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APRESENTAÇÃO

 
O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Esta-
dual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos 
PPAs”, coordenado pelo Ipea em parceria com o Ministério do Planejamento e instituições de 
pesquisa e ensino nos estados brasileiros. Ao todo, o projeto avaliou dez experiências estaduais 
(Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo).

O objetivo geral da pesquisa consiste em apreender, analisar e apresentar, em perspectiva 
comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à utilização 
do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao período 2012-2015. 
Busca-se construir uma visão panorâmica acerca da conexão entre o plano de governo e a 
condução da atividade governativa e, dessa forma, contribuir para a modernização da gestão 
pública no país e para reforçar sua natureza democrática. Para tanto, as análises enfatizam três 
dimensões principais: o processo de elaboração do PPA, a concepção  e o conteúdo programá-
tico do documento, e o desenho e funcionamento do sistema de monitoramento da progra-
mação proposta.  

Todos os relatórios estão disponíveis ao público nos sítios do Ipea (Rede Ipea – Plataforma de 
Pesquisa em Rede) e do Ministério do Planejamento.
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1 INTRODUÇÃO 

Este documento é fruto de parceria firmada entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e a Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Mu-
nicipal (Cepam) para realização da pesquisa intitulada Planejamento e Gestão Governamental 
na Esfera Estadual: Uma Análise Comparativa dos Processos, Conteúdos e Sistemas de Acompa-
nhamento dos Planos Plurianuais. 

Trata-se de estudo comparativo que envolve dez estados brasileiros. Para cada estado, o Ipea 
definiu um órgão parceiro encarregado de realizar o trabalho e, no Estado de São Paulo, foi 
escolhido o Cepam.

A equipe de trabalho constituída envolveu os técnicos Carlos Corrêa Leite, Eugenio Lima Men-
des, Fátima Fernandes de Araújo, Fernando Antônio Franco Montoro, Isabete Gabriel da Silva e 
o estagiário José Luiz d’Agostini Filho. 

Os resultados obtidos estão consolidados no presente relatório. Inicialmente, são descritos os 
procedimentos metodológicos definidos pelo grupo. Em seguida, apresenta-se o conteúdo da 
pesquisa, enfocando a sistematização e a análise dos dados em três partes. 

A primeira parte trata do processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) enfocando os se-
guintes aspectos: breve histórico da Secretaria de Planejamento do estado de São Paulo e as 
características dos PPAs; a estrutura, os atores e as ferramentas tecnológicas utilizadas no pro-
cesso de elaboração do documento estadual; análise da revisão e das alterações; a participação 
da sociedade civil na elaboração; e a análise da tramitação do plano na Assembleia Legislativa 
estadual (Alesp). É importante ressaltar a contribuição fundamental para a organização do pro-
cesso de orçamentação, pela lei 4320/64. Embora o PPA tenha sido previsto na Constituição de 
1988, as linhas gerais desse processo ainda são definidas por essa lei. A segunda parte aborda 
o conteúdo do PPA. Descreve-se a composição; desenha-se o esboço da estrutura do PPA pau-
lista; busca-se compreender sua base conceitual; analisa-se a integração e o alinhamento dos 
instrumentos de planejamento público estadual (PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, 
Lei Orçamentária Anual - LOA); aborda-se a sua regionalização e, por fim, avalia-se a transversa-
lidade e a intersetorialidade dos programas do PPA. 

A terceira e última parte focaliza o sistema de monitoramento e avaliação, a partir dos seguintes 
aspectos: estrutura, atores e ferramentas tecnológicas do sistema de monitoramento e avalia-
ção do PPA; funções do sistema de monitoramento e avaliação; fluxo do processo de monitora-
mento; a sistemática de avaliação; o acesso da sociedade às informações geradas; e a utilização 
das informações geradas pelo monitoramento e a avaliação e seus impactos sobre a gestão. 

Por fim, faz-se um breve balanço crítico, apresentando as considerações finais a partir da pes-
quisa realizada, destacando pontos importantes, relativos ao processo de elaboração, ao con-
teúdo e ao processo de monitoramento e avaliação do PPA do estado de São Paulo.
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2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Este relatório de pesquisa contém as informações e os dados obtidos nas fontes e na biblio-
grafia indicadas, bem como observações, análises, reflexões e conclusões da equipe técnica, 
embasadas em ampla pesquisa documental, seguida por outra de campo.

Ambas as pesquisas foram efetuadas a partir de detida análise das questões e aspectos que 
compõem o Termo de Referência proposto pelo Ipea, bem como em seu detalhamento pos-
terior.

2.1 Descrição dos Procedimentos Metodológicos Utilizados

As pesquisas bibliográfica e documental abrangeram:

	Revisão bibliográfica sobre diversas facetas do planejamento governamental: histórico, 
processos, instrumentos, experiências de planejamento, dentre outras;

	Levantamento e análise da legislação e dos dispositivos infralegais vigentes nas esferas 
federal e estadual relacionados com o planejamento governamental; e, particularmente, 
com o PPA; e

	Levantamento e análise de documentos produzidos por órgãos e instituições estaduais 
abordando aspectos relacionados com a elaboração, aprovação, implementação, 
acompanhamento e avaliação da execução do PPA.

A pesquisa de campo foi efetivada com os principais integrantes do sistema estadual de pla-
nejamento. Foram levantadas informações e percepções desses atores quanto à atividade de 
planejamento desenvolvida pelo governo estadual e que resulta no PPA. 

2.2 Detalhamento das Etapas

A metodologia de trabalho consistiu nas etapas descritas a seguir, cujas informações colhidas 
serviram de base para organizar o presente relatório.

Na primeira etapa, foi selecionada a legislação federal e a estadual, que trata da temática. As 
informações colhidas em todas as etapas serviram de base para organizar o presente relatório. 
Os textos legais selecionados, que compõem a legislação básica, estão relacionados nas Refe-
rências. 

Na segunda etapa, a equipe escolheu documentos que tratam de assuntos relacionados aos 
PPAs do estado de São Paulo ou às contas públicas estaduais. Estão relacionados nas Refe-
rências.
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ESTADO DE SÃO PAULO

Também foram juntados trabalhos de especialistas em planejamento que desenvolveram re-
flexões e críticas sobre as etapas do ciclo de gestão dos PPAs, tanto no âmbito federal como no 
estadual. Esses textos estão relacionados nas Referências. 

Na terceira etapa, a equipe preparou e executou as entrevistas semiestruturadas com repre-
sentantes de órgãos estaduais. Partiu-se do questionário com questões colocadas pelo Ipea e 
introduzidas algumas questões específicas para cada um dos órgãos integrantes do sistema de 
planejamento estadual. Essas entrevistas serviram para elucidar aspectos não esclarecidos na 
legislação ou nos documentos consultados. Os órgãos estaduais escolhidos para a aplicação 
dos questionários e os critérios que justificaram sua escolha, são os seguintes: 

	A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, por ser um dos órgãos centrais 
dedicados à atividade de planejamento estadual. Foi entrevistada a coordenadora da 
Coordenadoria de Planejamento e Avaliação (CPA); 

	A Secretaria de Saúde, em virtude da sua complexidade e amadurecimento em termos 
de planejamento, fato que decorre da sua interação com a esfera administrativa federal, 
como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS). A entrevista ocorreu com a diretora de 
Planejamento;

	A Secretaria de Desenvolvimento Social, em razão de esse órgão normalmente receber 
grande volume de indicações parlamentares (em 2011, estas representaram 42,5% das 
indicações liberadas para a execução). A entrevista foi realizada com o chefe de Gabinete, 
que também é o interlocutor com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional para tratar assuntos relacionados ao PPA; com a coordenadora do Grupo 
Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (GSPOFP);  e com o gerente 
do Programa Família Cidadã;

	A Secretaria de Transportes Metropolitanos, por receber maior volume de recursos 
orçamentários (principalmente investimentos) que movimenta em relação às demais 
secretarias de estado, além de seu objeto de atuação exigir planejamento de longo 
prazo. Foram entrevistados o coordenador de Planejamento e Gestão, que também é o 
interlocutor com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional para tratar 
assuntos referentes ao PPA; o assessor técnico executivo da Diretoria de Planejamento e 
Projetos da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM); e a coordenadora 
do GSPOFP;

	A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, devido à sua 
complexidade estrutural, que inclui as três universidades estaduais, aliado ao fato de 
que o órgão tem passado por diversas reestruturações administrativas e mudanças 
na direção, o que possibilita redefinição de finalidade e prioridades. A entrevista foi 
concedida pelo coordenador do GSPOFP, e pelo gerente de um importante programa. 

	O Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foram escolhidos em 
virtude do papel relevante que desempenham em todas as fases do ciclo de gestão do 
PPA. 

A seguir, estão relacionados, por poderes, secretarias e instituições, os entrevistados, com os 
respectivos cargos, assim como as datas das entrevistas.
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Poder Executivo

	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional: Regina Beretta, responde 
pela Diretoria de Planejamento e Avaliação – Dias 13/8/2012 e 31/10/2012;

	Secretaria de Saúde: Sueli Valim, diretora de Planejamento –  Dia 20/8/2012;

	Secretaria de Desenvolvimento Social: Carlos Alberto Facchini, chefe de Gabinete; 
Vanice Ferrão Lagonegro, coordenadora do GSPOFP; Felicidade Santos Pereira, gestora 
do Programa Família Cidadã –  Dia 22/8/2012;

	Secretaria de Transportes Metropolitanos: Saulo Pereira Vieira, coordenador de 
Planejamento e Gestão (interlocutor), Luiz Antônio de Souza Cagioli, assessor técnico 
executivo da Diretoria Executiva da CPTM e Alice Miwa Koyama Diaféria – coordenadora 
do GSPOFP da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) –  Dia 24/8/2012;

	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia: Dartgman Marins, 
coordenador do GSPOFP, e Margareth Aparecida de O. Lopes Leal, gerente do Programa 
Inovação para a Competitividade –  Dia 30/8/2012;

Não foi possível entrevistar representantes da Casa Civil do governador e da Secretaria da Fa-
zenda.

Poder Legislativo 

Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp): 

	Deputado Luiz Cláudio Marcolino – vice-presidente da CFOP da Alesp –  dia 4/9/2012;

	Deputado Mauro Bragato – presidente da CFOP da Alesp –  dia 11/9/2012;

	Ana Carolina Davanço, assessora parlamentar do deputado Luiz Cláudio Marcolino –  
dia 4/9/2012;

	Ivete Cavinatti, assessora do deputado Mauro Bragato –  dia 4/9/2012;

	José Renê Pires de Campos, assessor parlamentar do deputado Mauro Bragato –  dia 
4/9/2012;

	Tânia Rodrigues Mendes, coodenadora do Comitê Executivo do Portal da Alesp na 
Internet –  dia 11/9/2012;

	Roberta Clemente, assessora técnica do Departamento de Comissões da Alesp –  dia 
11/9/2012;

	Clayde Rosely Dini, assessora parlamentar do deputado João Caramez – dia 11/9/2012.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

	Abílio Licínio dos Santos Silva, diretor técnico de Divisão Substituto, pertencente à 
Diretoria de Contas do Governador - dia 10/9/2012;

	Sergio Teruo Nakahara, agente de Fiscalização Financeira e chefe do Setor Financeiro, 
pertencente à Diretoria de Contas do Governador - dia 10/9/2012.
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3 RESULTADO DA PESQUISA: 
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Os resultados da pesquisa, para fins de análise, foram divididos em três partes, consolidados no 
presente relatório. A primeira parte (3.1) trata do processo de elaboração do Plano Plurianual 
(PPA), a segunda (3.2) aborda o conteúdo do PPA e a última parte (3.3) discute o sistema de 
monitoramento e avaliação,

3.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA

A seguir, vamos focalizar os seguintes aspectos: breve histórico da Secretaria de Planejamento 
do estado de São Paulo e as características dos PPAs; a estrutura, os atores e as ferramentas 
tecnológicas utilizadas no processo de elaboração do documento estadual; análise da revisão 
e das alterações; a participação da sociedade civil na elaboração; e a análise da tramitação do 
plano na Assembleia Legislativa estadual (Alesp).

3.1.1  Institucionalização e Evolução da Secretaria de Planejamento no estado de São 
Paulo 

A área de planejamento, no governo do estado de São Paulo, foi institucionalizada a partir de 
1964, com a criação da Secretaria de Estado dos Negócios de Economia e Planejamento (Lei 
8.208, de 8 de julho de 1964). Possivelmente, o governo paulista buscava sintonia com o movi-
mento de reformas instaurado na Administração Pública, em andamento tanto no governo fe-
deral quanto em alguns governos estaduais, abrangendo a valorização do planejamento como 
instrumento na busca do desenvolvimento econômico e social.

A Secretaria surgiu com o objetivo de:

I - promover o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo e contribuir para 
acelerar o desenvolvimento econômico nacional;

II - coordenar o planejamento e orientar o controle das obras públicas de caráter 
socioeconômico necessárias ao desenvolvimento econômico e bem estar social; 

III - coordenar a economia pública e a iniciativa privada, na orientação racional da 
política econômica do Estado; 

IV - orientar a política de financiamento de planos públicos e particulares, criando 
condições favoráveis para o investimento de capitais nacionais e estrangeiros em 
território estadual, com vistas à realização do desenvolvimento econômico; 

V - colaborar, quando solicitada, com o governo federal, na elaboração e controle das 
políticas  cambial, tarifária e tributária. (LEI 8208, DE 8 DE JULHO DE 1964).
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Em 1966, a estrutura organizacional dessa secretaria foi definida, compondo-se por cinco uni-
dades administrativas: i) Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico; ii) Departamento 
de Economia e Planejamento; iii) Departamento de Execução e Controle do Planejamento; iv) 
Departamento de Estatística; e v) Serviço de Documentação e Bibliotecas. (LEI 9.362, DE 31 DE 
MAIO DE 1966).

A lei que estruturou a Secretaria de Estado dos Negócios de Economia e Planejamento também 
criou um Grupo de Planejamento Setorial (GPS), no Gabinete de cada secretário de estado, de 
dirigentes de autarquias e do Conselho Estadual de Educação.

O GPS contava em sua organização com:

	Um colegiado composto de três membros: um representante da Secretaria de Economia 
e Planejamento e dois representantes da própria Secretaria de Estado, um dos quais 
com a função de supervisionar a equipe técnica;

	Uma equipe técnica integrada por pessoal técnico de nível   universitário, recrutado 
dentre os servidores da administração, ou contratado. O colegiado teria um coordenador 
escolhido dentre seus membros pelo secretário de estado. 

O Decreto 47.830, de 16 de março de 1967, define as competências do GPS da seguinte forma:

I – do Colegiado:

a) fixar as diretrizes setoriais, em consonância com as diretrizes gerais do planejamento governa-
mental, da reforma administrativa e da regionalização do serviço público estadual, emanadas da 
Secretaria de Economia e Planejamento; 

b) aprovar as propostas de reforma administrativa; 

c) aprovar os Planos de Aplicação, a serem submetidos ao governador do Estado, de acordo com o 
decreto 47.815-D, de 7 de março de 1967; 

d) aprovar os programas e orçamentos-programas, que constituem o (lacuna constante do docu-
mento original consultado);

e) aprovar as medidas relativas à regionalização das atividades da Secretaria;

f ) avaliar a execução e os resultados dos programas de trabalho do setor e aprovar relatórios elab-
orados pela equipe técnica;

g) determinar a realização de estudos e diagnósticos relacionados com a atividade do setor; e

h) aprovar o programa de trabalho da Equipe Técnica.

II - da Equipe Técnica:

a)  orientar e coordenar a elaboração dos programas e orçamentos-programas das unidades do setor 
e integrá-los no plano da Secretaria;

b)  analisar os programas, orçamentos-programas e propostas de reforma administrativa, submetidos 
ao Secretário;

c)  realizar ou promover a realização de estudos e diagnósticos relacionados com o plano da Secre-
taria;

d) controlar o andamento físico e financeiro dos programas e orçamentos-programas e avaliar os 
resultados do plano da Secretaria;

e)  elaborar relatórios da execução do plano da Secretaria. 

Desde então, o Executivo paulista mantém em sua estrutura uma secretaria de estado voltada 
para o planejamento.  No decorrer do tempo, a secretaria teve sua denominação alterada al-
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gumas vezes, geralmente retratando mudanças em sua competência, espelhadas ou não em 
sua estrutura administrativa. Porém, no geral, manteve-se responsável por desenvolver algum 
aspecto relativo à ação planejadora governamental. 

Em 1967, acatando a lei 4320/64, a Secretaria de Economia e Planejamento elaborou o primeiro 
Orçamento Plurianual de Investimento (OPI), do estado de São Paulo, para o período 1968-1970 
(Decreto 49.154, de 28 de dezembro de 1967). Os OPIs consistiam na expressão financeira dos 
programas setoriais e/ou regionais decorrentes do plano vigente, considerando apenas as des-
pesas de capital, por um período de três anos, sob a forma de orçamento-programa. Esses OPIs 
ainda indicavam todos os recursos necessários para os programas, subprogramas e projetos.

Como forma de demonstrar a importância com que trataria o planejamento estadual, ao baixar 
decreto que normatizou a elaboração do orçamento-programa de 1969, o governo paulista 
ressaltou que pretendia ir além da estrita elaboração da peça orçamentária. Era intenção im-
plantar definitivamente, na Administração estadual, um sistema denominado de planejamen-
to-orçamento, por meio da elaboração, do controle, da avaliação e execução de orçamentos-
-programas. 

O processo de elaboração orçamentária deveria ocorrer segundo uma rotina lógica de planeja-
mento, contemplando o estudo dos problemas dentro de cada área, a definição das diretrizes, 
dos objetivos e das atividades necessárias para a consecução desses objetivos, e, em sequência, 
a identificação e quantificação dos recursos de trabalho e, finalmente, dos recursos financeiros.  

Nesse processo racional de planejamento, adquiria importância vital a prévia definição, pelos 
administradores públicos estaduais, de suas intenções, a escolha das formas de concretizá-las, 
para então os contadores e demais especialistas traduzi-las nas peças orçamentárias, segundo 
o processo de classificação previsto nos dispositivos legais e na técnica orçamentária.

A “exposição de motivos” do secretário da Fazenda, Luis Arrôbas Martins, que encaminha ao 
governador do estado o projeto de decretos contendo as normas para a elaboração da propos-
ta orçamentária para 1969 é elucidativa sobre o valor tributado ao planejamento por alguns 
setores governamentais. O empenho para deflagrar e sustentar o processo de implantação 
da sistemática de planejamento governamental e a tarefa prevista para sua implementação 
requeriam alteração das técnicas utilizadas e, principalmente, uma mentalidade de planeja-
mento.

Em 1970, embora mantida sua denominação, a secretaria teve sua estrutura organizacional 
alterada, com o Decreto 52.548, de 29 de outubro. Foram criadas duas áreas: a Coordenado-
ra de Planejamento, em substituição aos Departamentos de Economia e Planejamento e de 
Execução e Controle do Planejamento, e a Coordenadoria de Ação Regional. Essa mudança na 
estrutura organizacional traz como inovação na secretaria uma divisão na competência de pla-
nejar. A Coordenadoria de Planejamento passa a cuidar dos aspectos setorial e global do gover-
no estadual integrando as atividades dos diversos setores. À Coordenadoria de Ação Regional 
coube introduzir o enfoque territorial no planejamento setorial e no global, além de articular 
a ação dos diversos órgãos setoriais e das entidades descentralizadas de governo, seguindo a 
orientação de regionalizar a ação governamental. 

A Coordenadoria de Planejamento passa a contar com uma estrutura organizacional flexível, 
constituída por assessorias técnicas e uma comissão técnica. Na Coordenadoria de Ação Re-
gional, é instituída uma estrutura administrativa composta por um Grupo Executivo da Grande 
São Paulo, nove Escritórios Regionais de Planejamento (Erplans) e uma Comissão de Planeja-
mento Regional. 
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A Comissão de Planejamento Regional era composta pelo diretor do Escritório Regional de 
Planejamento e pelos dirigentes das Unidades Regionais das Secretarias de Estado e entidades 
descentralizadas. Os Erplans e o Grupo Executivo da Grande São Paulo receberam a incumbên-
cia de

articular as atividades de programação setorial e promover seu desenvolvimento a 
nível regional, incrementando a intercomunicação das diferentes agências do Governo, 
prestando-lhes assessoramento metodológico e fornecendo-lhes dados e estatísticas 
regionais; e promover a mobilização dos agentes regionais de desenvolvimento – 
prefeituras, instituições universitárias e outras entidades públicas e particulares – e 
articular seus programas com os do Governo Estadual). 

Em 1971, em razão de outra mudança estrutural na Secretaria de Economia e Planejamento, 
os Erplans assumem a responsabilidade pelo assessoramento dos municípios na confecção de 
orçamentos e planos integrados de desenvolvimento, visando a obter mais integração e articu-
lação com o governo estadual, os governos municipais, as instituições privadas e a sociedade 
civil.

Sob o ponto de vista formal, houve êxito no intento de implantar um sistema de planejamento 
mais robusto e abrangente. Nota-se essa intenção com a edição de normas atinentes ao con-
trole, acompanhamento e avaliação físico-financeira das programações constantes no OPI. O 
acompanhamento dos trabalhos e a avaliação de resultados visavam:

a) A aferição do grau de realização dos programas; 
b) O exame da compatibilidade entre os recursos empregados e os resultados obtidos; 
c) A verificação da existência de recursos ociosos ou insuficientemente empregados; 
d) A revisão crítica de propósitos e das prioridades1. 

 
À Secretaria de Economia e Planejamento coube a responsabilidade pelo acompanhamento 
e pela supervisão geral, enquanto que a coordenação-geral, o controle, acompanhamento e 
a avaliação da execução orçamentária setorial ficaram a cargo dos GPS e, em sua ausência, de 
Grupos Especiais de Trabalho criados para esse fim. 

Em 1976, a Secretaria de Economia e Planejamento obtém posição de destaque no governo 
estadual, ao passar a integrar o Gabinete do Governador e a ter responsabilidades mais abran-
gentes e sofisticadas no planejamento do Estado, como as seguintes: 

I –  prestar assessoramento ao governador em sua área de atuação;

II –  coordenar as atividades que envolvam a atuação de mais de um órgão ou 
entidade da Administração, quando assim determinar o governador;

III –  organizar e administrar o sistema de planejamento do Estado na qualidade de 
órgão central do mesmo;

IV –  formular a política de desenvolvimento socioeconômico do Estado;

V –  elaborar e acompanhar a execução do orçamento do Estado;

VI –  assessorar tecnicamente o Conselho de Governo e dar-lhe suporte administrativo; 
e

VII – definir, implantar e operar o Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos - 

Seade2.

1   Decreto 52.758, de 25 de junho de 1971.
2   Decreto 8.692, de 30 de setembro de 1976, art. 2º. 
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Para dar conta dessas atribuições, tem sua estrutura organizacional ampliada e robustecida, 
passando a contar com as seguintes unidades responsáveis pelas atividades-fim: 

a) Coordenadoria de Planejamento e Avaliação; 

b) Coordenadoria de Programação Orçamentária; 

c) Coordenadoria de Ação Regional (CAR); 

d) Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp); 

e) Terrafoto S.A. – Atividades de Aerolevantamentos; 

f ) Conselho Estadual de Desenvolvimento Socioeconômico.

Importante medida que criou condições para ampliar a participação social no planejamento 
e na gestão do estado e, ao mesmo tempo, contribuiu com o processo de regionalização e 
descentralização administrativa ocorreu com a criação de dez Conselhos de Desenvolvimento 
Regional (CDRs), correspondentes às Regiões Administrativas (RAs) do estado, no final de 1978.

Os CDRs, em conjunto com os Erplans, vieram compor um avançado arranjo institucional, den-
tro da Secretaria de Economia e Planejamento, que possibilitava a atuação planejada, integra-
da, articulada e participativa nas diversas regiões de São Paulo.

Aos CDRs cabia, no âmbito da respectiva RA, um amplo espectro de objetivos, como os relacio-
nados a seguir:

I –  promover mstruturou a Secretaria de Estado dos Negócios de Economia e Planejamento 
também criou um Grupo de Planejamento Setorial (GPS), no Gabinete de cada secretário de 
estado, de dirigentes de auaior aproximação entre governo e cidadãos;

II –  descentralizar o processo decisório e aumentar a participação social; 

III –  contribuir para que as intervenções públicas melhor atendam às peculiaridades regionais, 
inclusive participando da elaboração e revisão de Planos Regionais de Desenvolvimento e Uso 
do Solo;

IV –  facilitar a integração dos interesses e aspirações dos diversos setores de cada região;

V –  ajudar na consolidação da regionalização administrativa, mediante uma atuação mais 
integrada;

VI –  contribuir para aprimorar o processo de planejamento no Estado;

VII –  colaborar com subsídios na formulação de propostas orçamentárias das diversas Secretarias de 
Estado;

VIII – alocar recursos financeiros do Estado visando à promoção do desenvolvimento nos municípios 
mais afeitos ao planejamento.

 
Os CDRs buscavam a integração e a articulação dos órgãos estaduais, com atuação regional, 
com os governos municipais e a sociedade civil. Essa função estava assegurada por sua própria 
composição, com a participação dos seguintes membros:

I –  representantes das Secretarias de Estado de Obras e Meio Ambiente e da Secretaria de 
Transportes, bem como das demais secretarias com unidade regionalizada;

II –  prefeitos do município-sede da região e representando cada uma das sub-regiões componentes 
da região;

III –  representantes dos Sindicatos Patronais do setor agropecuário, da indústria, e do comércio e 
serviços;

IV –  representantes dos Sindicatos de Trabalhadores do setor agropecuário, indústria, e comércio e 
serviços;
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V –  representante de Associações de Municípios;

VI –  pessoa com reconhecido conhecimento sobre os problemas da região, livremente indicado 
pelo governador do estado.

Cabia aos Erplans propiciar o suporte técnico para o funcionamento dos CDRs, devendo, seu 
diretor, exercer as funções de secretário técnico.  Porém, os CDRs tiveram curta existência, pois 
foram extintos em 1980. Ao mesmo tempo, a CAR foi transferida para a Secretaria do Interior.  

Em 1983, ocorre outra reorganização na Secretaria de Economia e Planejamento, buscando im-
plementar a política estadual de participação e descentralização. Essa secretaria passa a englo-
bar a CAR (Decreto 20.890, de 30 de março de 1983). No mesmo ano, é criada a Coordenadoria 
de Investimentos, Empresas e Fundações, e reorganizadas a Coordenadoria de Planejamento 
e Avaliação e a Coordenadoria de Programação Orçamentária (Decreto 21.142, de 8 de agosto 
de 1983).

Em 1991, após mais de 25 anos de existência, a Secretaria de Economia e Planejamento tem a 
sua denominação alterada para Secretaria de Planejamento e Gestão, e a CAR passa a ser Coor-
denadoria de Planejamento Regional. 3 

Ainda são transferidos para essa secretaria órgãos e entidades como: a) Fundo Metropolita-
no de Financiamento e Investimento (Fumefi); b) Empresa Metropolitana de Planejamento da 
Grande São Paulo (Emplasa); e c) Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam. Os Erplans são trans-
feridos para a Secretaria de Governo, com a denominação de Escritórios Regionais de 
Integração.4 

Em 1992, por força do Decreto 35.377, de 24 de julho, os Escritórios Regionais de Integração 
retornam para a Secretaria de Planejamento e Gestão, e é criada a Coordenadoria de Integra-
ção Regional, para recebê-los. Tanto os escritórios quanto a coordenadoria são alterados, em 
1995, para Escritórios Regionais de Articulação e Planejamento (Erplans) e Coordenadoria de 
Articulação e Planejamento Regional (CAR).5 Em 1995, com nova mudança, é restaurada a de-
nominação de Secretaria de Economia e Planejamento.6 

Nesse ínterim, com a Lei Complementar 760, de 1º de agosto de 1994, que estabeleceu dire-
trizes para a organização regional do Estado de São Paulo, o governo paulista retoma sua pre-
ocupação com o planejamento regional e com a busca da integração e articulação de órgãos, 
entidades estaduais e de outras esferas de governo, bem como com a sociedade civil. Essa lei 
resgata o papel de destaque da Secretaria de Planejamento no aspecto regional e possibilita 
que o governo crie regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, ou microrregiões, e me-
diante lei definir um Sistema de Planejamento Regional e Urbano que fica sob a coordenação 
da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Foi definido um Conselho de Desenvolvimento em cada unidade territorial regional, com cará-
ter normativo e deliberativo, composto com um representante de cada município abrangido 
e com representantes do estado nos campos funcionais de interesse comum. A participação 
popular prevista nesse conselho atende ao direito de acessar informações, estudos e planos; 
solicitar esclarecimentos e apresentar discordâncias; e solicitar explicações. 

3    Decreto 33.130, de 15 de março de 1991.
4    Decreto 33.132, de 15 de março de 1991.
5    Decreto 40.146, de 16 de julho de 1995.
6    Decreto 39.901, de 1º de janeiro de 1995.
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A Lei Complementar 760, de 1994, ainda reafirma dispositivos constitucionais, determinando 
que “os planos plurianuais do estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, os 
objetivos e as metas da Administração estadual” e que “o estado e os municípios integrantes da 
unidade regional destinarão, nos respectivos planos plurianuais e orçamentos, recursos finan-
ceiros específicos para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum”. 

Com base nesse dispositivo legal, no decorrer do tempo, foi reorganizada a Região Metropo-
litana de São Paulo e foram criadas as seguintes unidades regionais: a) Região Metropolitana 
da Baixada Santista; b) Região Metropolitana de Campinas; c) Aglomeração Urbana de Jundiaí; 
d) Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte;  e) Aglomeração Urbana de Pira-
cicaba7. 

Em 2011, na atual gestão governamental, a Secretaria de Economia e Planejamento passa a ser 
denominada Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional (SPDR) e sua estrutura 
passa por algumas transformações. O governador Geraldo Alckmin também realiza mudança 
organizacional, que inclui a criação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Esta re-
cebe a incumbência de elaborar políticas específicas para as regiões metropolitanas, aglome-
rações urbanas e microrregiões, dentro dos limites do que foi definida como macrometrópole 
paulista. 

Para essa nova secretaria, são transferidos os órgãos relativos às unidades regionais constantes 
da estrutura da SPDR (regiões metropolitanas e aglomerações urbanas). A secretaria fica res-
ponsável pelo planejamento e desenvolvimento regional do Estado, missão expressa em sua 
atual denominação.

3.1.2 Breve histórk dos PPAs

Em 2000, a então denominada Secretaria de Economia e Planejamento elabora o primeiro PPA 
do Estado de São Paulo, fundamentado na Portaria MOG  42, de 14 de abril de 1999. Esse pri-
meiro plano é elaborado no segundo governo de Mário Covas e aprovado pela Lei 10.694, de 
8 de dezembro de 2000.

A estratégia de ação do PPA do Estado de São Paulo contempla quatro diretrizes governamen-
tais para o período 2000-2003, a saber:

1. Geração de Emprego;

2. Segurança e Justiça Social;

3. Desenvolvimento Humano;

4. Competitividade.

 
O PPA compôs-se de 180 programas, mas não especificou claramente as ações. Estas foram 
expressas de forma imprecisa, ora apresentando seus produtos, ora as respectivas metas.

As normas, fixadas anteriormente pelo governador8, visando disciplinar o processo de elabo-
ração do PPA, trouxeram algumas inovações  à sistemática de elaboração dos orçamentos plu-

7   Respectivamente, Lei Complementar estadual 1.139, de 2011; Lei Complementar estadual 815, de 1996; Lei Complementar 
estadual 870, de 2000; Lei Complementar estadual 1.146, de 2011; Lei Complementar estadual 1.166, de 2012; e Lei 
Complementar estadual 1.178, de 2012.
8    Decreto 44.437, de 11 de outubro de 1999
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rianuais de investimento. Uma das mais importantes foi o modelo de gerenciamento de cada 
programa, que compreendia:

I – Indicação de um gerente de programa pelos secretários de estado ou dirigente de órgão da 
administração indireta, mesmo que seja integrado por projetos ou atividades desenvolvidas por 
mais de um órgão ou unidade administrativa;

II – Controle de metas, prazos e custos;
III – Sistema de informações gerenciais.

 
O gerente de programas recebeu a incumbência de estabelecer a cooperação entre parceiros, 
articular recursos, esforços e informações, com vistas a obter eficiência e eficácia do programa. 
Ficou determinado, também, que a Secretaria de Economia e Planejamento teria o papel de 
acompanhar e avaliar os resultados do plano.

Embora tenha sido organizado segundo as definições introduzidas pela Portaria 42, editada 
pelo Ministério do Planejamento e Gestão, cujo enfoque recai sobre o programa como seu 
principal componente, o PPA 2000-2003 apresentou alguns problemas, entre os quais, a im-
possibilidade de se realizar seu acompanhamento integrado, pois, no orçamento, não constava 
claramente o conjunto de metas delineadas para o plano. 

Conforme documento da Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), 

os programas foram definidos de forma abrangente e suas metas especificadas sem 
guardar relação direta com as ações que seriam desenvolvidas no âmbito de cada 
programa, visando ao alcance das metas aprovadas no Plano. Ademais, as metas não 
eram traduzidas quantitativamente, o que inviabiliza o acompanhamento sistemático 
e a futura avaliação do resultado do programa. 9 

O PPA seguinte, abrangendo o período 2004-2007, foi aprovado pela Lei 11.605, de 24 de de-
zembro de 2003. Coordenado pela Secretaria de Economia e Planejamento, contemplou qua-
tro vértices para as ações de governo: 

	Governo Educador;
	Governo Empreendedor;
	Governo Solidário; e
	Governo Prestador de Serviços.

 
Elaborado no governo de Geraldo Alckmin, foi aprovado pela Lei 11.605, de 24 de dezembro de 
2003, e conta com 215 programas e 1.156 ações. Os programas de governo foram organizados 
em cinco temas: 1. gestão pública; 2. desenvolvimento regional e metropolitano; 3. desenvolvi-
mento social; 4. desenvolvimento da infraestrutura; 5.  desenvolvimento econômico sustentá-
vel. Cada um desses temas é composto por subtemas.

Com vistas a aprimorar o processo de elaboração adotado no PPA referente ao período an-
terior, a Secretaria de Economia e Planejamento implantou nova sistemática de estruturação 
dos programas. Desenvolveu esforços deliberados com os demais órgãos setoriais de forma a 
garantir que os programas fossem concebidos a partir de problemas e oportunidades detec-
tados. O objetivo pretendido com essa sistemática foi incorporar princípios de planejamento 
estratégico na gestão governamental. 

9    In: FUNDAP.  Curso de capacitação para desenho de avaliação dos programas do PPA 2008-2011.  Material didático , p. 17.
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Para viabilizar essa nova sistemática de estruturação dos programas, visando ao aprimoramen-
to do processo de elaboração do PPA, foi criada uma única base de dados e informações sobre 
o planejamento estadual, o sistema Estrutura de Programas e Ações (EPA). Nessa base de da-
dos, são cadastrados todos os programas de governo e, a partir deles, são estruturados tanto os 
PPAs como as LDOs e LOAs. Desse modo, o programa passa a ser utilizado efetivamente como 
elo entre essas três peças básicas do planejamento público estadual.

Em 2004, é instituído, formalmente, o Sistema de Acompanhamento dos Programas, Projetos, 
Atividades e Obras Prioritários do Governo Estadual, denominado de Agenda SP 21, com a fina-
lidade de fornecer informações atualizadas e de qualidade ao governador do estado e agilizar 
a tomada de decisão gerencial, dentre outros objetivos. O sistema coletava, tratava e armaze-
nava informações sobre projetos, programas ou obras considerados complexos, por envolver 
a participação de vários órgãos, e prioritários pelo governador do estado. A funcionalidade do 
Painel Agenda SP 21 possibilitava aos gestores acompanhar, monitorar e controlar todas as 
fases, do planejamento até a execução. 

O PPA paulista para o quadriênio 2008-2011 foi elaborado na gestão do governador José Serra, 
aprovado pela Lei 13.123, de 8 de julho de 2008, e estabeleceu as seguintes diretrizes funda-
mentais para a Administração Pública estadual e para os programas de governo: 

	Redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida da população;
	Geração de emprego e renda e preservação dos recursos naturais; e 
	Garantia da segurança pública e promoção dos direitos humanos. 

 
Para atingir as diretrizes, o PPA de 2008-2011 continha 238 programas e 1.012 ações. A intenção 
era ser inovador na forma de gerir a Administração Pública estadual. Nesse sentido, intentava 
reordenar a atuação de governo, a partir de um modelo de gestão empreendedor, a gestão por 
resultados, no qual os gerentes atuariam diretamente no processo, reorganizando os gastos 
públicos com a finalidade de alcançar as metas do PPA, abandonando o antigo modelo buro-
crático de gestão no qual os recursos eram destinados a órgãos.

 A pasta redesenhou o processo de planejamento, introduzindo alterações no processo de ela-
boração do PPA, como a criação do Portal do PPA, o programa de capacitação para os gerentes 
de programa, e o aperfeiçoamento de indicadores com assessoria da Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados (Seade).10 O programa de capacitação de gerentes de programa foi re-
alizado pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) e visou instrumentalizá-
-los com conceitos e técnicas para entender a contribuição da estruturação das ações públicas 
por programas, conforme proposto pela Portaria MOG 42, para chegar a uma gestão focada em 
resultados e, principalmente, desenhar programas para a solução de problemas identificados. 

As normas fixadas pelo governo para a elaboração do Plano Plurianual 2008-2011 trouxeram 
mais uma alteração na sistemática adotada, ao introduzir a figura do “interlocutor”, dentro de 
cada secretaria de estado, com a responsabilidade de:

I -  Coordenar os programas e as ações da Pasta para compor a proposta setorial alinhada com as 
diretrizes e os objetivos estratégicos de governo;

II - Colaborar com a Secretaria de Economia e Planejamento durante a fase de elaboração do PPA;
III -  Promover a integração das unidades da secretaria visando à elaboração dos programas e ações 

da pasta no PPA; e
IV -  Interagir com outros órgãos para maior integração dos programas governamentais que possam 

ter objetivos comuns ou complementares. 

10    Relatório do Secretário de Finanças – Balanço do Governo – Exercício 2007, p. 278
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Nota-se que a figura do interlocutor, com essas atribuições, desempenha um papel fundamen-
tal na elaboração do PPA, coordenando os programas setoriais, assim como os multissetoriais, 
com objetivos comuns ou complementares.

O atual PPA do estado de São Paulo, elaborado pelo governo Geraldo Alckmin para o quadriê-
nio 2012-2015, foi aprovado pela Lei 14.676, de 28 de dezembro de 2011. Sua missão é “garantir 
que todos os paulistas se beneficiem do conjunto de oportunidades”; e suas diretrizes estraté-
gicas são as seguintes:

	Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida;
	Estado indutor do desenvolvimento econômico comprometido com as futuras 

gerações;
	Estado integrador do desenvolvimento regional e do metropolitano;
	Estado criador de valor público pela excelência da gestão.

 
Para atingir essas diretrizes, o PPA de 2012-2015 contém 181 programas e 1.200 ações. Também 
traça os objetivos estratégicos do governo para o quadriênio, destacando a necessidade de se 
avançar no projeto de aperfeiçoamento do aparato de planejamento, orçamento e gestão das 
ações governamentais. Está fundamentado em diagnósticos setoriais e cenários econômicos 
que serviram de base para a definição das diretrizes e dos objetivos de governo, seguindo ba-
sicamente a mesma estratégia do PPA que o antecedeu. 

O volume I do PPA informa que a formulação desse plano considerou o Programa de Gover-
no11, além de incorporar proposições e planos de outros atores sociais e stakeholders, e contri-
buições da população coletadas no ciclo de eventos regionais Governo Presente12. Explicita, 
também, que “a SPDR pretende coordenar a elaboração de um plano de desenvolvimento de 
longo prazo para São Paulo – o Plano São Paulo”13, por intermédio de processo participativo14. 
Portanto, o PPA de 2012-2015 é o único de abrangência geral, mas de médio prazo, existente 
no governo paulista. 

Entretanto, algumas secretarias estaduais dispõem de planos setoriais, alguns deles de médio 
prazo, a exemplo da Secretaria de Saúde (Plano Estadual de Saúde de 2012-2015). Outras dis-
põem de planos setoriais para um período que vai além dos quatro anos de duração de um 
PPA: a Secretaria de Transportes Metropolitanos (Planos Integrados de Transportes Urbanos 
para as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e da Baixada Santista); a Secretaria 
do Meio Ambiente (Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 
até 2020); a Secretaria de Energia (Matriz Energética do Estado de São Paulo, para o horizonte 
2005- 2035); e a Secretaria de Logística e Transportes (Plano Diretor de Desenvolvimento de 
Transportes – PDDT, atualização para 2010-2030). 

Em entrevistas, os técnicos da Secretaria de Transportes Metropolitanos e da Secretaria da Saú-
de, informaram que os planos setoriais de longo prazo para essas duas áreas fundamentaram 
os programas e ações do PPA.

11    Propostas para as Eleições de 2010 de Geraldo Alckmin.
12    O “Governo Presente” consistiu em um conjunto de eventos realizados no decorrer de 2011, em fins de semana, 
em diversas regiões do Estado.
13    Ver PPA 2012-2015, v. I, p. 111.
14    Em site do governo paulista, declaração do governador Geraldo Alckmin informa sobre a assinatura do contrato com 
a empresa de consultoria pertencente ao ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, para elaborar o Plano SP-2030 
Construir Juntos o Futuro de São Paulo. Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/pesquisa.php?busca=tony+blair>. 
Acesso em: 17  set. 2012.
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Com relação à proposta de plano apresentada durante o processo eleitoral, observa-se, no vo-
lume I do PPA de 2012-2015, a menção a um “programa de governo referendado pela popula-
ção nas urnas”. De fato, a equipe da pesquisa encontrou a proposta do candidato Geraldo Alck-
min para as eleições de 201015 e identificou certa similaridade entre algumas diretrizes gerais 
da proposta eleitoral e programas estabelecidos no atual PPA do governo paulista. O Quadro 1 
ilustra essa similaridade.

Quadro 1: Diretrizes da proposta eleitoral de 2010 comparadas com os programas do PPA 
2012-2015 - governador Geraldo Alckmin

Áreas Proposta Eleitoral Programas no Plano Plurianual 

Educação Promover a valorização contínua 
do professor e das carreiras da 
educação.

Programa de valorização dos 
profissionais da educação, com 
ênfase na política salarial, plano 
de carreiras e avaliação de 
desempenho.

Saúde Criar novas unidades para 
tratamento de dependentes de 
álcool e drogas; expandir a rede de 
reabilitação Lucy Montoro.

Programa de combate ao álcool e 
programa de ampliação do número 
de leitos para dependentes químicos 
do estado; programa de ampliação 
da rede Lucy Montoro.

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Ampliar o programa de urbanização 
de favelas e erradicação de 
cortiços; Fortalecer as Agências de 
Desenvolvimento Metropolitano; 
e Criar um novo Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano para 
as Regiões Metropolitanas.

Programa de habitação, proteção e 
recuperação de favelas e cortiços; 
Programa fundo habitacional para 
incentivar a produção de habitação 
de interesse social.

Transportes e 
Infraestrutura

Fortalecer a Hidrovia Tietê-
Paraná ampliando sua capacidade 
operacional; Ampliar e avançar na 
modernização da malha rodoviária.

Programa gestão da logística 
hidroviária; Programa ampliação, 
recuperação e modernização da 
malha rodoviária.

Agricultura Ampliar a assistência técnica para 
os agricultores.

Programa de geração e 
transferência de conhecimento e 
tecnologia para o agronegócio.

Fonte: Elaboração própria, com base na Proposta Eleitoral de 2010 e no PPA 2012-2015, do governador 
Geraldo Alckmin.

3.1.3 Análise e comparação dos PPAs

No período de análise, relativo aos quatro últimos PPAs, não houve mudança de partido no 
comando do estado de São Paulo. Aconteceram três substituições de governadores, uma por 
morte e duas por renúncia para concorrer às eleições presidenciais, conforme mostra o Quadro 
2. Mesmo assim observam-se algumas mudanças de prioridade entre os governos. A diretriz 
estratégica “competitividade”, da gestão de Mário Covas, é substituída na gestão seguinte, de 
Geraldo Alckmin, por “governo prestador de serviços de qualidade”. Essa diretriz do governo 
de Geraldo Alckmin é substituída, no governo seguinte, de José Serra, pela diretriz “garantia da 
segurança pública e promoção dos direitos humanos”. 

15    Documento: Coligação Unidos por São Paulo – Propostas Eleições 2010, julho de2010.
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Também no governo de José Serra, surge o tema “preservação dos recursos naturais”. Por fim, 
no PPA do atual governo, nota-se, pela primeira vez, preocupação mais explícita com o desen-
volvimento, representada pela escolha de nova diretriz governamental, a do “estado integrador 
do desenvolvimento regional e metropolitano”. Há também um ponto comum, em todos os 
quatro períodos de governo, que é o foco na geração de empregos. 

Quadro 2: PPAs, governadores e partidos da coligação

Período do PPA 2000/2003 2004/2007 2008/2011 2012/2015

Governadores Mário Covas e 
Geraldo Alckmin

Geraldo 
Alckmin 
e Cláudio 
Lembo

José Serra 
e Alberto 
Goldman

Geraldo Alckmin

Partidos da 
coligação 

PSDB, PSD e 
PTB

PSDB, PFL e 
PSD

PSDB, PFL, 
PTB e PPS

PSDB, PSC, 
PMDB, PPS, 
DEM, PHS e 
PMN

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Social Democrático (PSD), Partido Trabalhista 
Brasileiro( PTB), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Social Cristão (PSC), Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Democrático (DEM), Partido Humanista da Solidariedade (PHS), 
Partido da Mobilização Nacional (PMN)

Fonte: Elaboração própria, com base no Tribunal Superior Eleitoral16. 

Há redução no número de programas constantes no PPA de 2012-2015, em relação ao PPA de 
2008-2011. Para detalhar esse fato, foi feita uma análise comparativa parcial abrangendo sete 
órgãos do estado: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 
Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), Secretaria de Saúde (SES), Secretaria da Fazenda 
(SEFAZ), Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), Secretaria de Planejamento e Desen-
volvimento Regional (SPDR) e Secretaria da Casa Civil O resultado dessa análise comparativa 
está sintetizado no Quadro 3. 

Quadro 3: Comparação entre os programas do PPA de 2012-2015 e 2008-2011

PPA 2008 - 
2011

PPA 2012 - 2015 EM RELAÇÃO PPA 2008-2011 Percentual 
Renovação 

dos 
Programas 
PPA 2012 

-2015

Nº Total de 
Programas

Nº  
Programas 

Extintos

Nº  
Programas 
Mantidos

Nº 
Programas 
Alterados

Nº 
Programas 

Criados

Nº Total de 
Programas 

Variação do 
Nº Total de 
Programas

Órgão

SDECT 15 7 3 5 8 16 7% 81%

SEDS 9 5 1 3 3 7 -22% 86%

SES 20 11 2 7 6 15 -25% 87%

CASA CIVIL 8 4 0 4 4 8 0% 100%

SEFAZ 22 12 2 8 1 11 -50% 82%

SPDR 9 2 1 6 3 10 11% 90%

STM 7 0 2 5 2 9 29% 78%

TOTAL 90 41 11 38 27 76 -16% 86%

Fonte: Elaboração própria, com base nos PPAs dos quadriênios 2008-2011 e 2012-2015.

16    Disponível em: <http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2002/result_blank.htm>. Acesso em: 11  jan. 2012.
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No Quadro 3 verifica-se que ocorreu um processo de “enxugamento” na quantidade de progra-
mas, em três das sete secretarias pesquisadas (SEDS, SES e SEFAZ); a manutenção do número de 
programas em uma (Casa Civil); e o aumento em três unidades (SDECT, SPDR e STM). A redução 
(41 programas), porém, foi mais acentuada do que o crescimento (27 programas), principal-
mente na SEFAZ (12 programas). 

A segunda característica que se destaca no Quadro 3 é o processo de renovação dos programas 
para o PPA do período de 2012-2015 comparado ao PPA de 2008-2011. Em todas as unidades, 
de três quartos à totalidade, os programas foram criados ou tiveram ações alteradas no PPA do 
período 2012-2015 em relação ao PPA de 2008-2011.

Diversas são as explicações para a redução na quantidade dos programas de cada secretaria. 
De um lado, pode significar que a repetição do processo de planejamento favoreceu o amadu-
recimento das equipes de formuladores que constataram na prática que o gerenciamento e o 
acompanhamento mais eficaz podem ser afetados pela amplitude ou tamanho do programa (o 
ideal é que não seja nem amplo ou genérico demais nem restrito demais) e cada vez mais têm 
condições de chegar mais perto da definição “um número ótimo”. De outro, pode representar 
uma posição pragmática dos formuladores, no sentido de facilitar a execução orçamentária, 
como advogou um entrevistado. 

Possivelmente em razão da diversidade de perfil dos diversos órgãos estatais os quais induzem 
a exigências variadas para funcionamento, verifica-se que alguns programas abarcam grande 
número de ações, que, a julgar pelas denominações, guardam semelhança entre si. Isso pode 
ser indício da pouca integração dos órgãos, durante o processo de formulação do programa, 
fato este corroborado pelas falas de alguns entrevistados. 

Com base nas informações constantes do documento do PPA, confrontadas com os conceitos 
e definições fornecidas pelo Sistema EPA (vide Anexos A e B), verifica-se que os programas que 
o compõem são de natureza contínua. Depreende-se essa característica porque não foi loca-
lizada, em nenhuma ficha de programa, especificação de datas de início e fim do programa. 
Apoiando essa conclusão, em nenhuma ficha foi encontrado o “indicador ao término do pro-
grama”, o qual, segundo o Sistema EPA, deve ser definido, no caso dos programas de natureza 
temporária.

Na análise em uma amostra composta de oito programas afetos à SMA, SES e STM, que englo-
bam 72 ações, foram identificadas 20 ações constantes da LOA de  2012, sem a definição de 
metas.  Duas delas não continham meta definida para 2012 e também não constaram do Anexo 
de prioridades e metas que integra a LDO de 2013.

 
3.1.4 Estrutura e atores na elaboração do PPA

As atividades de planejamento e orçamento do estado de São Paulo estão estruturadas de for-
ma sistêmica e são exercidas por órgãos centrais e setoriais. Segundo o Decreto 56.149/2010, 
os órgãos centrais desse sistema são a SPDR e a SEFAZ. Os órgãos setoriais integrantes desse 
sistema são as demais secretarias de estado e a Procuradoria-Geral do Estado.

Cada órgão setorial conta em sua estrutura interna, com um GSPOFP, que se compõe de quatro 
representantes: um da SDPR, um da SEFAZ e dois da secretaria a que está vinculado – ou da 
Procuradoria-Geral do Estado. Dentre os dois últimos componentes, um será o coordenador 
do grupo, e o outro supervisor da equipe técnica. Esta equipe técnica é formada de servidores 
públicos estaduais 
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O GSPOFP exerce a função de órgão setorial, nas respectivas áreas de atuação, e está sujeito à 
orientação normativa e à supervisão técnica dos órgãos centrais, sem prejuízo da subordinação 
hierárquica às secretarias ou órgãos aos quais pertencem. As atividades abrangem também 
as entidades da administração indireta e fundacional, vinculadas às respectivas secretarias de 
estado. 

Com esse delineamento, busca-se articular as funções de planejamento setorial em todas as 
suas fases e a consistência das ações contidas no PPA. Por força da legislação, os suportes es-
tratégico e operacional são atribuídos ao GSPOFP, que tem detalhadas, naquele decreto, suas 
atribuições relacionadas à atividade de planejamento17. Também desempenham funções de as-
sessoramento e suas decisões são submetidas à aprovação do respectivo secretário de estado, 
ou do procurador-geral do estado, quando for o caso.

É facultado ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional e ao secretário da Fa-
zenda designar, a seu critério, os Analistas de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas 
(APOFP) que vão atuar em cada órgão setorial. Esses analistas apresentam, aos dirigentes do 
órgão onde estão alocados, relatórios mensais das atividades exercidas, acompanhados de ma-
nifestação do responsável pela coordenação do GSPOFP. 

O governo do estado de São Paulo baixou atos normativos específicos instruindo a elaboração 
dos PPAs nos quatro quadriênios.18 Relativamente aos dois últimos, a legislação estabelece fa-
ses e atividades, descritas a seguir. 

a) Definição e divulgação das diretrizes e dos objetivos estratégicos: a SPDR é o 
órgão responsável. No período 2000-2003, a Secretaria de Governo e Gestão 
Estratégica foi o órgão responsável pela divulgação das orientações estratégicas 
de governo. Para o PPA do quadriênio 2004-2007, a responsabilidade coube à 
Casa Civil do Governador. Nos dois últimos PPAs, foi transferida para a SPDR; 

b) Elaboração de estudos socioeconômicos, diagnósticos setoriais e composição 

17    Art. 6º  Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas têm, em suas respectivas áreas de atuação, 
as seguintes atribuições:
I - coordenar:

a)   atividades inerentes a planejamento, orçamento e finanças públicas;

b)    o processo de elaboração das propostas setoriais relativas aos instrumentos de planejamento adiante relacionados:

1 -Plano Plurianual;
2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
3 - Orçamento Anual; 

II -  definir as diretrizes setoriais, em consonância com as diretrizes gerais de planejamento, orçamento e execução 
financeira e contábil, emanadas das Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda; 

IV -  aprovar os programas e ações, bem como promover sua integração e articulação entre os agentes responsáveis 
pela implementação de cada um, visando ao aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento; 

V -  gerenciar o monitoramento da execução física e financeira dos programas setoriais; avaliar as alterações 
necessárias e encaminhar as providências formais para sua correção no âmbito interno; 

VI -  orientar as unidades gestoras quanto à execução orçamentária e financeira; 

VII -  acompanhar a execução do orçamento, criando mecanismos para sua viabilização e facilitando o alcance das 
metas e dos indicadores de desempenho, antecipando a identificação de providencias e correções necessárias; 

VIII -  orientar, apreciar e aprovar, em primeira instância, as solicitações de alterações orçamentárias; 

X -  a programação financeira e acompanhar sua execução, adequando-a as disponibilidades orçamentárias; 

XIV -  elaborar relatórios de atividades, de desempenho de ações e programas, bem como da execução orçamentária 
e financeira, e; 

XV -  desenvolver outras atividades pertinentes à atuação como órgãos setoriais, em consonância com as diretrizes 
expedidas pelos órgãos centrais de planejamento, orçamento e finanças públicas. 

18    Decretos 44.327/1999, 47.658/2003, 51.595/2007 e 56.679/2011.
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das fontes de financiamento: compete à SF elaborar a composição das fontes de 
financiamento, estimar a receita para o período, assim como prever as despesas 
com o serviço da dívida pública. Embora os decretos não deixem claro a quem 
compete elaborar os estudos socioeconômicos previstos nessa fase, a Resolução 
SPDR 3, de março de 2011, em seu artigo 7o, menciona que os diagnósticos 
setoriais compõem-se de diagnóstico e prognóstico e deverão se basear nas 
orientações contidas no termo de referência disponibilizado no site Portal do 
PPA19. Menciona, também, que deverão ser encaminhados à secretaria. Os 
entrevistados informaram que a SPDR estabelece os parâmetros para os órgãos 
setoriais estimarem as despesas com custeio; que as despesas com investimentos 
são definidas pelo governador do estado; e que os valores totais arbitrados, 
correspondentes às despesas de custeio e de capital, têm como teto a previsão 
da receita feita pela SF; 

c) Elaboração das propostas setoriais: envolve todas as secretarias e a Procuradoria-
Geral como órgãos setoriais do sistema de planejamento estadual. Esses órgãos, 
bem como suas entidades supervisionadas, elaboram e propõem os programas 
que vão compor as propostas setoriais. Os órgãos dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, bem como o Ministério Público, seguem as mesmas orientações; 

d) Análise das propostas setoriais e consolidação dos programas e formalização do 
PPA: é realizada sob a responsabilidade da SPDR que, após receber as propostas, 
analisa e consolida todos os programas e formula o projeto de lei do PPA. Para 
isso, considera o nível de execução dos programas do quadriênio anterior, as 
alterações administrativas e a consistência com as diretrizes governamentais 
propostas. A SPDR prepara também a mensagem do Poder Executivo que 
acompanha o projeto de lei do PPA e os envia ao Gabinete do Governador. Após 
a aprovação final do Gabinete do Governador, a mensagem e o projeto de lei são 
encaminhados ao Poder Legislativo. 

 
As propostas setoriais de programas e ações devem considerar as diretrizes de governo, os 
cenários disponibilizados pela SPDR no site www.ppa.sp.gov.br, os diagnósticos e prognósticos 
desenvolvidos pela secretaria, bem como as diretrizes setoriais. As orientações esclarecem que 
os diagnósticos e prognósticos são instrumentos que possibilitam a identificação das ques-
tões relevantes atuais e futuras das políticas públicas conduzidas pelas áreas, a caracterização 
dos desafios a serem enfrentados e a projeção da atuação da pasta no futuro, em linha com 
o programa e as diretrizes de governo. Essas reflexões e decisões embasam a formulação dos 
programas e das ações. 

O modelo de gerenciamento de Programa dos Planos Plurianuais tem três componentes: a) o 
responsável pelo gerenciamento; b) o controle de metas, prazos e custos; e c) sistema de infor-
mações gerenciais. 

O profissional capacitado para gerenciar o programa é designado pelo secretário de estado ou 
pelo dirigente do órgão da administração indireta. A definição do gerente ocorre mesmo quan-
do o programa integra projetos ou atividades desenvolvidas por mais de um órgão ou unidade 
administrativa, ou seja, os gerentes multissetoriais. (Decretos 44.327/1999, 47.658/2003, artigo 
2o, e 51.595/2007, artigo 4º, item II).

O governo do estado de São Paulo criou, em 2007, interessante inovação na estrutura orga-
nizacional das secretarias setoriais: o interlocutor. Essa figura administrativa encarrega-se das 

19    Disponível em: <http://www.ppa.sp.gov.br#faq>, link: Perguntas frequentes.
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atividades específicas inerentes ao processo de elaboração das propostas setoriais a serem 
contempladas no PPA.  Designado pelo secretário de estado, o interlocutor é responsável pela 
interação da sua secretaria com a SPDR, cabendo-lhe desenvolver as seguintes atribuições: 

a) coordenar a elaboração dos programas e ações da pasta para compor a proposta 
setorial alinhada com  as diretrizes e objetivos estratégicos de governo;

b)  colaborar com a Secretaria de Economia e Planejamento durante a fase de 
elaboração do PPA;

c)  promover a integração das unidades da secretaria visando à elaboração dos 
programas e ações da pasta no PPA;

d) interagir com outros órgãos para maior integração dos programas governamentais 
que possam ter objetivos comuns ou complementares20.

Entretanto, a norma que disciplina o processo de elaboração do último PPA 21 manteve a figura 
do Interlocutor, mas reduziu suas atribuições, transferindo parte delas para os coordenadores 
dos GSPOFP. Esses coordenadores passaram a desenvolver as seguintes atribuições, antes de-
sempenhadas pelo interlocutor: 

a)  Coordenar a elaboração dos programas e ações da pasta para compor a proposta 
setorial alinhada com as diretrizes e os objetivos estratégicos de governo; 

b)  Colaborar com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
durante a fase de elaboração do PPA; 

c)  Promover a integração das unidades da secretaria visando à elaboração dos 
programas e ações da pasta no PPA22 

 
Percebe-se que a figura do interlocutor teve suas funções esvaziadas, no processo de elabo-
ração do PPA. Mas, do ponto de vista formal, ainda mantém, na fase de elaboração do PPA, as 
seguintes funções: 

a)  Promover o alinhamento das diretrizes setoriais com as diretrizes do governo; 
b) Garantir, junto com o coordenador do GSPOFP, o ajuste da proposta de programas 

e ações às orientações do dirigente do órgão; 
c) Interagir com outros órgãos para maior integração dos programas governamentais 

que possam ter objetivos comuns ou complementares.23 

Por outro lado, cabe ao gerente, designado para cada um dos programas pelo secretário de 
estado, as seguintes atribuições: 

a)  Participar da elaboração do PPA em todas as suas fases sob a coordenação do 
interlocutor da pasta; 

b) Formular os programas do PPA, em consonância com as diretrizes e estratégias 
de governo, envolvendo objetivo, público alvo, metas, indicadores, ações, prazos 
e previsão de recursos; 

c) Contribuir para a integração e coordenação com os demais programas de 
governo; 

d)  Propor e articular mecanismos inovadores para o financiamento e a gestão do 
programa24.

20    Decreto 51.595, de 23 de fevereiro de 2007, art. 4º, item I.
21    Decreto 56.679/2011.
22    Decreto 56.679/2011, art. 4, item III.
23    Decreto 56.679/2011 art. 4, item I
24    Decreto 56.679/2011, art. 4, item III. 
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Assim, infere-se que a coordenação e harmonização entre os atores governamentais que com-
põem o sistema de planejamento podem ser exercidas em duas direções: horizontal e vertical. 
Na direção horizontal, ou seja, no âmbito de cada secretaria de estado e outros órgãos, ou em-
presas a ela vinculados, essas funções foram atribuídas à figura do interlocutor, a quem cabe 
interagir com o coordenador do GSPOFP e com os gerentes de programas de cada pasta. Na 
direção vertical, ou seja, entre as secretarias de estado, a coordenação e a harmonização são 
atribuídas à SPDR, como órgão central de planejamento, em interação com os interlocutores 
de cada pasta.

Quanto ao papel da alta direção do governo estadual, no processo de elaboração do PPA, ob-
servou-se que todas as secretarias de estado se envolvem nessa fase. E, também, que a natu-
reza da participação do alto escalão do governo estadual é essencialmente deliberativa, pois 
cada secretário é responsável pela preparação e proposição dos programas em suas respecti-
vas pastas. Ademais, as secretarias são responsáveis pela elaboração dos diagnósticos setoriais, 
que devem se embasar nos cenários prospectivos disponibilizados pela SPDR no Portal do PPA 
e guardar conformidade com as diretrizes de governo e com os diagnósticos, prognósticos e 
diretrizes setoriais. Em suma, consoante a legislação consultada e o exposto pelos entrevista-
dos, o processo de elaboração do PPA é mais abrangente do que definem os atos normativos 
e, via de regra, conta com uma equipe de trabalho que ultrapassa mais de quatro centenas de 
pessoas (atuando nos órgãos centrais, setoriais e na cúpula do governo). 

Por fim, pode-se aferir, com base na legislação consultada e exclusivamente sob o aspecto nor-
mativo, que o governo do estado de São Paulo estrutura as atividades de planejamento de 
forma semelhante ao que faz o governo federal. Todavia, não foi identificado texto legal que or-
ganize detalhadamente as atividades da fase de elaboração do PPA em um sistema ou modelo 
estadual. A legislação consultada não possibilita uma visão total dessa fase do ciclo de gestão 
do Plano – sua elaboração - prejudicando o entendimento de qualquer outro usuário das infor-
mações que não sejam os técnicos do governo responsáveis por tais atividades

 
3.1.5 Ferramentas tecnológicas da elaboração do PPA

O estado de São Paulo dispõe de um conjunto de ferramentas tecnológicas que dão suporte 
às atividades de gestão do planejamento estadual. No site da SPDR, o link – Sistemas Internos 
– dá acesso a 1125 aplicativos informatizados e integrados, desenvolvidos em Oracle, que são 
utilizados nos ciclos de gestão do PPA e do orçamento. 

Esses 11 aplicativos servem de suporte aos servidores públicos encarregados das atividades 
inerentes às diversas fases do planejamento público estadual. Tais aplicativos são utilizados 
para difundir os principais conceitos e as orientações emanadas da SPDR para as demais secre-
tarias estaduais. Eles também norteiam e permitem a elaboração, o monitoramento e a avalia-
ção dos PPAs  por meio da Internet. 

Para a etapa de elaboração do PPA, as ferramentas-chave são os aplicativos EPA e PPA. O EPA 
consiste numa base de dados disponível no site da SPDR, operacionalizada via Internet/intra-
net e utilizada em todas as etapas do processo de estruturação dos programas de governo. 

25    Os aplicativos são os seguintes: 1. DW-SPDR - Informações Analíticas; 2.  Proposta Orçamentária Setorial (POS); 3. Sistema 
Orçamentário das Empresas (SOE); 4.  Sistema de Acompanhamento dos Investimentos (SAI); 5.  Estrutura de Programas e 
Ações (EPA); 6.  Plano Plurianual (PPA); 7.  Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 8. Sistema de Monitoramento de Programas e 
Ações do PPA (Simpa); 9.  Sistema de Alterações Orçamentárias (SAO); 10.  Sistema de Informações Gerenciais do PPA (Sigppa) 
e 11. Sistema de Acompanhamento de Projetos Estruturantes Prioritários (Siga). 
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Armazena dados desde a criação dos programas, permitindo a manutenção e/ou atualização 
das informações pertinentes. 

Como um sistema informatizado, o EPA integra informações que propiciam a articulação e har-
monização entre os três instrumentos legais básicos de planejamento e orçamento do Esta-
do de São Paulo: PPA, LDO e LOA. É  utilizado quando atividades relacionadas ao processo de 
elaboração desses três instrumentos básicos envolverem programas de governo em distintos 
momentos, como a concepção,  criação,  implementação e manutenção de dados ou atualiza-
ção de informações, ou, ainda, durante o detalhamento de seus atributos, inclusive das ações 
orçamentárias (projetos e atividades) e não orçamentárias.  

O acesso ao EPA é permitido apenas aos interlocutores, coordenadores de GSPOFP e gerentes 
de programas, ou àquelas pessoas que possuam senhas individuais autorizadas pela CPA. O 
aplicativo EPA apresenta também a relação dos nomes e telefones de todos os gestores da 
SPDR envolvidos com as atividades específicas do planejamento estadual, inclusive daqueles a 
quem compete oferecer suporte técnico, e das pessoas encarregadas das demais atividades de 
planejamento em todas as secretarias de estado. 

Participam do sistema EPA todos os órgãos dos poderes do estado, representados pelos seus 
GSPOFP ou unidades equivalentes, sob a coordenação da SPDR. São usuários do sistema EPA: a 
CPA, os coordenadores do GSPOFP, os interlocutores e os gerentes de programas.

Os usuários do sistema EPA têm as seguintes funções: 

1. CPA: a) Coordenar o sistema; b) Orientar os demais usuários; c) Consolidar as propostas setoriais do 
PPA.

2. GSPOFP: a) Acompanhar a revisão que está sendo efetuada no sistema pelos gerentes de programa; 
b) Gerenciar o cumprimento dos prazos preestabelecidos pela SPDR; c) Encerrar os trabalhos do 
órgão, disponibilizando-os para análise da SPDR.

3. Interlocutor: a) Monitorar todas as etapas de ajustes do EPA; b) Validar a proposta setorial do PPA. 

4. Gerente setorial: a) Fazer a revisão, caso necessário, das metas das ações dos programas do qual é 
responsável, garantindo o cumprimento dos prazos preestabelecidos pela SPDR e pelo GSPOFP; 
b) Encerrar os seus trabalhos, liberando o programa para o GSPOFP.

5. Gerente multissetorial: a) Acompanhar a revisão das metas efetuadas pelos gerentes setoriais 
do programa do qual é o responsável, observando a consistência dos mesmos, se for o caso.  
(ROTEIROS PARA ELABORAÇÃO DO APLICATIVO PPA – Plano Plurianual, versões – Gerente de 
Projeto, Coordenador de GSPOFP e Interlocutores).

No processo de elaboração do PPA para o quadriênio 2012-2015, as propostas setoriais foram 
registradas nos dois aplicativos tecnológicos coordenados pela SPDR, seguindo duas fases: 

1.  Revisão da EPA; e 
2.  Quantificação do PPA envolvendo indicadores, metas e recursos financeiros.

Na primeira fase, o aplicativo EPA é utilizado após a elaboração do diagnóstico setorial que 
busca compatibilizar as diretrizes estratégicas do governo com as diretrizes setoriais. Essa com-
patibilização embasa a revisão e formulação dos programas e ações do PPA e pode implicar 
alterações e exclusões de programas e ações já existentes, bem como a incorporação de novos. 
Para essa primeira fase, foi disponibilizado, no próprio aplicativo EPA, um roteiro para utiliza-
ção, cujo objetivo é definir a estrutura de programas e ações que constituirão o corpo do PPA, 
e  apresenta três módulos:

1. O Módulo Gerente de Programas Setoriais;
2. O Módulo Coordenador do GSPOFP;
3. O Módulo Interlocutor.
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O Módulo 1 é destinado ao gerente de programas que utilizam o aplicativo tecnológico EPA 
com os seguintes procedimentos: i) acessa o aplicativo para ativar e editar um programa exis-
tente, adequando-o ao novo PPA (cadastro de programa); ii) ativa e edita a ação de um pro-
grama existente para adequá-la ao novo PPA (cadastro de ações); iii) efetua a associação das 
ações com as UOs, as programáticas existentes e as entidades participantes; iv) gera relatórios; 
v) encerra a revisão da EPA. 

O gerente revisa e edita o programa no aplicativo EPA, a partir dos conceitos e da “verificação 
de consistência” apresentados no curso de capacitação que recebeu, e que estão disponibiliza-
dos no Portal do PPA, na página da SPDR. O gerente deve registrar atributos do programa e de 
suas respectivas ações. 

Após o registro desses atributos no EPA, verifica todos os conceitos e identifica as pendências. 
Caso não haja nenhuma pendência, o gerente de programa setorial encerra essa etapa. Após 
a atualização dos programas efetuada pelo gerente, os programas são liberados para a fase 
posterior de análise das propostas setoriais. 

O Módulo 2 destina-se à revisão dos programas e ações existentes. Cabe ao coordenador do 
GSPOFP conferir todas as informações registradas pelos gerentes no sistema EPA. A revisão po-
derá resultar em alterações e exclusões de programas e ações existentes, bem como a incorpo-
ração de novos programas no EPA. Caso seja necessário incluir um programa e/ou ações novas 
no sistema EPA, esta função cabe somente ao coordenador do GSPOFP. 

O coordenador do GSPOFP também verifica se existe alguma pendência antes de liberar o pro-
grama no sistema. Realiza os procedimentos seguintes: i) revisa o cadastro dos programas e 
ações existentes, realizado pelos gerentes de programa; ii) cadastra novos programas; iii) ca-
dastra ações de novos programas; iv) consulta os atributos dos programas e de suas ações; v) 
emite relatório. Registra os atributos do novo programa no aplicativo EPA, a partir dos concei-
tos e da Verificação de Consistência apresentados no curso de capacitação que receberam, e 
que estão disponibilizados no Portal do PPA, na página da SPDR.

O Módulo 3 permite que cada interlocutor monitore toda a etapa de ajustes dos programas e 
ações no EPA. O interlocutor deve acessar o aplicativo EPA para revisar os programas e ações 
da sua secretaria. Após verificar todos os programas e checar se há alguma pendência, valida a 
Proposta Setorial liberando-a para acesso da CPA. 

Para realizar essas atividades utilizando o aplicativo EPA, o interlocutor segue os seguintes pro-
cedimentos: i) acompanha as atividades dos gerentes de programas e coordenadores do GS-
POFP na edição de programas (já existentes e/ou novos) tendo em vista o novo PPA; ii) acom-
panha as atividades dos gerentes de programas e coordenadores do GSPOFP na edição de 
ações (já existentes e/ou novas); iii) consulta os atributos de um programa e de suas ações; iv) 
confirma a liberação dos programas no aplicativo validando a proposta setorial; v) encerra a 
etapa de revisão da EPA; vi) elabora relatórios. 

Assim como o gerente de programa e coordenador do GSPOFP, o interlocutor também realiza 
suas atividades de consulta aos atributos do programa a partir dos conceitos e da Verificação 
de Consistência apresentados no curso de capacitação que receberam, e que estão disponibi-
lizados no Portal do PPA, na página da SPDR. 

Concluída a revisão de cadastro, o interlocutor encerra os trabalhos liberando os programas e 
as ações para a segunda fase Para cada um dos seus usuários, o aplicativo EPA pode gerar três 
tipos de relatórios: a) programa por órgão; b) órgão por programa (padrão e multissetorial); e 
c) estrutura programática por órgão. Os relatórios contêm todos os atributos do aplicativo EPA 
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registrados pelos gerentes de programa e coordenadores do GSPOFP. Destacam-se, ainda, no 
relatório, os atributos por ano, órgão, unidade orçamentária (opcional), ação orçamentária, po-
sição da ação, mês inicial e mês final.

A segunda fase – quantificação do PPA, que envolve indicadores, metas e recursos financeiros 
– tem como objetivo dimensionar as metas que garantem a realização dos programas e a pre-
visão dos recursos necessários à viabilização do PPA. Participam os gerentes e interlocutores. 
Nessa fase, o gerente de programa registra no aplicativo PPA:

	A previsão das metas por ação (produtos quantificados) e por Unidade Orçamentária 
em cada ano do período abrangido pelo PPA;

	A estimativa das despesas correspondentes ao período abrangido pelo PPA, consolidada 
por programa e separadas em despesas correntes e despesas de capital, por fonte; e

	Os indicadores dos programas com todos os seus atributos.
 
Concluído o registro dessas informações relativas ao programa, o gerente de programa veri-
fica se não há inconsistências e, em caso negativo, libera o programa para o Interlocutor. O 
Interlocutor, por sua vez, confirma o programa validando as propostas do gerente e, quando 
tiver todos os programas da pasta validados, prioriza-os e efetua o encerramento do órgão, 
concluindo a etapa de elaboração do PPA. O encerramento do órgão pelo interlocutor libera a 
proposta setorial do órgão para a análise a cargo da CPA.

Dada a natureza do sistema, a qualidade e a consistência dos dados são de corresponsabilida-
de de todos os seus usuários. Porém, cada usuário utiliza um recurso denominado de Teste de 
Consistência. O objetivo é “dar ao gerente de programa e ações do PPA uma garantia mínima 
da viabilidade, da eficiência e da eficácia de planejamento”. O teste permite a checagem dos 
requisitos atribuídos aos programas e às ações na concepção do PPA, por meio de perguntas e 
respostas que o gerente e os interlocutores deverão responder após o planejamento dos pro-
gramas e ações.

Os conceitos utilizados no Teste de Consistência estão baseados nas seguintes ideias: a) gover-
nabilidade sobre a situação a ser enfrentada. Os gerentes procuram compreender como se ar-
ticulam os atores sociais, o público-alvo e as ações intersetoriais de governo; b) capacidade de 
governo. Trata-se de realizar o programa que rebate nos recursos requeridos, na capacitação de 
equipes, no saber-fazer, etc.; c) responsabilização da ação de governo, envolvendo o monito-
ramento e a avaliação das ações por meio de indicadores; e, d) objetivos e metas pretendidos. 
Trata-se da efetividade dos resultados e do impacto sobre o problema que originou o problema 
ou a ação. Os procedimentos para o Teste de Consistência de Programas e Ações do PPA estão 
no Anexo E.

3.1.6 Revisão e alterações do PPA

As normativas que dispõem sobre os PPAs paulistas não preveem revisões periódicas nesses 
documentos. Contudo, está prevista formalmente a possibilidade de serem feitas alterações no 
PPA e que estas devem ser submetidas à autorização legislativa, quando da elaboração da LDO 
e da LOA. 

Neste sentido, tanto a LDO de 2012 quanto a de 2013 reforçam que é preciso o Poder Executivo 
explicitar, na mensagem que encaminhar ao Poder Legislativo apresentando o projeto de lei 
com a proposta orçamentária, as alterações em programas e suas correspondentes ações cons-
tantes no PPA ou objeto da LDO de 2013.
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Na mensagem do governador do estado, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a 
proposta orçamentária para 2013, há solicitação formal de autorização da Assembleia Legisla-
tiva para a inclusão de novos programas, bem como de mais ações em programas já existentes. 
Pretende-se acrescentar  dois programas e 20 ações, no PPA vigente26.

3.2.1 Participação da sociedade civil 

Durante o processo de elaboração do PPA para o quadriênio 2012-2015, o governo do esta-
do de São Paulo criou condições para a participação de atores representantes da sociedade 
civil e da iniciativa privada. A participação ocorreu tanto individualmente como por meio de 
representação de organizações sociais ou empresariais. O canal instituído para possibilitar a 
participação da sociedade civil foi um link criado na página da SPDR, o portal PPA (http://www.
ppa.sp.gov.br). Nesse site, constavam todos os programas do PPA para o período de 2012-2015. 
O participante poderia acessá-lo e fazer suas sugestões. Essa consulta pública foi realizada no 
período de 27 de abril a 27 de maio de 2011. 

O portal PPA registrou 218 sugestões, de 191 cidadãos, 24 órgãos públicos e três Organiza-
ções Não Governamentais (ONGs), conforme mostra o Relatório da Consulta Pública. Chama a 
atenção o fato de que mais de 10% das sugestões foram apresentadas por pessoas vinculadas 
a órgãos públicos. O relatório não traz detalhes sobre os participantes ou sobre cada uma das 
sugestões apresentadas; dessa forma, não é possível caracterizar os pleitos apresentados por 
tipo de participante, por região do Estado ou qualquer outro recorte que se queira fazer.  

Do total de sugestões apresentadas ao Portal PPA, 25% eram direcionadas para as Secretarias 
de Meio Ambiente e de Transportes Metropolitanos. Em termos regionais, foram registradas 
107 mensagens da Região Metropolitana de São Paulo (49%); 40 do estado de São Paulo como 
um todo (18%); e 71 relativas às demais Regiões Metropolitanas e administrativas (29%).

Sobre a regionalização da participação, o artigo 154, § 2o da Constituição Estadual de São Pau-
lo, determina que:

É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da população no 
processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da 
realização de serviços ou funções públicas em nível regional.

O estado de São Paulo adotou diferentes tipos de regionalização do seu território, conforme se 
verifica no subitem 3.2.4 A Regionalização do Plano Plurianual. 

O governo do estado de São Paulo tem realizado todos os anos, desde 2005, audiências públi-

26    Os programas novos são: 2616 – Mudanças climáticas e gestão de riscos e 3813 – Gestão da Custódia e Apoio à Reintegração 
Social da População Penal e Egressos.
As ações novas a serem inseridas nos programas são: Ensino de período integral no Programa 0800 – Gestão Pedagógica 
da Educação Básica, Conservação, Manutenção e Reparos em Prédios Escolares no Programa 0814 – Expansão, Melhoria e 
Reforma da Rede Física Escolar e Administrativa; Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde no Programa 0940 – Gestão 
em Saúde; Apoio à Parceria Público-Privada para Obras de Unidades Hospitalares, no Programa 0941 – Infraestrutura em 
Saúde; Ensino de Graduação e Extensão a Distância e Semipresencial no Programa 1043 – Ensino Público Superior; Práticas de 
Manejo de Solo Sustentáveis para Mitigação das Emissões de Carbono no Programa 1307 – Desenvolvimento Local Integrado 
Sustentável; Transporte, Logística e Meio Ambiente, ainda Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo BID, além de 
Logística e Transportes do Estado de São Paulo – MIGA no Programa 1606 – Ampliação, Recuperação e Modernização da 
Malha Rodoviária; Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Regional no Programa 2913 – Desenvolvimento Regional 
Integrado; Modernização do Material Rodante do Sistema Metropolitano de Transporte no Programa 3703 – Planejamento, 
Gestão Estratégica e Modernização do Transporte Metropolitano – PITU VIVO; Apoio à Parceria Público-Privada para construção 
da Linha Bronze, Apoio à Parceria Público-Privada para construção da Linha Laranja, e Apoio à Parceria Público-Privada para 
construção da Linha Rosa no Programa 3708 – Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário – PITU EM 
MARCHA.
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cas anuais, durante o processo de elaboração da LOA, nas regiões administrativas do Estado. 
Contudo, conforme declarado nas entrevistas realizadas com o presidente e o vice-presidente 
da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia, já existe um consenso 
entre os membros da comissão quanto à necessidade de reformular a sistemática das audiên-
cias públicas adotadas até agora pelos Poderes Executivo e Legislativo durante o processo de 
elaboração da LDO e da LOA. Segundo eles, cogita-se adotar conselhos regionais como a forma 
mais apropriada para a participação da sociedade civil no planejamento do estado. Os conse-
lhos garantiriam a participação contínua no tempo e aproximariam a Assembleia Legislativa 
das localidades .

O PPA aprovado pela Alesp e sancionado pelo governador é publicado no site da SPDR e pode 
ser acessado por meio de outros sites do governo estadual. É dada publicidade à versão integral 
e formal do documento, mas não se verifica a divulgação de versão simplificada que facilite o 
entendimento da população sobre essa matéria de tão difícil compreensão para os cidadãos em 
geral. Além disto a forma e as condições de participação da sociedade civil paulista no PPA não 
estão detalhadas nos textos normativos estaduais que tratam da elaboração do documento.

3.1.8 Tramitação do PPA na Assembleia Legislativa

O Projeto de Lei do PPA, no âmbito do Poder Legislativo estadual, segue o trâmite descrito a 
seguir. Inicialmente, o presidente da Assembleia Legislativa recebe o documento. Depois, co-
munica o fato ao Plenário e determina a sua imediata publicação. 

Na seção imediata à publicação, o projeto de lei passa a constar em Pauta da Assembleia por 15 
sessões, para conhecimento de todos os deputados e proposição de emendas parlamentares. 
Transcorridas as 15 sessões, é enviado formalmente à Comissão de Finanças, Orçamento e Pla-
nejamento (CFOP) para ser apreciado27. 

Recebido o documento, o presidente da CFOP escolhe um relator, a quem encaminha o projeto 
de lei. O relator tem prazo de 30 dias para analisar todas as emendas e apresentar o seu voto, 
abrangendo todos os aspectos da proposição. Findo esse período sem que seja analisado pelo 
relator, o presidente da CFOP designará novo relator.

Cabe ao relator apresentar  seu parecer e expressar o  voto, o que poderá implicar modificações 
no projeto de lei original do PPA. Esse parecer do relator é submetido à deliberação dos mem-
bros dessa comissão que, eventualmente, podem apresentar propostas modificando o parecer 
do relator. O parecer final da CFOP é submetido à deliberação do Plenário. Caso aprovado, seu 
autógrafo é publicado pela Alesp e encaminhado ao Executivo para a sanção do governador e 
publicação da lei.28

O Quadro 4 apresenta um balanço comparativo das emendas apresentadas e aprovadas na 
CFOP relacionadas aos quatro PPAs paulistas.

27    As votações nas Comissões obedeciam a uma ordem sequencial. Primeiro, se pronunciava a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, a Comissão de Economia e Planejamento (CEP). O relator desta comissão 
podia rejeitar as emendas aprovadas na CCJ. Por fim, pronunciava-se a Comissão de Finanças e Orçamento, que 
pode rejeitar as emendas acatadas na CEP.  O projeto de lei do PPA referente ao quadriênio 2000-2003 tramitou nas 
Comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de Economia e Planejamento (CEP) e de Finanças e Orçamento (CFO). 
O projeto de lei do PPA correspondente ao período 2012-2015 tramitou somente pela Comissão de Finanças, 
Orçamento e Planejamento (CFOP).   
28    Regimento da Assembleia Legislativa; Pareceres do Relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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Quadro 4: Emendas apresentadas e aprovadas por PPA

Emendas B/A

PPA P/artigo % P/programa% Total (A) % P/artigo % P/programa% Total (B) % %

3 0,7 428 99.03 431 100 3 23,0 8 10 76,9 2 13 100 3,01

14 1,05 1323 98,95 1337 100 2 5,13 37 94,87 39 100 2,99

32 4,97 612 95,03 644 100 3 6,82 41 93.18 44 100 6,83

54 7,66 651 92,34 705 100 2 2,47 79 95,53 81 100 11,49PPA - 2012-2015

Apresentadas Aprovadas pela COF

PPA - 2000-2003

PPA - 2004-2007

PPA - 2008-2011

Fonte: Elaboração própria com base nos pareceres dos relatores dos PPAs nas Comissões da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo.

Observando o Quadro 4, nota-se que o número total de emendas apresentadas pelos depu-
tados aos projetos de lei dos quatro PPAs oscilou bastante. Porém, a quantidade de emendas 
aprovadas vem aumentando de um PPA para outro. Mesmo as emendas apresentadas aumen-
taram, se levarmos em conta que no período 2004 a 2007 a discussão do PPA na Assembleia foi 
atípico.29 A maioria das emendas refere-se a modificações nos programas, enquanto o número 
de emendas relacionadas a modificações nos artigos da lei do PPA ainda é pequeno. 

O número total de emendas aprovadas pela Alesp ainda é reduzido, em todos os PPAs. Todavia, 
vem crescendo gradativamente, em cada PPA, principalmente as emendas destinadas à modi-
ficação dos programas. As emendas aprovadas destinadas aos artigos das leis são em número 
reduzido - o máximo de três aprovadas por PPA. Esse número torna-se mais significativo quan-
do se considera que as leis que instituíram os PPAs dispõem no máximo de sete artigos.

O interesse que o PPA desperta no Parlamento paulista pode ser aquilatado pelo número de 
emendas apresentadas a esse documento em face da peça orçamentária.  No PPA para os anos 
de 2012-2015, foram apresentadas 705 emendas, enquanto a LOA para o exercício de 2012 
recebeu 9.733 emendas. O PPA, portanto, recebeu apenas 7,24% do total das emendas desti-
nadas à LOA. A comparação com outros anos revela um percentual ainda menor. Conclui-se, 
assim, que o orçamento desperta muito mais a atenção do Parlamento do que o PPA.

No percurso do PPA para o quadriênio 2012-2015, no âmbito da Alesp, também houve parti-
cipação da sociedade civil, na fase de aprovação do PPA, de duas formas complementares. A 
primeira aconteceu por meio do portal da Alesp30. E, a segunda, por audiência pública ocorrida 
em sua sede31.

Em conformidade com as normas regimentais da Casa Legislativa, as sugestões oriundas da 
participação da sociedade civil na audiência pública, assim como no site Emendas online, fo-

29    Neste PPA o Relator faz uma reestimativa da receita prevista para o PPA e acrescenta R$6,1 milhões às receitas 
originalmente previstas. É a partir deste acréscimo nas receitas do PPA que ele tem condições de acatar um 
número elevado de emendas.  Caso não estimasse o acréscimo de receita o Relator não teria como acatar tantas 
emendas para esse PPA.

30    O portal da Alesp disponibiliza um canal para participação on-line dos cidadãos no processo orçamentário. Trata-se do 
link Emendas online, constante da página Processo Legislativo � Proposições (http://www.al.sp.gov.br/doc-e-informacao/
orcamento/emendas-online/participe-da-elaboracao-das-leis).  Nesse link, o cidadão pode propor diretamente aos deputados 
estaduais de sua escolha emendas visando ao aperfeiçoamento da proposta da LOA, da LDO ou do PPA.  Esse sistema fica 
ativado no período em que os projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA tramitam no Legislativo. Para a LDO, anualmente, entre 
os meses de abril e junho; para a LOA, anualmente, entre setembro e novembro; e, para o PPA, quadrienalmente, a partir do 2º 
semestre.
31    A audiência pública foi realizada uma única vez, no plenário da Alesp, e precedida por apresentação do PPA 
pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Tanto no Portal da Alesp como na audiência pública, a 
natureza da participação da sociedade civil foi consultiva, ou seja, os cidadãos apresentavam sugestões e demandas 
pertinentes ao PPA. 
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ram transformadas em emendas parlamentares. Entretanto, a aprovação dessas emendas de-
pende inicialmente da decisão do relator do projeto expressa em seu parecer e, em seguida, da 
aprovação do parecer do relator pela CFOP e, finalmente, pela aprovação do parecer da CFOP 
pelo plenário.

3.2  CONTEÚDO DO PPA

Esta seção descreve o conteúdo do PPA, isto é, a composição e a estrutura do PPA paulista; a 
integração e o alinhamento com os instrumentos de planejamento público estadual (Lei de Di-
retrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA); regionalização e, por fim, avalia-se 
a transversalidade e a intersetorialidade dos programas 

3.2.1 Composição e estrutura 

O PPA para o quadriênio 2012-2015 compõe-se de um corpo legal, além de dois volumes ane-
xos.

O corpo legal aborda os seguintes aspectos:

I. Estabelece as diretrizes fundamentais da Administração Pública estadual e do PPA;

II. Indica que os programas constituem-se nos elementos de integração entre os objetivos expressos 
no PPA, as prioridades e metas definidas na LDO e as programações estabelecidas na LOA relativos 
aos exercícios que compõem o quadriênio em consideração. Para tanto, os códigos relativos aos 
programas constantes do PPA devem ser observados tanto na LDO quanto na LOA e vigorar até o 
término do programa;

III. Prevê que eventuais alterações nos programas, nas diretrizes, nos objetivos, indicadores e valores 
constantes do PPA deverão ser objeto de autorização legislativa, pelo Executivo, quando da 
elaboração da LDO e LOA, sendo também destacadas na mensagem do governador;

IV Determina que, a partir do exercício de 2013, a LOA conterá demonstrativos regionalizados dos 
investimentos discriminados, de acordo com os programas contidos no PPA; e

V. Determina que anualmente, até 30 de abril, o Poder Executivo envie ao Poder Legislativo 
informações sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no PPA 
alcançados no exercício anterior.

O volume I abrange a apresentação de diagnósticos que evidenciam o cenário previsto para 
o estado, e os fundamentos para as dimensões estratégica e  tático-operacional. O volume II 
contempla a discriminação dos programas definidos para o quadriênio, para cada órgão do 
governo. 

O PPA de São Paulo, para o quadriênio 2012-2015, foi estruturado em dois níveis: o estraté-
gico e o tático-operacional. O nível estratégico compõe-se da missão de governo, de quatro 
diretrizes e de 15 objetivos estratégicos que formam o conjunto de políticas estruturantes do 
governo estadual. Esse nível contempla também os conceitos de cenário e diagnóstico setorial. 

O nível tático-operacional compõe-se de programas e ações e está relacionado com o desem-
penho da ação governamental. Os programas e ações procuram apontar para as diretrizes de 
governo, buscando a sempre difícil integração entre as dimensões estratégica e operacional do 
ato de governar.

Três são os eixos da ação governamental que estruturam o PPA do estado de São Paulo para o 
período 2012-2015: a) desenvolvimento social com equidade; b) desenvolvimento econômico 
sustentável; e c) gestão para resultado. Esses três eixos conformam o nível tático-operacional 
do plano e possibilitam a gestão e o acompanhamento da consecução das diretrizes e dos 
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objetivos estratégicos, que compõem o nível estratégico. A cada um dos três eixos estão rela-
cionadas determinadas secretarias de estado. 

Ao eixo denominado Desenvolvimento Social com Equidade se articulam 12 Secretarias de Es-
tado: Educação; Saúde; Habitação; Saneamento e Recursos Hídricos; Desenvolvimento Metro-
politano; Direitos da Pessoa com Deficiência; Desenvolvimento Social; Cultura; Esporte, Lazer e 
Juventude; Defesa da Cidadania; Administração Penitenciária; e Segurança. Esse primeiro eixo 
articula-se com a primeira diretriz estratégica do PPA do estado de São Paulo: o estado promo-
tor do desenvolvimento humano com qualidade de vida. 

Ao eixo do Desenvolvimento Econômico Sustentável estão relacionadas oito Secretarias: De-
senvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Emprego e Relações do Trabalho; Energia; 
Logística e Transportes; Transportes Metropolitanos; Agricultura e Abastecimento; Turismo; e 
Meio Ambiente. Esse eixo articula-se à segunda diretriz estratégica do PPA: o estado indutor do 
desenvolvimento econômico comprometido com as futuras gerações.

Por fim, ao eixo Gestão para Resultados, aparecem relacionadas as Secretarias Estaduais de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Regional; de Gestão Pública;  da Fazenda; e Casa Civil. Esse eixo 
articula-se às terceira e quarta diretrizes estratégicas: o estado integrador do desenvolvimento 
regional e metropolitano e o estado criador de valor público pela excelência da gestão. 

 3.2.2 Base conceitual 

O PPA “constitui uma das principais ferramentas de planejamento que guiará as políticas a se-
rem executadas pelo governo nos próximos anos”. 

A missão, conceito mais geral utilizado no PPA, expressa no volume I do documento, é “garantir 
que todos os paulistas se beneficiem do conjunto de oportunidades” oferecidos pelo estado 
de São Paulo. Essa missão “orienta as ações setoriais e transversais da atuação governamental, 
para que levem a uma sociedade cada vez mais inclusiva, coesa e solidária”. 

Para o desenvolvimento dessa missão, foram eleitas diretrizes de governo, apoiadas por obje-
tivos estratégicos, formando o conjunto de políticas estruturantes que fundamentam a elabo-
ração dos programas, ações e metas dos órgãos do governo estadual. As diretrizes de governo 
são as seguintes: 

a)  Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida;

b)  Estado indutor do desenvolvimento econômico comprometido com as futuras 
gerações; 

c)  Estado integrador do desenvolvimento regional e metropolitano; 

d)  Estado criador de valor público pela excelência da gestão.

Essas quatro diretrizes são as políticas de maior hierarquia e estão alavancadas por um conjun-
to de 15 objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos também traduzem a preocupação 
com o crescimento econômico acelerado, mas sustentável (com respeito ao meio ambiente 
e à herança cultural), com a redução dos desequilíbrios regionais e com a busca da eficiência 
gerencial. São eles:

1. Universalidade e equidade da atenção à saúde;

2. Permanência e sucesso dos estudantes na educação básica e qualidade do 
sistema educacional;
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3. Cobertura ampliada dos serviços de proteção social básica;

4. Segurança pessoal e patrimonial e usufruto da justiça;

5. Multiplicação de oportunidades de acesso à cultura, ao esporte e lazer;

6. Cooperação com os municípios para que as cidades sejam eficientes, inteligentes, 
saudáveis, urbanisticamente equilibradas e atendam às necessidades 
habitacionais;

7. Formação e atração do capital intelectual no estado para fomento da sociedade 
do conhecimento e do empreendedorismo;

8. Fomento à capacidade produtiva nos setores estratégicos da economia, com 
geração de empregos qualificados e elevação do patamar econômico das 
cadeias de geração de valor;

9. Infraestrutura adequada de transportes, logística, energia, telecomunicações 
e turismo, ensejando padrões elevados de competitividade das empresas e 
acesso aos mercados interno e externo;

10. Marco jurídico-institucional e regulatório para a atuação produtiva da iniciativa 
privada;

11. Capacidade de inovação nas esferas pública e privada;

12. Modelo de desenvolvimento regional ajustado às potencialidades e 
oportunidades de cada território, inclusive tendo em conta as peculiaridades das 
regiões metropolitanas e dos grupos de planejamento Sudoeste, Vale Histórico, 
Leste Mogiana e Prudente.

13. Sustentabilidade ambiental das políticas e resiliência, inclusive para enfrentar os 
efeitos da mudança climática;

14. Intensificação da gestão para resultados mediante mecanismos de 
contratualização e estímulo ao desenvolvimento organizacional; e

15. Qualidade de prestação dos serviços públicos, mediante o aperfeiçoamento 
do atendimento unificado ao cidadão, a valorização dos recursos humanos, a 
progressão da base tecnológica.

Para a elaboração do PPA de 2012-2015, foi construído um cenário prospectivo da economia 
mundial, e outros da economia brasileira e paulista, considerando a reciprocidade entre suas 
relações e impactos. Adicionalmente à projeção dos cenários econômicos, foram levantados 
dados e realizados estudos sobre os avanços sociais já alcançados no estado, bem como da 
situação do território paulista, destacando  seus principais desafios. 

A partir dos cenários econômicos e dos estudos dos avanços sociais e territoriais, foram elabo-
rados termos de referência, que serviram para fundamentar diagnósticos e prognósticos seto-
riais. Os cenários econômicos e os diagnósticos setoriais serviram de base para a definição das 
quatro diretrizes de governo e dos 15 objetivos estratégicos. 

O documento esclarece que, na elaboração do PPA, foram consideradas informações sociais, 
econômicas e ambientais do estado disponíveis na época e ressalta que a divulgação de novas 
informações mais abrangentes e qualificadas do Censo de 2010 poderia levar à necessidade da 
revisão desse plano já em 2012, para incorporar a nova realidade socioeconômica na formata-
ção das políticas públicas. 
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Coloca, também, que a revisão do plano seria uma oportunidade para a implementação de 
desejado projeto de aperfeiçoamento do aparato de planejamento, orçamento e gestão das 
ações governamentais, constante de programa do PPA.

No tocante à definição de prioridades de governo, o plano destaca ações prioritárias seto-
riais, isto é, ações que serão desenvolvidas pelas secretarias e órgãos, conforme os eixos de 
organização da gestão governamental. O programa constitui a unidade básica de organização 
do PPA do estado de São Paulo e é o módulo que permite sua integração com o orçamento 
anual. Desse modo, aumentam as possibilidades para uma integração de fato entre plano e 
orçamento.32  

A definição adotada pelo estado de São Paulo para programa é “Instrumento de organização 
da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um obje-
tivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema, 
atendimento de necessidade ou demanda da sociedade, ou aproveitamento de oportunidade”, 
enquanto que ação é conceituada como “Instrumento de programação para alcançar o objeti-
vo de um programa”. 

Os programas referem-se a problemas, oportunidades e/ou demandas da sociedade, identifi-
cados no processo de construção ou seu redesenho, com seus objetivos finais estabelecidos, 
com indicadores e custos estimados. Os programas são integrados por ações, e estas podem 
ser de dois tipos: projetos e atividades. 

Eventualmente podem integrar o PPA ações que contribuem para a consecução dos objetivos 
dos programas, mas não são financiadas com recursos do orçamento do Estado, ou seja, “ações 
não orçamentárias”. O PPA apresenta para cada programa, arrolado em cada órgão, as seguintes 
informações: código; denominação; valores do programa no período para as ações de respon-
sabilidade do órgão (total geral dos recursos, recursos orçamentários correntes, recursos orça-
mentários de capital, demais recursos correntes, demais recursos de capital, total dos recursos 
correntes e total dos recursos de capital); objetivo, justificativa, público-alvo, abrangência es-
pacial, indicadores (mais recente e ao final do plano); e ações. Para cada ação, são especificadas 
as seguintes informações: denominação; meta e produto33. 

Para projeto e atividade, são utilizados exatamente os conceitos definidos na Portaria 42 do 
Ministério do Orçamento e Gestão. Portanto, a cada projeto ou atividade corresponde um pro-
duto com sua respectiva meta. Os Anexos A, B e C deste relatório mostram as características e a 
definição dos programas, das ações e dos indicadores constantes do Sistema EPA. 

3.2.3  Integração e alinhamento dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO E LOA)

A Constituição Federal define uma sistemática de planejamento governamental que abrange 
três instrumentos: a Lei do PPA, a LDO e a LOA. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2002, 
mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, determina a compatibilidade entre esses 
três instrumentos.

32    Garcia, 2000, p. 9.
33    Para a maioria dos programas, são especificadas todas as informações, entretanto, observou-se haver algumas lacunas 
de informações: seis programas não contam com indicador definido; um programa não apresenta a justificativa para sua 
existência; 46 programas possuem indicador para os quais é informado não haver valor mais recente; três programas não 
apresentam nenhuma ação (geral ou em algum órgão em que está arrolado); e um programa não apresenta os produtos e 
metas para as ações.  
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Nesse processo:

a) O PPA assume um caráter de planejamento de médio prazo, portanto, mais 
abrangente, e com duração de quatro anos; tem a função de fixar diretrizes, 
objetivos e metas para os investimentos públicos e para as despesas de duração 
continuada (aquelas que perduram pelo menos por dois exercícios); 

b) À LDO cabe a função de fixar os parâmetros gerais para a orientação do orçamento 
do ano seguinte, incluindo a definição das prioridades com as respectivas 
metas para um exercício financeiro. Essa lei não pode conter dispositivos que 
contrariem o PPA; se isso ocorrer, prevalece o disposto no PPA;

c) A LOA tem a função de estimar a receita e fixar as despesas para o exercício 
financeiro. Não pode conter dispositivos que contrariem a LDO e o PPA. 
Ocorrendo divergência, prevalece o segundo e depois o primeiro.

Os dispositivos legais paulistas que versam sobre os três instrumentos de planejamento refor-
çam a obrigatoriedade do alinhamento e da hierarquização entre os mesmos. Na realidade, 
observa-se a existência de alguns elementos dificultadores para o alinhamento desses instru-
mentos. Dentre eles, chama atenção a inconsistência dos prazos de tramitação dos projetos de 
lei para instituição desses instrumentos no primeiro ano do mandato do governante, conforme 
aponta Greggianin (2005)34. 

Já foi colocado que o Sistema EPA possibilita, teoricamente, a articulação e a harmonização 
entre os instrumentos de planejamento e o orçamento, em razão de constituir-se em uma base 
unificada de programas e ações. Na prática, apesar de haver consonância entre os três instru-
mentos, algumas lacunas de informação dificultam a verificação da compatibilidade entre os 
três instrumentos. 

No PPA, os programas estão arrolados para cada órgão, discriminando as ações (com respecti-
vos produtos e metas) e os valores previstos para a execução do conjunto das ações. No caso de 
programa desenvolvido por apenas um órgão, esta ficha apresenta detalhamento completo; 
no entanto, em relação àqueles que envolvem mais de um órgão, o interessado em ter uma 
visão completa precisa analisar os programas afetos a todos os órgãos e coligir e organizar as 
informações sobre ações e valores, assim como elaborar o somatório dos valores. 

Um complicador para a realização dessa tarefa consiste no fato de que as ações estão identifi-
cadas apenas pelas denominações, o que introduz certo grau de incerteza quando são encon-
tradas pequenas diferenças de redação. Mais grave é o fato de que a individualização de valo-
res para cada órgão pode induzir a erro os interessados detentores de menos conhecimento a 
respeito da composição desse documento.

A LDO também apresenta o rol dos programas para cada órgão, com a diferença de que acresce 
o código das ações. Apenas na LOA é possível obter a visão completa de cada programa, uma 
vez que todas as ações que o compõem são codificadas e apresentadas conjuntamente.

3.2.4  Regionalização do PPA

A regionalização do estado para fins político-administrativos foi instituída em 1967, agregando 
os 645 municípios paulistas por Regiões Administrativas.  Essa divisão, com algumas alterações 

34    Apud MENDES, Marcos José. Sistema orçamentário brasileiro: planejamento, equilíbrio fiscal e qualidade do gasto público. 
Textos para Discussão, n. 39, Brasília, Consultoria Legislativa do Senado Federal, fev. 2008.
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ocorridas no decorrer do tempo, tem servido como base para a regionalização até o presente. 
A finalidade desse processo consistiu na descentralização da ação governamental e de seu pla-
nejamento, inclusive para a implantação de suas unidades de prestação de serviços. 

A maioria dos programas do PPA atual especifica no campo abrangência espacial a totalidade 
do estado. Isso significa que não se discriminam os valores atribuídos ao programa por região, 
nem tampouco a distribuição das metas relativas a cada ação.

O último PPA, em seu volume I, expressa que a preocupação com a incorporação da dimensão 
espacial ocupa lugar de destaque na formulação das políticas públicas pelo governo paulista. 
O Capítulo 4 – ‘O Território Paulista e seus Desafios’ discorre sobre a complexidade apresentada 
pelo estado no plano espacial, em razão da coexistência de duas realidades distintas: aglome-
rações nas regiões metropolitanas, concentrando grande parte da população e da atividade 
econômica, mas também, apresentando “elevadas demandas e carências socioeconômicas e 
ambientais”; e, fora desse espaço, regiões diferenciadas em termos de desenvolvimento eco-
nômico, social e urbano, que, igualmente, requerem atenção governamental. Focalizando as 
particularidades de cada uma dessas realidades distintas prevê-se a adoção de medidas apro-
priadas para promover as potencialidades, aproveitar as oportunidades e combater as vulnera-
bilidades, objetivando minimizar os desequilíbrios regionais.

Dessa forma, o capítulo aborda as ações de planejamento regional e as medidas em imple-
mentação voltadas para as aglomerações nas regiões metropolitanas (por exemplo, a criação 
da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Metropolitano) e para as outras áreas do território paulista (proposta de regionalização e de 
ações pela SPDR, derivadas do estudo Diretrizes de Planejamento Regional). 

A lei que institui o PPA para 2012-2015 avançou na regionalização, estabelecendo, no artigo 
5o que “o projeto de orçamento anual, a partir do segundo ano de sua vigência, conterá de-
monstrativos regionalizados dos investimentos, discriminados de forma a corresponder aos 
respectivos programas”. Também a LDO para o exercício de 2013 reafirmou a exigência de de-
monstrativos regionalizados dos investimentos e definiu que, para tanto, seriam consideradas 
as Regiões Administrativas do Estado. 

Finalmente, o Anexo III – Investimentos Regionalizados, na mensagem do governador do Es-
tado, que encaminha à Alesp o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 
2013, explicita o rol dos investimentos orçamentários a serem realizados, identificados de acor-
do com as regiões administrativas do estado e programas. Os dados constantes do Anexo III 
foram trabalhados por esta equipe técnica, resultando na construção da Tabela 1.



42

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Tabela 1: Regionalização dos investimentos do Poder Executivo previstos no orçamento 2013

REGIÃO ADMINISTRATIVA
Qtdd. de 

programas
Valor                               

(em R$ mil)
GRANDE SÃO PAULO 77 10.084.680
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 16 1.147.156
CAMPINAS 28 997.095
SANTOS 20 602.487
BAURU 14 463.863
SOROCABA 20 361.484
BARRETOS 9 304.118
ARAÇATUBA 15 294.729
RIBEIRÃO   PRETO 16 163.445
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 18 123.750
CENTRAL 12 115.994
MARÍLIA 13 115.795
PRESIDENTE PRUDENTE 15 86.849
FRANCA 8 41.186
REGISTRO 5 25.728

TOTAL DE PROGRAMAS COM VALOR 
DISCRIMINADO POR REGIÃO 86 14.928.360

TOTAL DE PROGRAMAS COM VALOR  NÃO 
DISCRIMINADO POR REGIÃO 45 2.039.207
TOTAL GERAL 103 16.967.567

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PROPOSTOS PELOS 
ORÇAMENTO 2013  DO ESTADO DE SÃO PAULO AO PODER EXECUTIVO  

(ANEXO DO PROJETO DA LOA 2013)                                                                                                                                                                                                                                 
POR REGIÃO ADMINISTRATIVA

Observação: A soma da coluna de quantidade de programas  é superior ao tota l  pois  
exis tem programas  que destinam recursos  a  mais  de uma região.

Fonte: elaboração própria, com base no Anexo III da mensagem do Poder Executivo estadual, que 
encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de LOA relativa a 2013, 

No anexo constam 103 programas, dentre os quais, 86 discriminam recursos financeiros para 
uma ou mais regiões do Estado e 45 não o fazem. Estes últimos programas de investimentos 
representam 12% do valor total dos investimentos propostos. 

A PLOA propôs que a Região da Grande São Paulo ficasse com mais da metade do valor, pre-
visto para o estado, referente aos investimentos. Esta ainda seria a região a receber recursos do 
maior número de programas (de 75% dos programas relacionados no anexo). A Região Admi-
nistrativa de São José dos Campos e a Região Administrativa de Campinas aparecem na sequ-
ência. Por seu turno, a Região Administrativa de Registro e a Região Administrativa de Franca 
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foram aquelas que compartilharam o menor número de programas e o menor valor dos inves-
timentos propostos.

Em relação aos programas, cujo valor foi destinado exclusivamente às regiões, verificou-se que 
na Região da Grande São Paulo, foram 46 programas (com o valor de R$ 2.066.145 mil) e às 
Regiões de São José dos Campos (no valor de R$ 1.747 mil) e Campinas (no valor de R$ 4.295 
mil) foram destinados 1 programa para cada uma. Às demais, não foram destinado programas 
exclusivos de maior significado. 

Cabe observar que o grande valor atribuído à Região da Grande São Paulo pode ser explicado, 
em parte, ao fato de determinados programas indicarem a sede das Secretarias e das empresas 
(que se situam na capital) como região beneficiária e não onde efetivamente se executará o 
investimento.  

3.2.5  Transversalidade e Intersetorialidade nos programas do PPA

Está prevista, no decreto que regulamenta a elaboração do PPA, “a integração dos programas 
governamentais que possam ter objetivos comuns ou complementares”. Essa é uma função 
reservada aos Interlocutores setoriais.35  

No próprio documento do PPA, o governo ressalta a necessidade de trabalhar a intersetoriali-
dade e integração das políticas e ações setoriais, principalmente nas regiões metropolitanas. 
Reconhece que é um desafio, o qual pretende enfrentar.36 No entanto, apesar de ter sido real-
çada a importância desses conceitos na formulação dos programas, a intersetorialidade e in-
tegração não transparecem nos programas definidos. Alguns dos entrevistados corroboraram 
o fato e destacaram que se trata de um conceito caro aos pesquisadores da área, mas de difícil 
implementação na prática. 

De fato, dentre os programas constantes no rol de diversos órgãos identificou-se apenas um, 
que está alocado em mais de um órgão, podendo, ser considerado multissetorial. Trata-se do 
programa 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional, integrado por 
uma ação da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e três ações da Secretaria da Habi-
tação. 

Consiste no único programa constante do documento, que abrange a atuação de mais de uma 
secretaria e que visa a entrega direta de bens e serviços à sociedade. Segundo averiguado nas 
entrevistas, sua concepção atende à exigência do organismo internacional financiador e  pos-
sui uma unidade de gerenciamento específica e intersetorial.37

No Projeto de LOA para o exercício de 2013, também se observou proposta de criação de mais 
um programa multissetorial.

35    Decreto 56.679/2011, art. 4º, item I, c.
36    Com essa ideia, criou-se a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, cuja atuação deverá pautar-se pela elaboração 
de uma Agenda de programas e projetos articulados, a ser incluída nas estratégias conjuntas de intervenção e na formulação 
e desenvolvimento das políticas públicas regionais, mediante, inclusive, a articulação e integração de órgãos e instituições das 
várias instâncias de governo; ver o v. I, p. 58.
37    Essa unidade de gestão foi exigência do órgão financiador. Entretanto, verifica-se que o programa não possui unidade 
própria de gestão, dentro do PPA, necessária para coordenar sua execução.
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3.3 SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA

A seguir, são discutidos os resultados da pesquisa relacionados às seguintes questões: estrutu-
ra, atores e ferramentas tecnológicas do sistema de monitoramento e avaliação do PPA; funções 
do sistema de monitoramento e avaliação; fluxo do processo de monitoramento; sistemática 
de avaliação; acesso da sociedade às informações geradas; utilização das informações geradas 
pelo monitoramento e avaliação e seus impactos sobre a gestão.

As atividades de monitoramento do PPA paulista foram instituídas por ato normativo específi-
co, baixado pela Secretaria de Economia e Planejamento: a Resolução SEP 5, de 26 de julho de 
2004, que constituiu o Sistema de Monitoramento dos Programas e Ações do Plano Plurianual 
(Simpa), no âmbito da Secretaria de Economia e Planejamento, integrado ao sistema de plane-
jamento do estado de São Paulo.

3.3.1 Estrutura, atores e ferramentas tecnológicas do monitoramento e avaliação

A partir dessa resolução, todos os programas e respectivas ações do PPA passaram a ser acom-
panhados e monitorados, pelo Simpa.  O sistema passou a ser utilizado e compartilhado por 
todos os órgãos da Administração Pública estadual. Cabe à atual SPDR, por meio da CPA, a 
responsabilidade por sua administração, pela supervisão técnica aos órgãos setoriais e pela 
definição de normas e procedimentos relacionados ao monitoramento e avaliação. 

A Resolução 5/2004 também determinou os agentes responsáveis pelo registro e consistên-
cias das informações do sistema, relacionadas à execução das metas das ações e resultados 
dos programas do PPA. São eles: a) os gerentes dos programas; e b) os responsáveis pela exe-
cução das ações, identificados pelos respectivos gerentes dos programas e aprovados pelos 
dirigentes dos órgãos e unidades administrativas. De acordo com essa resolução, cada gerente 
é responsável pelo acompanhamento e supervisão do registro das informações no Simpa, per-
tinentes às ações do programa do seu órgão setorial. 

Na mesma data, com o intuito de orientar a operação do sistema, a CPA baixou a Portaria CPA-1, 
disciplinando o funcionamento desse sistema. Esta portaria estabelece que todas as informa-
ções referentes ao SIMPA deverão ser registradas em sistema informatizado, disponibilizado 
na página da SPDR (www.planejamento.sp.gov.br), Na página da SPDR consta ainda o “Roteiro 
de Monitoramento” que orienta sobre o acesso e a navegação no sistema informatizado. Na 
portaria, são apresentados dois anexos. O anexo I contém o Manual do Simpa, que apresenta 
uma descrição do mesmo, os agentes responsáveis pelas tarefas exigidas por ele, as etapas do 
processo de monitoramento, e as informações a serem fornecidas. O anexo II consiste em um 
cronograma de treinamento dos gerentes e responsáveis pelas ações dos programas, sob a 
responsabilidade da CPA.

Posteriormente, foi expedida a Portaria SPDR 1, de 25 de agosto de 2008, disciplinando os 
procedimentos a serem observados no monitoramento do PPA 2008-2011. As atividades de 
acompanhamento da execução e do monitoramento das metas das ações e indicadores dos 
programas dos órgãos da Administração Direta e Indireta, assim como dos Poderes Legislativo 
e Judiciário são realizadas por interlocutores dos órgãos e por gerentes de programas. 

Essa portaria determinou, também, que o monitoramento dos programas e ações será realiza-
do em cada exercício da vigência do PPA concomitantemente com a execução do orçamento, 
por registro no Simpa, das informações quanto à programação, à realização das metas, à pre-
visão e à apuração dos indicadores e à execução dos recursos não orçamentários envolvidos.
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Em 2012, a CPA e a Coordenadoria de Orçamento (CO) baixaram a portaria conjunta38, dispondo 
sobre os procedimentos a serem observados no acompanhamento da execução e do monito-
ramento das metas e dos indicadores do PPA 2012 - 2015. Merece destaque a substituição da 
figura do Interlocutor pela do coordenador do GSPOFP como representante dos órgãos seto-
riais da Administração Direta e Indireta, bem como dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

A estrutura institucionalizada pela portaria conjunta estabelece uma cadeia de comando e 
controle de operações articuladas de todas as atividades relacionadas ao processo de moni-
toramento do PPA. Assim como ocorre na fase de elaboração do projeto de lei do PPA, a sua 
sistemática de monitoramento é operacionalizada pelos seguintes atores: a) gerentes de pro-
gramas; b) coordenadores do GSPOFP; c) CPA; e d) CO.

Para viabilizar o Sistema de Monitoramento do PPA no Estado de São Paulo, a CPA conta com os 
seguintes aplicativos tecnológicos: 

	Aplicativo Simpa; 
	Aplicativo SIGPPA – Sistema de Informações Gerenciais do PPA;
	Aplicativo SIGA – Sistema de Acompanhamento de Projetos Estruturantes.

 
Conforme afirma o Relatório do secretário da Fazenda, 2004, o aplicativo Simpa é o principal 
suporte tecnológico para o monitoramento dos PPAs. Trata-se de um

sistema de registro e acompanhamento da execução dos programas do PPA cujo 
objetivo é acompanhar de forma sistêmica a execução de metas no âmbito das ações 
e dos indicadores mensuradores do resultado dos programas, oferecendo para os 
gestores possibilidades de reprogramar metas, corrigir distorções, compatibilizar 
a execução física com o orçamento disponível na ação e no programa, e de extrair 
relatórios gerenciais de suporte ao processo decisório. 

Essa ferramenta tecnológica é um meio de comunicação e integração que fornece aos respon-
sáveis pelo gerenciamento e monitoramento dos programas informações necessárias à execu-
ção dos mesmos. Permite o registro simultâneo das informações relacionadas ao desempenho 
físico-financeiro e, com base nelas, gera relatórios periódicos de acompanhamento.

 Por seu intermédio, o gerente registra inicialmente a meta anual do programa que gerencia, 
de acordo com as projeções setoriais, tomando como base a quantificação estabelecida na 
LDO e na LOA. Nessa etapa, os gerentes definem marcos de monitoramento para as ações que 
demandam detalhamento e propõem e discutem com os técnicos envolvidos nesse processo 
o conteúdo desses marcos de monitoramento (descrição, finalidade, produto, unidade de me-
dida, meta, unidade executora, justificativa). Os marcos de monitoramento funcionam como 
componentes estratégicos de uma ação, e são fundamentais para o alcance da meta progra-
mada. 

Por sua vez, o aplicativo SIGPPA é concebido para ajudar os secretários, gerentes e outros ser-
vidores no processo decisório orçamentário. A função desse sistema limita-se ao processo de-
cisório orçamentário nas instâncias setoriais e no órgão central de monitoramento e avaliação 
do PPA.

38    Portaria Conjunta CPA-CO 01, de 12 de janeiro de 2012.
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O aplicativo Siga, por fim, foi instituído pela Secretaria de Economia e Planejamento, em 2009, 
para se integrar ao Sistema de Planejamento do Estado de São Paulo. Seu objetivo é o monito-
ramento complementar dos Projetos Estruturantes Prioritários do Estado (PEPs), constantes do 
PPA39. 

Os PEPs são assim considerados devido aos seus objetivos, complexidade e metas diferencia-
das, em termos de atendimento das demandas, características locais e prioridades estabeleci-
das no PPA para as diversas áreas de atuação do Estado. O ato que instituiu o Siga indicou uma 
lista de projetos que considerava estruturantes e prioritários40. Essa listagem inicial considerou 
como tal os programas setoriais destacados como prioritários no PPA 2008-2011.

O aplicativo Siga foi criado a partir de duas considerações essenciais ao processo de monito-
ramento e avaliação do PPA: a) a necessidade de estabelecer e manter processo contínuo de 
acompanhamento da execução dos programas e ações do PPA visando à avaliação de seus 
resultados; dessa forma viabilizaria a gestão voltada à eficiência alocativa dos recursos neces-
sários à efetividade dos programas e objetivos do governo; e b) “a estratégia governamental 
de implantação do Planeja SP, com o objetivo de integrar as ações de planejamento de curto, 
médio e longo prazos, num sistema de gestão estratégica do Estado”. 

Entretanto, a própria portaria que criou o Siga restringiu o seu foco à execução orçamentária, 
ao determinar que

As informações disponibilizadas no SIGA subsidiarão a Secretaria de Economia e 
Planejamento, a partir do corrente exercício, na análise dos pedidos de liberações ou 
alteração orçamentária sobre os PEPs, que terão prioridade de tratamento, razão pela 
qual a atualização é obrigatória e indispensável. 

Durante o ano de 2011 foi realizado o acompanhamento físico–financeiro de 116 projetos prio-
ritários, relativos a 22 secretarias, correspondendo a investimentos no montante de R$ 145 bi-
lhões41. 

O Siga veio ao encontro da necessidade da SPDR de contar com informações atualizadas e pre-
cisas sobre o andamento dos PEPs para dar tratamento prioritário na análise dos pedidos de 
liberação e alteração orçamentária para os mesmos. Atualmente, registra programas ou ações 

39    Resolução SEP  6, de 22 de maio de 2009.
40    Idem, anexo I:

1. Secretaria da Administração Penitenciária: Expansão e Modernização do Sistema Prisional.

2. Secretaria de Agricultura e Abastecimento: Risco Sanitário Zero – Certificação de qualidade do produto de São 
Paulo – SELO SÃO PAULO; Programa Melhor Caminho.

3. Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social Ação Jovem: Cadastro Pró-Social.

4. Secretaria da Cultura: Fábricas de Cultura; Museu de História de São Paulo; Nova Sede do Museu de Arte 
Contemporânea da USP; Teatro da Dança.

5. Secretaria do Desenvolvimento: Etecs – Expansão das Escolas Técnicas – Centro Paulo Souza; Fatecs – Expansão do 
Ensino Tecnológico; Parques Tecnológicos.

6. Secretaria de Economia e Planejamento: Parque Estadual do Belém; Restauro Interno do Edifício do Palácio dos 
Campos Elíseos; Mapeia São Paulo.

7. Secretaria da Educação: Ler e Escrever – Intervenção pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental; Reforma 
e ampliação da rede física escolar.

8. Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho: Banco do Povo Paulista; Intermediação de mão de obra.
41    Relatório do secretário da Fazenda que compõe o Balanço Geral do Estado.
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prioritários como o Metrô ou as creches. Porém, a concepção adotada no Siga para projetos 
estruturantes prioritários não corresponde, na prática, àquela estabelecida a partir da visão 
estratégica expressa no PPA. 

Outro aplicativo tecnológico também utilizado na fase de monitoramento e avaliação é o Sis-
tema Orçamentário das Empresas (SOE). Nesse aplicativo, são registradas as informações sobre 
os investimentos das empresas não dependentes dos recursos do Tesouro Estadual.

A CPA também utiliza dados de outros aplicativos tecnológicos, como o Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estado e Municípios no Estado de São Paulo (Siafem/SP) e o Sis-
tema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (Sigeo), ambos administrados pela 
Secretaria da Fazenda do Estado, por meio da Coordenadoria de Administração Financeira. 

O Siafem foi implantado em janeiro de 2006. Administrado pela Coordenadoria de Adminis-
tração Financeira, órgão da Secretaria da Fazenda, tem por objetivo processar a execução or-
çamentária, financeira e patrimonial do Estado. Os dados do Siafem podem ser utilizados no 
processo de monitoramento dos programas e ações.

Verifica-se, portanto, sob a perspectiva normativa, que o estado de São Paulo dispõe, desde 
2004, de estrutura formal, atores definidos e recursos tecnológicos que permitem ao órgão de 
planejamento exercer as funções de monitoramento. 

3.3.2 Fluxo do processo de monitoramento 

O ciclo completo de execução do PPA é composto das seguintes fases: A) implementação dos 
programas e ações; B) monitoramento das metas das ações e indicadores dos programas; C) 
avaliação dos programas e ações; e D) revisão dos programas e das ações.42 

O monitoramento das metas das ações é o momento no qual se verifica a aferição do nível de 
realização das metas programadas, compreendendo as seguintes atividades: a) levantamento 
da meta cumprida no período previsto; b) confronto com a programação inicial ou reprogra-
mada; c) identificação do grau de distorção; d) identificação das principais causas das várias di-
ficuldades ou facilidades; e) tomada de providências cabíveis no seu nível de competência para 
sanar as dificuldades; f ) registro das soluções adotadas; g) redação e registro desses passos nos 
campos adequados do sistema.43 

As etapas do sistema de monitoramento das metas das ações são apresentadas em forma de 
fluxo e podem ser visualizadas na Figura 1.

42    Portaria CPA - 01/2008, artigo 1o  e Portaria Conjunta CPA – CO nº 1/2012, artigo 1º.
43    Manual do Simpa – Sistema de Monitoramento dos Programas e Ações, 2004
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Figura 1: Fluxo das etapas básicas
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Fonte: Manual do Simpa – Sistema de Monitoramento dos Programas e Ações do PPA

Na etapa I, o gerente de cada programa registra a meta do ano por ação, de acordo com as pro-
jeções setoriais, tomando como parâmetro o quantitativo estabelecido no PPA, na LDO e no Or-
çamento. Os gerentes devem observar a periodicidade que o produto esperado permite (geral-
mente o mês). Se as ações demandarem detalhamento e melhor entendimento para o alcance 
de seu objetivo, cabe ao gerente identificar a necessidade de criar marcos de monitoramento, 
isto é, componentes estratégicos de uma ação, fundamentais para o alcance de um programa. 
Cada marco é discutido com os técnicos envolvidos, considerando o seguinte conteúdo: descri-
ção, finalidade, produto, unidade de medida, meta, unidade executora, e justificativa. 

Na etapa II, que corresponde ao monitoramento das ações, as metas realizadas são registradas 
pelos gerentes em cada período previsto (geralmente o mês). Caso não haja metas realizadas, 
o gerente responsável registra as dificuldades encontradas e as razões que contribuíram para 
que esse fato tenha acontecido. 

Na etapa III, o gerente reprograma as metas, quando necessário. Entretanto, neste caso, deve 
justificar as razões de tal acontecimento. E pode reajustar a previsão das metas para os perío-
dos subsequentes, após a aferição dos resultados de cada período. 

O Manual do Simpa estabelece que seu objetivo

é constituir-se na base principal de informações que suportará os diversos Sistemas de 
Avaliação que levarem em conta componentes do Plano Plurianual, e os procedimentos 
de revisão anual do PPA durante o processo de elaboração das propostas da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei de Orçamento Anual – LOA.44  

44    Portaria CPA - 1, de 26 de julho de 2004, Anexo I - Manual do Simpa.    
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Segundo a Portaria CPA-CO – 1/2012: 
o monitoramento será realizado em cada exercício do período de vigência do Plano, 
concomitantemente à execução do orçamento, através do registro no Simpa das 
informações quanto à programação, a realização das metas, a previsão e apuração dos 
indicadores, e a execução dos recursos não orçamentários envolvidos.45 

Com base nas informações registradas nas distintas ferramentas tecnológicas utilizadas na fase 
de monitoramento, o gerente de programa gera relatórios periódicos, mensais, ou em qual-
quer período necessário. A partir desses relatórios, são analisados os programas e as ações que 
servem de subsídios para estimar as metas da LDO e da LOA para o exercício seguinte.

A partir da normativa que trata do ciclo de gestão do PPA, constatou-se que o processo de mo-
nitoramento foi concebido para ser implantado de forma gradativa46 Inicialmente, foi prevista a 
implementação dos programas e das ações e a disponibilização do módulo de monitoramento 
das ações para acompanhar a execução das metas do PPA. Essa fase foi concluída e o módulo 
está em operação. 

Em 2012, iniciou-se a implantação do segundo módulo previsto para o Simpa, que permitirá 
a implementação do processo de monitoramento dos indicadores e dos resultados dos pro-
gramas do PPA.. Os indicadores dos programas do PPA são definidos como “instrumentos de 
mensuração que quantificam a situação que o programa tem por fim modificar, de modo a 
explicitar o critério de avaliação do resultado alcançado em face do objetivo proposto”.47  

Segundo o Roteiro, cabe ao gerente de cada programa monitorar os indicadores do PPA. Esse 
monitoramento será realizado de acordo com a periodicidade indicada e consiste no primeiro 
passo para a avaliação do PPA e das políticas públicas nele representadas. A partir dos indi-
cadores, a Administração estadual pretende realizar dois tipos de avaliação: de processo e de 
impacto. 

A primeira está relacionada “à eficácia ou eficiência do programa e objetiva confrontar a ade-
quação dos meios ou recursos utilizados aos resultados parciais ou finais obtidos, referenciados 
aos objetivos e metas propostos pelo programa”. E a segunda “objetiva mensurar a efetividade 
social do programa, com foco nas mudanças produzidas e, portanto, para além dos benefícios 
diretos da ação pública”.48

Segundo informações constantes no Balanço Geral do Estado, o governo paulista já dispõe do 
Painel SP, ou seja, um sistema composto por 353 indicadores e 688 variáveis, em 15 áreas temá-
ticas de atuação. As áreas temáticas são: Assistência Social, Ensino Superior, Cidadania, Cultura, 
Educação Básica, Emprego e Renda, Ensino Profissionalizante, Ciência e Tecnologia, Esporte e 
Lazer, Gestão, Habitação, Justiça e Segurança, Meio Ambiente e Saneamento, Saúde, Transpor-
tes, Transportes Metropolitanos e Contexto (população, renda, condições de vida e economia). 
Outros temas poderão ser agregados ao Painel, dependendo da disponibilização de recursos 
técnicos e orçamentários do estado, alocados a esse projeto. 

45    Portaria CPA-CO - 1, de 12 de janeiro de 2012, artigo 3º; a Portaria CPA - 1, de 25 de agosto de 2008, artigo 3º era mais 
detalhada: “o monitoramento será realizado em cada exercício do período de vigência do Plano, concomitantemente à 
execução do orçamento, através do registro no Simpa das informações quanto à programação, a realização das metas, a 
previsão e apuração dos indicadores, e a execução dos recursos não orçamentários envolvidos”.
46    Portaria CPA - 1/2004, Anexo I - Manual do Simpa.    
47    Roteiro para Monitoramento dos Indicadores do PPA. Disponível no site da SPDR, link Sistemas Internos, PPA – Plano 
Plurianual, Manuais.
48    Roteiro para Monitoramento dos Indicadores do PPA. Disponível no site da SDPR, link Sistemas Internos, PPA – Plano 
Plurianual, Manuais.
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As fases seguintes, correspondentes à avaliação dos programas e ações e à revisão dos progra-
mas e ações, ao que tudo indica, ainda não foram implementadas. A não concretização dessas 
últimas fases impede a conclusão do ciclo de monitoramento e avaliação do PPA do estado.

3.3.3. Acompanhamento dos resultados dos programas 

No que se refere à competência para acompanhar os resultados dos programas do PPA, foram 
identificados alguns textos legais que fazem menção a quem cabe realizar essa função. O De-
creto 49.568/2005, que reorganiza a Secretaria de Economia e Planejamento, estabelece como 
campo institucional dessa secretaria, entre outras atribuições, as seguintes49: 

IV - Elaborar, acompanhar e avaliar os planos plurianuais, as leis de diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais do Estado;

V -  Articular a execução, acompanhar as metas, avaliar os resultados e identificar 
as restrições e as dificuldades das políticas públicas setoriais e multisetoriais, de 
forma a garantir a coerência e o cumprimento dos planos, programas. 

Posteriormente, o Decreto 56.679/2011 reafirma essa posição ao determinar que “A Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Regional fará o acompanhamento e a avaliação do resul-
tado do Plano Plurianual”.50 Não obstante as normas consultadas atribuírem competência ao 
órgão central de planejamento do estado para realizar avaliação do PPA, a equipe não encon-
trou em nenhum texto, documento ou norma a definição de parâmetros para essa avaliação. 

Contudo, as leis que instituíram os PPAs para os quadriênios 2008-2011 e 2012-2015 determi-
nam que: “O poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até o dia 30 de abril, informa-
ções sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual, 
relativas ao exercício anterior”.51 

Para cumprir essa determinação legal, o estado de São Paulo desenvolveu uma sistemática de 
acompanhamento dos resultados dos programas do PPA que compreende três etapas interde-
pendentes e complementares, a saber:

1. Acompanhamento do programa;

2. Acompanhamento setorial;

3. Acompanhamento do plano.

Essas três etapas possuem características específicas e são desenvolvidas por atores distintos: 
gerentes de programas, coordenadores dos Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e 
Finanças Públicas e coordenador de Planejamento e Avaliação. 

A etapa 1 é realizada pelo gerente, com base nas metas do programa sob sua responsabilidade. 
Os programas são analisados de modo a aferir a consecução das metas das ações orçamen-
tárias (projetos e atividades), assim como outras ações que constituem o programa, como as 
não orçamentárias. Esse é um tipo de acompanhamento que se baseia em um roteiro do qual 
constam as seguintes informações52: 

49    Decreto  49.568/2005, art. 2º, itens IV e V.
50    Decreto  56.679/2011, art. 7º.
51    Leis  13.123/2008, art. 5º, e 14.676/2011, art.6º.
52    Portaria CPA 1/2004, Anexo I - Manual do Sistema de Monitoramento dos Programas e Ações do PPA - Simpa4.
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a) Meta realizada; 

b) Nova programação da meta; 

c) Programação atual da meta; 

d) Demais recursos aplicados; 

e) Principais restrições (administrativas; ambientais; financeiras; institucionais; 
judiciais/legais; orçamentárias; políticas; tecnológicas; recursos humanos; 
infraestrutura/recursos materiais); 

f ) Outras entidades executoras (federais. municipais; empresas privadas; fundações 
privada; associações; organizações sociais; organizações não governamentais); 

g) Comentários e Justificativas (identificação de outras dificuldades não 
selecionadas; informação das providências tomadas para sanar dificuldades; 
proposição de soluções para superar dificuldades; etc.) 

As informações acima, fornecidas pelo gerente de programas, são supervisionadas pelos coor-
denadores de GSPOFP e submetidas à análise de consistência. Os relatórios são gerados pelo 
próprio sistema, a partir das informações registradas pelos gerentes. Estas informações são 
acessadas pelos GSPOFP e pela CPA. O próprio sistema tem um comando que é ‘Gerar Relató-
rio’. Os resultados dessa análise servem de base para as próximas etapas de acompanhamento 
setorial e de acompanhamento do PPA. Os resultados poderiam servir também para subsidiar 
o alto escalão do governo na tomada de decisão ou  execução do plano em seus aspectos es-
tratégicos. Porém, segundo os entrevistados, isso não ocorre.

Na etapa 2, verifica-se se o conjunto de programas de cada secretaria estadual e dos órgãos 
dependentes do Tesouro obteve resultados coerentes com os objetivos e as orientações estra-
tégicas setoriais. A responsabilidade pela condução dessa etapa é do coordenador do GSPOFP, 
que conta com o apoio dos gerentes dos programas. 

Após os gerentes de programas em cada secretaria e órgão dependente do Tesouro registra-
rem as informações no Simpa e os relatórios serem gerados, o coordenador do GSPOFP  en-
carrega-se de consolidar todos os programas e as ações setoriais. Para isso, verifica todas as 
informações produzidas pelos gerentes, fazendo as correções necessárias. Só depois destes 
procedimentos  o coordenador do GSPOFP aprova os relatórios dos gerentes de programa e 
consolida a realização física e financeira das metas dos programas e ações (projetos e ativida-
des) de cada secretaria. 

A etapa 3 é responsabilidade da CPA, da SPDR. Após o coordenador do GSPOFP, em cada secre-
taria, acatar o relatório setorial, a CPA  encarrega-se de elaborar o seu relatório consolidando 
todos os programas e as ações do PPA. 

Quando os programas e as ações são vinculados à Administração direta, às fundações, autar-
quias e empresas dependentes do Tesouro, as informações da execução orçamentária são ex-
traídas do Siafem/SP (por meio do Sigeo). Nesses casos, a CPA procura a agregação compatível 
com a estrutura do PPA, destacando: dotação inicial, dotação atual, dotação empenhada, dota-
ção disponível, saldo orçamentário disponível, despesa liquidada.

Nos casos dos programas e ações envolverem investimentos das empresas não dependentes 
do Tesouro estadual, as informações são extraídas do SOE, aplicativo operado pela própria 
SPDR. Para realizar esse acompanhamento, a CPA pode considerar, além das informações exis-
tentes no Simpa, outros fatores que dificultaram a consecução dos objetivos e metas. Não se 
investigou se a CPA recorre a essas outras variáveis macroeconômicas e conjunturais em suas 
análises.
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A análise crítica dos resultados desse momento do acompanhamento, coordenada pela CPA 
tem servido principalmente para: a) auxiliar na elaboração do projeto de LDO; b) subsidiar as 
decisões de alocação de recursos mediante créditos suplementares; c) contribuir para a elabo-
ração de alterações na LOA.53 

O resultado final do monitoramento, em suas três etapas, culmina com a produção do docu-
mento Informações Sobre o Acompanhamento dos Programas Aprovados no Plano Plurianual, 
no qual constam as seguintes informações: 

1. O código e o nome da secretaria; 
2. O código e o nome do programa; 
3. Os recursos orçamentários, com os campos de dotação orçamentária inicial; 

dotação em 31 de dezembro; e execução até 31 de dezembro do ano em curso; 
4. Demais recursos; 
5. Investimentos de empresas não dependentes; 
6. Código e nome da ação; 
7. Produto como unidade de medida; 
8. Metas orçadas e realizadas no ano; 
9. Justificativas. 

 
Todas essas informações referem-se a um só exercício, mesmo no último ano do quadriênio em 
que se encerra o PPA. Assim, não se tem uma visão do acompanhamento completo do PPA ao 
final do quadriênio. 

As leis que instituíram os dois últimos PPAs passaram a determinar, explicitamente, a obriga-
toriedade de o Poder Executivo encaminhar à Alesp, até o dia 30 de abril do ano seguinte, o 
documento Informações Sobre o Acompanhamento dos Resultados dos Programas Aprovados 
no Plano Plurianual.54 

Entretanto esse documento, apresentado ao Poder Legislativo, contém várias limitações, como, 
por exemplo: a) no documento aparece o valor total do programa, mas não está desdobrado 
por ações e refere-se apenas ao período de um ano; b) só contempla a meta física prevista e 
realizada das ações, sem associar os valores correspondentes; c) as metas físicas referem-se 
somente ao período de um ano e não abrangem os quatro anos do plano; e d) a natureza 
da avaliação dos programas é somente quantitativa, desconsiderando aspectos qualitativos. 
O documento é publicado anualmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no caderno 
Legislativo. Todavia, a sua localização e o acesso no site da Imprensa Oficial não são fáceis. Além 
disso, o governo do estado não o disponibiliza em nenhum site de suas secretarias. 

É importante assinalar que o TCE/SP fez recomendações ao Governo Estadual para publicar 
trimestralmente, na internet, o resultado da avaliação dos programas. A equipe não constatou 
nenhuma avaliação trimestral do Plano publicada.  

Ou seja, o acompanhamento do Plano não alcança o nível estratégico, ou seja, não coteja os 
resultados dos programas com as diretrizes setoriais e os objetivos estratégicos do governo 
relacionados no PPA. Por conseguinte, um aspecto importante não é considerado, qual seja o 
desempenho do conjunto de programas de cada área de atuação do Governo em relação aos 

53    Cf. Figura 1: – Fluxo das Etapas Básicas, no Roteiro para Monitoramento do Simpa –janeiro, 2005, p. 4
54    Leis  13.123/2008, artigo 5, e 14.676/2011, artigo 6o.
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objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Plurianual. Em consequência, o ciclo de planeja-
mento no estado não se completa. Para garantir a avaliação do PPA seria preciso acompanhar 
a conjuntura e monitorar não só o andamento dos programas e ações propostos, mas também 
a situação dos problemas originalmente diagnosticados, e aferir os impactos ou contribuição 
destes programas para a resolução dos problemas diagnosticados. 

Com base nessas informações, constata-se que o estado de São Paulo realiza a fase de moni-
toramento de dados do PPA; todavia, a fase de avaliação ainda não está estruturada e efetiva-
mente implementada. 

3.3.4. Acesso da sociedade às informações geradas pelo sistema de monitoramento 

Na fase de elaboração do PPA 2012-2015, o governo do estado de São Paulo deu publicidade 
às principais normas para sua elaboração no site da SPDR. A participação social foi realizada por 
meio de audiências públicas eletrônicas. Os resultados obtidos com a participação social e o 
projeto de lei do PPA, aprovado pela Alesp, sancionado pelo governador, estão divulgados no 
site da SPDR e no Diário Oficial. 

Para o acesso aos PPAs originais, há caminhos na rede, apesar de exigir conhecimento sobre 
a organização do governo paulista e empenho na navegação pelos sites governamentais. A 
sociedade civil pode acessar as informações do PPA tanto diretamente, no site da SPDR, ou no 
Portal da Transparência estadual (http://www.transparencia.sp.gov.br/), acessando o link Pla-
nejamento e Desenvolvimento Regional e, nele, o link Plano Plurianual; ou, igualmente, acessar 
o site da Secretaria da Fazenda e, em seguida, o link Planejamento e Orçamento.

Na fase de execução deste PPA, tem sido dada publicidade aos Balanços Contábeis e à Execu-
ção Orçamentária e Financeira no site da Secretaria da Fazenda (http://www.fazenda.sp.gov.br/
contas1/default.shtm#). A execução física e financeira dos programas é informada anualmente. 
Entretanto está dissociada dos órgãos responsáveis por sua execução e não informa os resul-
tados acumulados nos anos do quadriênio, não dando uma visão geral sobre a execução do 
plano. As informações relativas à execução orçamentária e financeira dos programas  podem 
ser consultadas no site da Secretaria da Fazenda, nos links Execução Orçamentária e Financeira, 
Prestando Contas ou, ainda, no Portal da Transparência Estadual.

O documento Informações sobre o Acompanhamento dos Programas Aprovados no PPA, por 
sua vez, não está disponibilizado nos sites do Poder Executivo. Seria salutar se estas informa-
ções fossem disponibilizadas no site da SPDR e também no site da SEFAZ, com link nos Portais 
da Transparência Estadual e no Prestando Contas. 

A Assembleia publica este documento no dia em que o recebe e é publicado no Diário Oficial, 
seção Poder Legislativo, no site da Imprensa Oficial (http://www.imprensaoficial.com.br/), mas 
a navegação no site da Alesp é difícil. O acesso às informações relacionadas aos programas 
(abrangendo as metas físicas e financeiras) exige o conhecimento da data de publicação do 
ofício do Executivo encaminhando o documento Informações Sobre os Resultados da Execu-
ção dos Programas Aprovados no Plano Plurianual à Alesp ou ampla pesquisa no Diário Oficial. 

3.3.5. Consumo das informações geradas pelo sistema de monitoramento e avaliação 
e seus impactos sobre a gestão

As ferramentas tecnológicas adotadas como suporte para as atividades de monitoramento 
e avaliação do PPA no estado de São Paulo fornecem diversos tipos de informações a dife-
rentes usuários potenciais. As informações geradas e disponibilizadas por essas ferramentas 
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têm como usuários principais os próprios técnicos envolvidos no sistema de planejamento 
estadual. 

No âmbito das secretarias setoriais, além do titular da pasta, os gerentes de programas e os 
coordenadores de GSPOFP são os usuários. No âmbito da SPDR, são usuários a CPA, como ór-
gão responsável pelo sistema de monitoramento e avaliação dos PPAs estaduais, e a CO, como 
órgão encarregado de avaliar os orçamentos, além do próprio secretário de Planejamento, res-
ponsável, em última instância, por essas atividades. 

O TCE e a Alesp também são usuários potenciais das informações geradas pelo monitoramento 
e pela avaliação dos PPAs, com as informações disponibilizadas no site do governo, indispensá-
veis para que esses agentes cumpram as suas missões institucionais como órgãos fiscalizadores 
do Poder Executivo. 

As informações processadas pelos sistemas, entretanto, causam impacto reduzido sobre a ges-
tão. Elas são usadas preponderantemente pelos próprios técnicos do sistema de planejamento 
estadual e, ainda assim, de forma parcial, essencialmente para a fase de elaboração dos PPAs, 
das LDOs e das LOAs. Os processos decisórios, que poderiam ser alimentados por essas infor-
mações, não as utilizam de forma sistemática.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

EsteA partir da consulta na bibliografia, na legislação e nos documentos que tratam do PPA 
do estado de São Paulo, apresentamos alguns comentários acerca das análises desenvolvidas 

ao longo do relatório nos três componentes básicos definidos na pesquisa, ou seja, o processo 
de elaboração, o conteúdo e processo de monitoramento e avaliação do PPA.

Para a elaboração do PPA, o estado de São Paulo dispõe de uma estrutura legal consolidada e 
conta com atores formalmente definidos e ferramentas tecnológicas adequadas para essa fase. 
O arcabouço institucional delineado permite que o ciclo de gestão do PPA articule os diversos 
atores nas distintas instâncias administrativas do estado. Contudo, algumas questões impor-
tantes devem ser destacadas.

A primeira refere-se à definição das diretrizes estratégicas de governo, orientadoras dos pro-
gramas e das ações do plano. As normativas consultadas não deixam claro como tais diretrizes 
foram definidas. Por outro lado, as estruturas coletivas de decisão, a exemplo dos diversos con-
selhos estaduais, não aparecem no fluxo de decisões constante das instruções que orientam a 
elaboração dos PPAs.

Outra questão é a participação social. De fato, as audiências públicas, mesmo as eletrônicas 
adotadas pelo Estado na discussão do projeto do último PPA, não têm despertado o interesse 
de um número expressivo de cidadãos. O formato atual desse mecanismo de participação so-
cial ainda é incipiente e o TCE tem insistido nesse ponto, evocando o artigo 42 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. 

A terceira questão diz respeito à transparência, ao acesso aos dados e à disponibilização das 
informações do PPA. Falta transparência em todas as fases do ciclo de gestão do PPA. Na fase 
de elaboração, decorre da insuficiente participação social, conforme já assinalada e  pela divul-
gação apenas do documento integral e oficial do PPA, em linguagem não facilmente compre-
ensível para o cidadão leigo. Entende-se que se ganharia em transparência caso fosse disponi-
bilizada também uma versão simplificada, abordando, informações relevantes para o cidadão, 
separadas por tema, por políticas públicas e por localidades, a exemplo do que está sendo feito 
com a lei orçamentária.. Na fase do monitoramento, em virtude da ausência de mecanismos 
que permitam o controle social dos programas e ações e pela forma incompleta, fragmentada 
e dispersa como as informações sobre os resultados do acompanhamento dos programas e 
ações do Plano são divulgadas e disponibilizadas nos sites do governo. Este fato resulta na  im-
possibilidade de se efetuar uma avaliação efetiva do PPA. 

A quarta questão que está exigindo solução apropriada pelo governo do estado diz respeito 
à revisão e às alterações do PPA. Embora prevista na lei que o institui, não há norma específica 
disciplinando o processo de revisão ou alteração do plano, com os passos a serem seguidos 
pelos atores envolvidos nas atividades para concretizar a revisão ou a alteração do documento. 
A existência desse detalhamento institucional facilitaria o acompanhamento dessas alterações 
e, por consequência, o monitoramento e a avaliação do PPA.

Outro comentário refere-se à elaboração do PPA, embora envolva também o conteúdo, o mo-
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nitoramento e a avaliação. Alguns técnicos do Poder Executivo revelaram nas entrevistas que 
enfrentam dificuldade no momento de esboçar os programas e atribuir-lhes indicadores. Tam-
bém demonstraram disposição para reduzir ao mínimo possível o número dos programas dos 
órgãos, demonstrando um comportamento racional que busca facilitar o trabalho futuro e evi-
tar os dissabores com a fiscalização do TCE. Esse fato revela importante aspecto para posterior 
discussão: o detalhamento e aprofundamento do PPA e seu acompanhamento pelo TCE.

Nas entrevistas, os atores encarregados de elaborar e avaliar o PPA deixaram transparecer a 
nova filosofia em que se fundamenta o planejamento estratégico e a gestão por resultados, 
princípios inspiradores da concepção do PPA paulista, ainda não foi suficientemente incorpo-
rada por esse segmento burocrático do planejamento estadual. 

Pode revelar resistência às mudanças desses atores no ambiente administrativo ou seu envol-
vimento em tarefas cotidianas da execução orçamentária. Como resultado, observa-se atraso 
na implantação da nova filosofia de gestão exigida pelo planejamento do governo e distorção 
do caráter estratégico do PPA, que na prática acaba tendo caráter “orçamentário”. O plano de 
médio prazo (de 4 anos) passa a ser a soma de planos de curto prazo (de 1 ano), ou seja, um 
orçamento plurianual. 

Uma última questão relativa à elaboração do plano diz respeito à legislação disponível. Os tex-
tos normativos baixados pelos órgãos competentes para regulamentar a elaboração do PPA 
não retratam completamente a riqueza e a abundância de informações próprias desta etapa do 
Plano. Diferentemente das instruções de elaboração e do manual de monitoramento do PPA, 
disponibilizados na internet para os agentes encarregados dessas tarefas, que trazem informa-
ções mais ricas e detalhadas. Estes dois últimos documentos privilegiam os aspectos técnicos 
relacionados ao uso das ferramentas tecnológicas. 

No que se refere ao conteúdo do PPA do estado de São Paulo, constata-se que está fundamen-
tado em boa base teórica, incorporando em sua formulação princípios da nova gestão pública 
e conceitos modernos do planejamento estratégico. Nesse sentido, observa-se que o volume I 
do PPA busca justificar as relações das quatro diretrizes e dos 15 objetivos estratégicos com os 
programas de governo durante a elaboração do Plano. 

Contudo, constatou-se que as relações das quatro diretrizes e dos 15 objetivos estratégicos 
com os programas de governo, explicitadas no PPA, desaparecem nas fases de execução, acom-
panhamento e avaliação. Dessa forma, destituído do conteúdo estratégico, o PPA padece de 
um transtorno burocrático que o transforma em pura formalidade. O plano acabe se restringi-
do ao seu conteúdo operacional em suas diversas fases, como detalharemos adiante. 

Outra questão a ser considerada na análise do conteúdo do Plano é a regionalização dos pro-
gramas e das ações de governo. Este é um desafio a ser enfrentado pelo governo estadual, não 
só em virtude da complexa inter-setorialidade dos problemas enfrentados pelo estado, como 
também da difícil tarefa que é conciliar as distintas regionalizações já existentes com as exigên-
cias requeridas pela regionalização dos programas e ações dos PPAs do governo55.

A visão setorial, na concepção dos programas, o que conduz a uma visão fragmentada da ação 
governamental, é outra questão levantada, que talvez explique parte da dificuldade na regio-
nalização elencada no item acima. Esta visão parcial da ação governamental está refletida no 

55    Embora não discutido no trabalho, é importante lembrar, aqui, a dificuldade política de conciliar interesses político-partidários 
com a regionalização dos programas e ações do PPA.
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baixo número de programas multissetoriais. Historicamente, a Administração Pública estadual, 
como de resto toda a Administração Pública brasileira, está estruturada setorialmente. 

Contudo, a crescente complexidade dos problemas, em particular nos grandes centros urbanos 
do estado, exige cada vez mais o envolvimento e a ação de distintos atores públicos e privados, 
inclusive de outras esferas governamentais, assim como o uso de métodos e instrumentos ino-
vadores e visão integrada dos problemas. 

Constatou-se, por fim, na análise do conteúdo, a falta de alinhamento entre as três peças bási-
cas do planejamento público estadual: o PPA, a LDO e a LOA. A Constituição Federal concebeu 
o processo de planejamento público de forma absolutamente hierarquizado e interdependen-
te, com o PPA predominando sobre as outras duas peças. Prova disso é que as emendas orça-
mentárias somente podem ser acatadas quando adequadas ao PPA. 

No caso paulista, nota-se a falta de interdependência entre aqueles três instrumentos do pla-
nejamento, com certa discordância entre os parâmetros utilizados. Em algumas situações, tor-
na-se impossível identificar determinados parâmetros e realizações, em virtude de mudanças 
de produtos a serem aferidos. Essas mudanças advêm do estabelecimento de novas metas 
governamentais, no decorrer da execução do Plano, no quadriênio, de ações governamentais 
englobadas por outras ações, ou transferidas para outras secretarias de governo com modifica-
ções de nomes e códigos, bem como novas ações criadas no decorrer do quadriênio analisado. 

Conforme parecer do TCE, deve-se aprimorar o PPA, incrementando-o com informações mais 
detalhadas; aprimorar o relatório de atividades anualmente publicado pelo governo, para per-
mitir ao leitor a compreensão, em cada ação, dos dados acerca da necessidade de atendimento, 
da estimativa da execução e dos custos, estes não só da ação global, mas também das unidades 
escolhidas como indicadores.56 

No tocante ao monitoramento e à avaliação do Plano, há questões que também merecem ser 
comentadas. Os objetivos do sistema de avaliação é a melhoria do programa, a transparência 
da gestão pública e a geração de conhecimento sobre o programa57. As funções predominantes 
no sistema de avaliação do PPA federal são: alocação de recursos; planejamento governamen-
tal; planejamento de políticas; governança e aprendizagem.58. Na legislação estadual que criou 
o Simpa, consta a pretensão de que esse sistema venha a “constituir-se num processo contínuo 
de acompanhamento e avaliação da execução dos programas e ações contidos no Plano Plu-
rianual”.59

Contudo urge a completa implantação deste sistema, sem o qual a ação de monitoramento 
e avaliação do PPA cinge-se apenas ao nível operacional, ou seja, a execução física das metas 
dos programas e ações. Portanto, na prática, se observa um objetivo restrito que desconsidera 
o nível estratégico. Além disso, as informações referem-se somente a cada ano isoladamente, 
não possibilitando o acompanhamento global dos resultados da execução do Plano durante 
todo o quadriênio. 

Uma vez que o conceito de programa é concebido como um instrumento para resolver proble-

56    Parecer do conselheiro do Tribunal de Contas, Edgard Camargo Rodrigues, sobre as contas do estado de São Paulo de 2011, 
Processo TC-143/026/11, fl. 345
57    Ruas, 2011, p.22.
58    Martins (2007, p.116.
59    Portaria  01/2004, art. 1.
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mas, o processo de acompanhamento e a avaliação do PPA deveriam contemplar as relações 
de causalidade dos problemas levantados com os meios necessários para resolvê-los. Com isso, 
os programas e as ações seriam avaliados, relacionando-os com as diretrizes e os objetivos do 
PPA, e se completaria o ciclo da gestão do Plano. Porém, inexiste uma sistemática de avaliação 
que verifique a contribuição dos programas para a resolução dos problemas diagnosticados 
inicialmente no PPA. Não se cotejam os resultados dos programas executados com as diretrizes 
setoriais e objetivos estratégicos do governo. 

Com isso, a avaliação de um aspecto importante do Plano é desconsiderada, qual seja, o de-
sempenho do conjunto de programas do governo e sua contribuição para se alcançar os obje-
tivos estratégicos estabelecidos. Em consequência, o ciclo de planejamento no estado não se 
completa.   

Ademais, não se pode considerar o documento Informações Sobre os Resultados dos Progra-
mas do Plano Plurianual, resultante do monitoramento, como uma efetiva avaliação do Plano. 
Esse documento demonstra de forma parcial o resultado dos programas e ações, informando 
o quantitativo das metas físicas e desconsiderando as metas financeiras. Não utiliza variáveis 
qualitativas e a sua dimensão temporal limita-se a um período anual e não aos 4 anos do Plano.

 As análises realizadas indicam que o sistema de monitoramento da Administração estadual 
paulista tem como principal finalidade atender aos dispositivos legais instituído nas leis que 
aprovaram os respectivos PPAs. Em suma, o conhecimento resultante do sistema de monitora-
mento não subsidia adequadamente os processos decisórios e de aprendizagem para o aper-
feiçoamento da gestão, nem contribuiu para a melhoria da implementação de programas e 
políticas públicas.

A última questão a ser comentada refere-se ao papel do Poder Legislativo nas fases do PPA. 
Observou-se certo desprestígio do PPA na Alesp. Um indicador que revela a pouca importân-
cia dada pelos deputados ao PPA em relação ao orçamento é o pequeno número de emendas 
apresentadas e aprovadas pelas comissões legislativas nas leis que instituem cada uma dessas 
peças. Ademais, durante as entrevistas,  os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento valorizaram muito mais a peça orçamentária em detrimento do PPA, considera-
do, este, uma simples carta de intenções com baixa probabilidade da execução dos programas 
e ações inseridos. Digno de nota nesta questão é o calendário fixado pela legislação para a 
elaboração dos três instrumentos de planejamento, no qual a LDO é elaborada antes do PPA e 
a LOA é discutida em paralelo durante o primeiro ano do mandato dos Presidente da República, 
Governadores e Prefeitos Municipais. Este fato  colabora para que o PPA receba menor atenção 
do que a LOA e mesmo da LDO, como instrumento de orientação das políticas públicas.
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Anexo A: Conceitos Básicos - Programa60

Característica Definição/ conceituação 

Denominação
O nome deve traduzir os propósitos do programa e pode ser um nome 
fantasia.

Diagnóstico/ 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.

Objetivo
Expressa o resultado desejado em relação ao público-alvo 
descrevendo sua finalidade, sempre mensurável por um indicador. 

Público-alvo

Segmento da sociedade que possui algum atributo, necessidade 
ou potencialidade e que se pretende atingir diretamente com os 
resultados esperados com a execução do programa.

Horizonte temporal

Prazo de execução do programa, podendo ser de natureza contínua 
ou temporária. No segundo caso, devem ser especificadas as datas 
de início e término.

Data de início Mês e ano, caso o programa seja temporário.

Data de término Mês e ano, caso o programa seja temporário.

Abrangência espacial
Define a área de atuação do programa: Estado  inteiro, Município (s) 
ou Região(ões) Administrativa(s). 

Tipo Setorial - Multissetorial ou Padrão

Fatores de risco 
Registro das restrições identificadas que podem colocar em risco o 
sucesso do programa.

Gerente do programa

Profissional capacitado, designado pelo secretário de Estado ou 
dirigente do órgão, responsável pelo programa, na atualidade, com as 
competências estabelecidas no Decreto  56.679, de 20/1/2011.

60    Conceitos disponibilizados pela SPDR, integrando as orientações para a elaboração da proposta de LDO 2013 constantes 
do site: http://lua.planejamento.sp.gov.br/doc/manuais/epa/Conceitos_Basicos_LDO_2013.pdf 
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Anexo B: Conceitos Básicos - Indicador

Trata-se de um instrumento de mensuração que quantifica, qualificando a situação que o programa 
tenha de modificar, de modo a explicitar o impacto das ações sobre o público-alvo.  Deve ser definido 
de forma associada ao objetivo do programa.  O indicador deve ser apresentado sob a forma de uma 
relação entre variáveis, associadas ao fenômeno sobre o qual se pretende atuar.  É considerado um 
atributo do Programa. 

Característica Definição/ conceituação 

Descrição Descrição sucinta que identifique o indicador.

Base geográfica
Menor nível de agregação da apuração do indicador: municipal, 
estadual ou regional.

Fórmula de cálculo Fórmula para apuração do indicador.

Periodicidade da apuração Mensal, trimestral, semestral, anual, etc.

Categoria Avaliação de efetividade, eficácia, eficiência.

Indicador atual ou mais 
recente: data da apuração

Resultado apurado mediante a aplicação da fórmula do indicador no 
momento presente ou disponível no momento, com a indicação da data 
de sua apuração.

Indicador ao término do 
Programa: data prevista 
para apuração

Resultado que se pretende alcançar ao término do programa (no caso 
de programas temporários), com a indicação da data prevista para a 
apuração do indicador ao término do programa.

Indicador ao término do 
PPA: data prevista para 
apuração

Resultado que se pretende alcançar ao final do período de vigência do 
PPA, com a indicação da data prevista para a apuração do indicador ao 
término do PPA.

Fonte das informações
Identificação da instituição responsável pelo acompanhamento, 
apuração e divulgação do indicador.

Valor de referência Especificação da tendência de evolução do indicador proposto.

Anexo C: Conceitos Básicos - Ação

Característica Definição/ conceituação 

Denominação

Deve expressar o propósito da ação e deve ser iniciada com 
substantivo. A denominação deve ser utilizada no Sistema Siafem,  
podendo ser abreviada.

Descrição

Deve indicar o que será efetivamente realizado/ desenvolvido. Se 
for  um projeto, deve-se detalhar sua composição e as fases de sua 
execução e os resultados de cada etapa.

Finalidade

Deve indicar o objetivo que se pretende alcançar com a ação, para 
tanto, respondendo para o que ela se destina.  Deve ser iniciada por 
verbo no infinitivo.

Produto

Deve indicar o bem ou serviço resultante da ação e que deve contribuir  
diretamente para a consecução  do objetivo do programa. Para cada 
ação, deve ser indicado um único produto.
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Unidade de medida Unidade de mensuração do produto: unidade, km, tonelada, etc.

Forma de implementação

Deve descrever de que forma será executada a ação (respondendo à 
indagação como será feito), ou seja, todas as etapas do processo até a 
entrega do produto, bem como a origem dos recursos necessários.

Meta
Quantidade de bens ou serviços produzidos ou executados no âmbito 
da ação, para a consecução do objetivo pretendido no programa.

Critério para mensuração 
da meta

Forma ou metodologia utilizada para o dimensionamento da meta, ou 
seja, como será realizado o cálculo da meta.

Anexo D: Regiões administrativas e de governo  do estado de São Paulo

Fonte: Elaborado pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC), disponível no site da Secretaria de 
Desenvolvimento Metropolitano. 

Obs.: não constam do mapa a Região Metropolitana do Paraíba e Litoral Norte, e as Aglomerações 
Urbanas de Piracicaba e de Jundiaí.
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Anexo E: Teste de consistência de programas e ações do PPA

(continua)
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Anexo E: Teste de consistência de programas e ações do PPA (continuação)

(continua)
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Anexo E: Teste de consistência de programas e ações do PPA 
(continuação)
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Anexo E: Teste de consistência de programas e ações do PPA 
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Anexo E: Teste de consistência de programas e ações do PPA 
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Missão do Ipea
Produzir, articular e disseminar conhecimento para
aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o
planejamento do desenvolvimento brasileiro.


