. 

Meta Anualizada para o 
PPA*: 

Indica as metas para o indicador para a vigência do PPA. 

* Preenchimento obrigatório 
** Preenchimento pela SEPLAN 
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Produto 

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019    

Ficha de Cadastro de Produtos   
            

Produto    

Ação Vinculada:     

Código:     

Descrição do Produto     

Unidade de Medida:     
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Programa-Valores 

 

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019  

Ficha de Cadastro dos Valores do Programa 

            

Atributos 

Código:   

Descrição do Programa:   

UO Responsável:   

Valor Global do Programa:   

Valor do Programa por Fonte de Financiamento 

Fonte 2016 2017 2018 2019 Total do PPA 

            

            

            

Total           

Despesas Correntes           

Despesas de Capital           
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Ações 

Código Descrição 

            

Valor da Ação por Fonte de Financiamento 

Fonte 2016 2017 2018 2019 Total do PPA 

            

            

            

Total           

Despesas Correntes           

Despesas de Capital           

Código Descrição 
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Valor da Ação por Fonte de Financiamento 

Fonte 2016 2017 2018 2019 Total do PPA 

 
          

            

 
        

 
Total           

Despesas Correntes           

Despesas de Capital           

Código Descrição 

            

Valor da Ação por Fonte de Financiamento 

Fonte 2016 2017 2018 2019 Total do PPA 

            

            

            

Total           

Despesas Correntes           

Despesas de Capital           
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Anexo IV – Programas Padronizados 

 

PROGRAMAS E AÇÕES PADRONIZADAS 

PROGRAMA AÇÃO 

036                                                    

Programa de Apoio                                       

Administrativo 

2004 - Manutenção de Gabinete 

2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 

2006 - Manutenção e Serviços de Transporte 

2007 -  Manutenção dos Serviços Administrativos  Gerais 

2008 -  Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos  Sociais 

2009 -  Manutenção das Ações de Informática 

2010 - Manutenção de Órgão Colegiados 

2014 -  Publicidade Institucional e Propaganda 

2138 - Manutenção de Transporte Aéreo 

994                                                    

Programa de Operações Especiais  - Serviços da Dívida 

Interna  

8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 

995                                                     

Programa de Operações Especiais  - Serviços da Dívida 

Interna  

8015 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 

996                                                    

Programa de  Operações Especiais   - Outras 

8002 - Recolhimento do PIS/PASEP e Pagamento do Abono 

8004 - Parcelamentos de Encargos Sociais 

8007 -  Transparência Financeira a Municípios  

8010 - Indenizações e Restituições 

8011 -  Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgão Extintos 

8016 -  Amortização e Encargos da Dívida Flutuante 

8017 - Transferência de recursos a Municípios  

8024 - Convênios, Contratos e Outros Ajustes 

8025 - Implantação das Ações do Fundo de Aval 

8027 -Transferência ao Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito  - 

FUNSET 

8036 - Encargos com Obrigações Financeiras  

8039 - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas  

8042 - Execução de documentos do  FGTS - BEMAT   

8043 - Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais 
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997  

 Programa de Previdência de Inativos e Pensionistas do 

Estado 

8001 - Pagamento de Aposentadoria e Pensões  - Servidores Civis 

8022 - Pagamento de Aposentadoria e Pensões  - Pessoal Militar  

8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e 

Pensionistas do Estado de Mato Grosso 

8041 -  Pagamento de Inativo e Pensionistas MS -  MT 

998   

Programa de Operações Especiais  -  cumprimento  de 

Sentenças Judiciais 

8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - 

Administração Direta 

8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - 

Administração Indireta 

 
 
036 -  PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - contém as atividades que 

correspondem ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativas, que 

embora colaborem para a consecução dos programas de governo, não foram passiveis 

apropriação nos mesmos. No entanto, torna-se necessário o aprimoramento contínuo 

do processo de programação, de modo que os programas finalísticos e as suas 

respectivas ações reflitam, tanto quanto possível, seus custos reais. 

A finalidade das ações padronizadas é de abarcar as despesas que não possam ser 

apropriadas em programas finalísticos. 

 
994 – PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA -  

destinado  a atender despesas decorrentes dos serviços da dívida interna, contraídas 

pelo Estado , tais como: amortização e encargos da dívida. 

 

995 – PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-SERVIÇOS DA DÍVIDA EXTERNA – 

destinado a atender despesas com os serviços da dívida externa, contraída pelo Estado 

tais como: amortizações e encargos da dívida. 
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996 – PROGRAMAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – OUTRAS – agrega um conjunto  de 

ações, as quais não resultam em produto e não geram contrapartida direta sob a 

forma de bens e serviços, tais como:  parcelamento de encargo sociais, pagamento de 

sentenças judiciais, transferências a qualquer  título, entre outras. 

 

997 – PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO -  visa 

assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores do 

Estado Civil e Militar  inativos e pensionistas. 

 

998 – PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 

JUDICIAIS -  é constituído de duas Operações Especiais distintas, uma destinada à 

alocação de recursos orçamentários para o cumprimento de sentenças judiciais 

transitadas em julgado para os órgãos e entidades da Administração Direta e outra, 

destinada ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado da 

Administração Indireta. 
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Anexo V - Regiões de Planejamento 
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Anexo VI – O PPA em perguntas e respostas 

1. O que é o PPA? 

O PPA é a cartografia de todas as ações que o Governo do Estado, seus Órgãos e Entidades irão 

executar ao longo dos próximos quatro anos. Qualquer atividade que o poder público estadual 

tem intenção de executar, deve estar descrito no PPA na forma de programas e de ações, cujo 

conteúdo será remetido à Assembleia Legislativa para aprovação. O PPA é uma exigência da 

Constituição Federal de 1988 (artigo 165) e da Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989 

(artigo 160) e deve apresentar as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública 

para os próximos quatro anos de governo.  

 

2. Qual a principal função do PPA?  

A principal função do PPA é de organizar a ação de governo, por meio de programas.  O Plano 

Plurianual define as metas do Estado para o período de sua vigência, que é de quatro anos. 

 

3. O que está no PPA tem garantia de ser executado?  

O PPA deve ser visto como um plano de intenções. Não tem caráter impositivo e deve orientar as ações 

de governo, sendo considerados nessa orientação a complexidade e as condições do ambiente sob o qual 

as políticas públicas são formuladas. 

 

4. Por que o PPA deve ser regionalizado?  

O PPA deve ser regionalizado para cumprir sua finalidade de "redução das desigualdades 

regionais", prevista no § 7º, artigo 165 da CF /88.  No estado adota-se as 12 (doze) regiões de 

planejamento estabelecidas pelos estudos do ZSEE/MT- Zoneamento Sócio Econômico 

Ecológico do Estado de Mato Grosso. Sendo apresentado de forma regionalizada, o Plano 

Plurianual possibilita que seja avaliada a redução das desigualdades regionais, finalidade 

basilar do Plano. 
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5. Quais os principais avanços e obstáculos do novo PPA?  

Elencamos como avanço a possibilidade das setoriais buscarem fontes alternativas para o 

financiamento de seus projetos, que independente da previsão de recursos no orçamento. 

Outro avanço significativo é a participação social na elaboração do Plano, o que permitirá 

maior diálogo entre a sociedade e o Estado. Como principais obstáculos apresentam-se o 

cenário fiscal restritivo e o recurso orçamentário diminuto, insuficiente não somente para a 

viabilização do processo de elaboração do plano, como também para o financiamento dos 

programas. 

 

6. Quais as prioridades para este PPA? 

 As prioridades do PPA em elaboração serão definidas a partir das orientações estratégicas de 

governo. Essas prioridades poderão ser identificadas no PPA através dos Programas 

Estruturadores. 

 

7. Como ocorre a gestão do PPA 2016-2019?  

A gestão do PPA ocorrerá com o monitoramento e a avaliação dos objetivos, metas e ações 

dos programas, sobretudo as ações definidas como prioritárias pertencentes aos Programas 

Estruturadores. Para que haja a gestão eficiente do Plano, é imprescindível que os 

instrumentos de planejamento e gerenciais estejam encadeados e correlacionados. O PPA, 

isoladamente, não resolve o problema da gestão.  
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8. Qual a relação entre o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA)? 

É mister enfatizar a relevância de haver compatibilidade entre o PPA, a LDO e a LOA. A LDO 

deve ser o “elo” entre o PPA e a LOA, e sua função principal é estabelecer o conjunto de metas 

e prioridades da Administração Pública Estadual, além de orientar a elaboração da LOA para o 

ano seguinte. O vínculo da LOA com o PPA se dá por meio dos Programas e Ações. 

 

9. O conteúdo do PPA pode ser alterado?  

O PPA é um instrumento de planejamento dinâmico. Portanto, quando houver 

necessidade, o conteúdo pode e deve ser alterado. A Lei do PPA determina que o 

Plano seja anualmente atualizado pelo Poder Executivo, para adequação à Lei 

Orçamentária Anual. Caso a atualização esteja restrita a parâmetros gerenciais do 

Plano, o próprio Poder Executivo está autorizado a atualizar. Em caso de inclusão ou 

alteração de Programa ou Objetivo, o Executivo encaminhará projeto de lei de revisão 

ao Poder Legislativo Estadual.  

 

10. O PPA 2016-2019 apresenta apenas ações 

orçamentárias? 

Não. O Plano contemplará ações orçamentárias e também ações não orçamentárias, essas 

compreendidas como ações que não demandam recursos financeiros para a consecução de 

suas metas físicas. 

  



 
 

85 

 

Manual de Elaboração do PPA 2016-2019 

 

11. O PPA 2016-2019 contará apenas com recursos 

orçamentários para o financiamento de suas ações? 

Não. Esta é uma prerrogativa arrojada incorporada ao novo PPA. Na perspectiva de 

buscar fontes alternativas de financiamento e parcerias que possam viabilizar os 

projetos e desconcentrar o foco no aporte de recursos orçamentários, o novo Plano 

Plurianual contemplará ações cujos recursos não integram o Orçamento Estadual. Essa 

determinação é fundamental no atual cenário de restrição financeira. Desta forma, 

essas ações que não contam com recursos previstos no Orçamento serão financiadas 

por recursos captados externamente, oriundos de instituições financeiras públicas, de 

parcerias com Municípios e outros Estados, do setor privado, do terceiro setor e de 

incentivos fiscais. Intitulamos esse tipo de recurso como Recursos a Contratar. 

 

12. Onde posso consultar todo o conteúdo necessário 

para a elaboração do PPA 2016-2019?  

Todo o conteúdo para a elaboração do novo PPA, tais como legislação e normas, 

cronograma, roteiros e apresentações, podem ser consultados na página oficial da 

Secretaria de Planejamento e Finanças- SEPLAN/MT, no endereço www.seplan.mt.gov.br. 

 

13. Também posso consultar PPA’s anteriores na página 

da SEPLAN? 

Sim. Tanto o PPA 2016-2019, como os PPA’s correspondentes aos quadriênios de 2012-

2015, 2008-2011 e 2004-2007 estão disponíveis para consulta no website da SEPLAN. 

 
 

http://www.seplan.mt.gov.br
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Anexo VII – Flexibilidade dos Elementos e Atributos do 

PPA 2016-2019 para fins de Revisão 

 

ELEMENTOS / ATRIBUTOS 
É CATEGORIA 

ESTRUTURANTE? 

APARECE NA 
PROGRAMAÇÃO DA 

LEI DO PPA? 

QUAL É O 
INSTRUMENTO DE 

REVISÃO? 

EIXO SIM SIM PROJETO DE LEI 

DIRETRIZ SIM SIM PROJETO DE LEI 

Resultado Estratégico NÃO SIM FIPLAN 

UO Participante do 
Resultado  

NÃO SIM FIPLAN 

PROGRAMA SIM SIM PROJETO DE LEI 

Nome do programa NÃO SIM FIPLAN 

Objetivo SIM SIM PROJETO DE LEI 

Problema SIM NÃO FIPLAN 

Justificativa SIM NÃO FIPLAN 

Público-Alvo SIM SIM PROJETO DE LEI 

Resultado Pactuado NÃO SIM FIPLAN 

Horizonte Temporal  NÃO SIM FIPLAN 

Valor Global do Programa NÃO SIM FIPLAN 

UO Responsável NÃO SIM FIPLAN 

AÇÃO SIM SIM PROJETO DE LEI 

Nome da Ação NÃO SIM FIPLAN 

Objetivo da Ação SIM SIM PROJETO DE LEI 

UO Responsável NÃO SIM FIPLAN 

Produto NÃO SIM FIPLAN 

Unidade de Medida NÃO SIM FIPLAN 

Quantidade NÃO SIM FIPLAN 

Regiões Atendidas NÃO SIM FIPLAN 

Valor da ação NÃO NÃO FIPLAN 

OBS: Problema e Justificativa, apesar de estruturantes, poderão ser alterados administrativamente pois não são 
apresentados na programação anexa a Lei do PPA.  
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Anexo VIII – Agenda de Elaboração do PPA 2016-2019 

ATIVIDADES Prazo Responsável 

1. Abertura do Processo de Elaboração do PPA 2016-2019 e  19/02/2015 SEPLAN (SP) 

2. Criação dos Grupos de Trabalho  19/02/2015 SEPLAN (SP) 

3. Elaboração do Cenário Fiscal do PPA 2016-2019 
19/02/2015 a 
12/03/2015 

SEPLAN (SO) 

4. 
Apresentação e validação das despesas de manutenção 
administrativa dos órgãos 

19/02/2015 a 
06/03/2015 

SEPLAN (SO) / 
Unidades 
Setoriais 

5. Divulgação do Manual de Elaboração do PPA 2016-2019 20/02/2015 SEPLAN (SP) 

6. Disponibilização das Orientações Estratégicas de Governo 06/03/2015 SEPLAN (SP/UGE) 

7. 
Capacitação dos Facilitadores das Oficinas de 
Planejamento do PPA 2016-2019 

23/02/2015 a 
06/03/2015 

SEPLAN (SP) 

8. 
Realização das Oficinas de Planejamento para formulação 
dos programas e ações 

23/02/2015 a 
17/04/2015 

SEPLAN (SP) / 
Unidades 
Setoriais 

8.1. 
Definição das equipes e cronograma setorial para 
realização das oficinas 

23/02/2015 
Unidades 
Setoriais 

8.2. Mobilização das equipes setoriais de planejamento  
23/02/2015 a 
27/02/2015 

Unidades 
Setoriais 

8.3. 
Realização das oficinas de identificação, delimitação e 
explicação dos problemas  

 09/03/2015 a 
02/04/2015 

SEPLAN (SP) / 
Unidades 
Setoriais 

8.4. 
Concepção dos programas e ações compatíveis com as 
Orientações Estratégicas de Governo 

 06/04/2015 a 
15/04/2015 

SEPLAN (SP) / 
Unidades 
Setoriais 

8.5. 
Validação da proposta de programação com o nível 
estratégico setorial 

 16/04/2015 e 
17/04/2015 

Unidades 
Setoriais 

9. 
Disponibilização dos limites orçamentários e financeiros 
para os programas e ações do PPA 2016-2019  

22/04/2015 SEPLAN (SO) 

10.  
Definição da quantidade de metas físicas e financeiras das 
ações e programas, de acordo com o teto orçamentário 

 22/04/2015 a 
30/04/2015 

Unidades 
Setoriais 
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11. 
Encaminhamento das propostas dos programas e ações 
aos coordenadores dos Grupos Temáticos 

04/05/2015 
Unidades 
Setoriais 

12. 
Análise da coerência, pertinência e priorização dos 
programas e ações do PPA 2016-2019 

04/05/2015 a 
22/05/2015 

SEPLAN (SP) 

12.1. Análise dos programas e ações 
 04/05/2015 a 

13/05/2015 
SEPLAN (SP) 

12.2. Realização de ajustes das propostas 
 14/05/2015 a 
20/05/2015 

Unidades 
Setoriais 

12.3. 
Validação das propostas ajustadas com o nível 
estratégico setorial 

 21/05/2015 e 
22/05/2015 

Unidades 
Setoriais 

12.4. Definição das Metas e Prioridades para 2016 
 21/05/2015 e 
22/05/2016 

SEPLAN (SP/GAB) 

13. 
Validação da proposta de PPA 2016-2019 com o 
Governador  

 25/05/2015 a 
29/05/2015 

SEPLAN (SP/GAB) 

14. Cadastramento dos programas e ações no FIPLAN 
01/06/2015 a 
19/06/2015 

Unidades 
Setoriais 

15. Análise e ajuste das propostas lançadas no FIPLAN 
22/06/2015 a 
03/07/2015 

SEPLAN (SP) / 
Unidades 
Setoriais 

16. 
Carregamento das propostas dos programas e ações do 
PPA  2016-2019 para LOA  2016 

 06/07/2015 a 
10/07/2015 

SEPLAN (SP/SO) 

17. Consolidação do documento final do PPA 2016-2019 
 06/07/2015 a 

03/08/2015 
SEPLAN (SP) 

18. 
Encaminhamento da proposta do PPA 2016-2019 ao Poder 
Legislativo 

 28/08/2015 
SEPLAN (SP/GAB) 

/ Casa Civil 

19. 
Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei do PPA 
2016-2019 no Poder Legislativo 

 31/08/2015 a 
18/12/2015 

SEPLAN (SP/GAB) 
/ Casa Civil 

20. Análise para sanção ou veto do Governador 
 21/12/2015 a 
30/12/2015 

SEPLAN (SP) / 
Casa Civil 

21. Publicação da Lei do PPA 2016-2019 30/12/2015 SEPLAN (SP/GAB) 

 




