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APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera 
Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanha-
mento 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 perspec-
tiva comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à 
utilização do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao pe-
ríodo 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 programático do documento, e o desenho e funcionamento 
do sistema de monitoramento da programação proposta.  

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

O Plano Plurianual (PPA) foi instituído no processo de planejamento governamental com 
a Constituição Federal de 1988 (CF/88) em seu artigo 165, inciso I. A Constituição Esta-
dual de 1989 (CES/89) trouxe no art. 150 redação similar a apresentada pelo art. 165 da 
CF/88, estabelecendo o PPA em âmbito estadual.

Embora tenha institucionalizado o PPA, não há na Constituição Federal e nem na Constituição 
Estadual, um modelo formal para o plano. O § 1o do art. 165 da CF/88 e o §1o do art. 150 da CES/89 
trazem a seguinte redação: “A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionali-
zada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, direta e indireta, para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.

Desta forma, o presente relatório objetiva investigar como o Estado do Espírito Santo con-
duziu a construção do PPA para o período de 2012-2015. Para tanto, serão estudadas três 
dimensões analíticas do processo: a elaboração, o conteúdo e o sistema de monitoramento. 

Na análise do processo de elaboração do Plano, busca-se saber como funciona a partici-
pação da sociedade civil e da Assembleia Legislativa na construção do PPA, qual a relação 
do PPA com plano de governo, qual é a sua sistemática de revisão, quem são os atores-
-chave do processo, se o Espírito Santo adequou a sua metodologia à sugerida pela União 
em 2011, entre outras informações. Na parte referente ao conteúdo serão pesquisados os 
conceitos e princípios gerais do PPA, o modo como os programas são apresentados e suas 
categorias analíticas, as prioridades definidas, os eixos e os macro-objetivos que estrutu-
ram o Plano, entre outros tópicos. Por fim, caberá o exame do sistema de monitoramento 
do PPA dando especial atenção à sua localização institucional, ao nível de desagregação 
das informações produzidas, ao modo como essas informações são utilizadas e com quais 
ferramentas tecnológicas, e, de que maneira ocorre a abertura do sistema à sociedade.

Destaca-se que este relatório é parte da pesquisa “Planejamento e Gestão Governamen-
tal na Esfera Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de 
acompanhamento dos PPAs”, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A coor-
denação estadual é de responsabilidade da Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), 
instituição de pesquisa que tem como objetivo apoiar e incentivar as atividades da U 
niversidade Federal do Espírito Santo (UFES).  
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2 .CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

O relatório foi desenvolvido com base no Termo de Referência do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (IPEA) para o projeto “Planejamento e Gestão Governamental na 
Esfera Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acom-
panhamento dos PPAs”. Para a coleta das informações foram utilizadas fontes de dados 
primários e secundários que correspondem, respectivamente, à análise e sistematização 
das entrevistas com os atores-chave do processo de elaboração do Plano Plurianual e das 
informações contidas em documentos oficiais.

2.1. Fontes documentais

O primeiro passo da pesquisa, após o estudo detalhado do TR, foi avaliar o conteúdo dos do-
cumentos oficiais disponibilizados pelo governo do Estado do Espírito Santo. Dentro da es-
trutura governamental, cabe à Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) a coordenação 
do processo de planejamento e foi, portanto, responsabilidade dela produzir os documentos, 
listados abaixo, para a capacitação da equipe técnica responsável pela elaboração do PPA1.

•	PPA 2012-2105 Metodologia de Elaboração:  escrito por Irene Léia Bos-
sois, servidora do quadro técnico da SEP. Em 2011 apresentou aos demais 
servidores estaduais todos os conceitos gerais que direcionam a elabo-
ração de um Plano Plurianual. Expôs os eixos estratégicos de atuação do 
governo, definidos no Plano de Governo, a definição do que é um PPA 
com os embasamentos legais, e, a metodologia de elaboração em âmbito 
estadual, com os conceitos de programas, ações, metas e as classificações 
de despesas. Também apresentou um resumo da nova metodologia de-
senvolvida pela União e justificou o motivo do Espírito Santo não adotá-la.

•	Acesso e Uso do SISPPA: desenvolvido por Fernando Antonio Bissoli, ser-
vidor integrante da equipe técnica da SEP. Em 2011 apresentou o software 
utilizado para gerenciamento do PPA - Sistema Plurianual (SISPPA).  A forma 
como o sistema funciona, com a sua divisão em módulos para preparar, 
elaborar e executar o Plano são conteúdos do documento, bem como 
o método utilizado para monitorar o desenvolvimento dos programas. 

No decorrer da pesquisa, foram consultados outros documentos, a saber:

•	Relatório das Audiências Públicas PPA 2012-2015/ Orçamento 2012: 
elaborado em junho de 2011 pela SEP, relatou a metodologia de trabalho 

1• Durante o ano de 2011, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) capacitou 166 servidores para trabalharem 
na elaboração do PPA.
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empregada nas reuniões com a população, bem como, os resultados e as 
demandas originadas da sociedade.

•	Plano Estratégico 2011-2014 “Novos Caminhos”: é o Plano de Gover-Plano de Gover-
no  da atual gestão. Elaborado de forma integrada com os agentes do 
governo, por meio de reuniões, comitês e seminários, determinou os ei-
xos de atuação das políticas governamentais que direcionaram toda a 
elaboração do PPA. A consolidação e a elaboração do documento foram 
de responsabilidade da SEP, que o publicou em 2011.servidores para tra-
balharem na elaboração do PPA.

•	Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 (ES 2025): é um Plano 
de Desenvolvimento de longo prazo que apresenta o conjunto de esco-
lhas que deve orientar as políticas públicas do Espírito Santo até 2025. 
Foi elaborado em 2006, na gestão do ex-governador Paulo Hartung, com 
financiamento da Petrobras. A empresa de consultoria Macroplan foi res-
ponsável pela condução do processo de elaboração do plano, com parti-
cipação do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação2. Destaca-se 
que os planos de planejamento subsequentes estão embasados no ES 
2025, inclusive a proposta de governo do atual governador Renato Ca-
sagrande, quando da campanha eleitoral. O ES 2025 atualmente passa 
por uma revisão, onde sua contextualização externa e interna, metas e 
objetivos são repensados a fim de propor um novo plano de desenvolvi-
mento do Espírito Santo - ES 2030.

•	Mensagem do governador PPA 2012-2105: documento enviado à As-
sembleia Legislativa apresentando o projeto de lei do PPA para o quadri-
ênio 2012-2015 e justificando a sua elaboração. 

•	Lei Estadual no 9.781: de 03 de janeiro de 2012, publicada no Diário 
Oficial em 04 de janeiro de 2012, dispôs sobre o Plano Plurianual – PPA 
para o quadriênio 2012-2015 e deu outras providências. É a própria 
Lei que oficializa as diretrizes, os programas e ações e a forma de revisão 
e avaliação do Plano, vinculando a atuação do poder público nos próxi-
mos anos ao cumprimento dos objetivos traçados. 

•	Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015: do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), publicado em 
abril de 2011, discorreu sobre a nova metodologia de elaboração do PPA 
em âmbito federal.

2.2.Entrevistas

Após a análise crítica dos documentos listados, o próximo passo foi coletar as informa-
ções com as fontes primárias, por meio de entrevistas com os atores-chave no processo 

2• O Movimento Espírito Santo em Ação é uma organização não governamental formada por empresários de diferentes 
áreas que assumiram o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. A partir de 2009, 
passou a atuar integralmente voltado para o fortalecimento das propostas do ES 2025, por meio de ações que estejam 
alinhadas com as estratégias e metas do plano.   
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de elaboração e monitoramento do Plano. As entrevistas, semiestruturadas com especial 
atenção aos questionamentos constantes no TR, foram realizadas com representante do 
Poder Executivo, Legislativo e participantes das  audiências públicas. 

No Poder Executivo foram entrevistados:

•	Ana Maria Jahel Antunes, Subsecretária de Estado de Orçamento da 
Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), responsável pela coorde-
nação do trabalho de planejamento. 

•	Luciano Caires Ferreira, Gerente de Normas e Sistemas de Gestão Orça-
mentária (GENSIG) da SEP. 

•	 Irene Leia Bossois, Assessora Especial da GENSIG, responsável pela ela-
boração dos Manuais de orientação do PPA. 

•	Sandra Mara Magesvski, Assessora Especial da Gerência de Programa-
ção e Controle Orçamentário da SEP.

•	Marcos Antônios dos Santos, Assessor Especial da GENSIG, responsável 
pelo Sistema Plano Plurianual - SISPPA.

•	Kéttine UPP Calvi, Gerente de Projetos Estruturantes da Subsecretaria 
de Planejamento e Projetos. 

•	Larissa Ruy Camanho, Chefe de Grupo de Planejamento e Orçamento 
da Secretaria de Esportes e Samuel Sena Santana, Chefe de Grupo de 
Planejamento e Orçamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca.  O objetivo dessas entrevistas foi coletar informa-
ções da área técnica sobre a parte operacional do Plano. 

No que se refere ao Poder Legislativo, é responsabilidade da Comissão Permanente de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas discutir e 
modificar o projeto de Lei do PPA. Sobre esse assunto, foram entrevistados:

• Deputada Luzia Toledo e o seu assessor Sérgio Lemos. A escolha da de-
putada explica-se pelo fato dela ter sido um dos membros da Assembleia 
Legislativa que mais sugeriu emendas à lei do PPA.

• Deputado Sérgio Borges, presidente da Comissão de Finanças.

• Ilson Ronchi Junior e Hertz Lincon de Freitas, especialistas em políti-
cas públicas e integrantes da Comissão de Finanças.

Entre os participantes das audiências públicas realizadas pela SEP foram entrevistados 
Rose Mary, servidora da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirirm, cidade da Mi-
crorregião Polo Cachoeiro, e Edmar Barcellos servidor da Prefeitura de Santa Leopoldina, 
município que faz parte da Microrregião Central Serrana. 
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3• CONTEXTO POLÍTICO E ANTECEDENTES 
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3.1.Contexto Político

O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), venceu as eleições de 2010 com mais de 80% dos votos no primeiro turno. A opo-
sição foi liderada pelo ex-prefeito da capital do Estado, Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB 
coligado com os partidos DEM, PPS, PTB, PMN, que contabilizou apenas 15,5% dos votos. 

Casagrande contou com uma ampla aliança partidária formada pelo PRB, PP, PDT, PT, 
PMDB, PTN, PSC, PR, PSDC, PHS, PTC, PSB, PV, PRP, PC do B e PTdoB e, também, com o 
apoio político do ex-governador Paulo Hartung (PMDB)3 e do ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).  No que se refere à Assembleia Legislativa, dos trinta parla-
mentares, vinte e três fazem parte da sua coligação.

3.2.Antecedentes do Planejamento Governamental

No Espírito Santo os Planos Plurianuais dos anos 19904 foram desenvolvidos mais como 
uma obrigação constitucional do que como um instrumento de planejamento governa-
mental. Foi a partir da década seguinte que se verificou esforços no sentido de integrar 
as ações do PPA ao orçamento público, dando uma maior objetividade ao Plano.

O PPA para o quadriênio 2000 a 2003 (Lei estadual no 6.183 de 28 de março de 2000) seguiu a 
metodologia desenvolvida à época pela União (decreto no 2.829 de 29 de outubro de 1998) 
em que as ações finalísticas do governo se estruturavam em programas orientados para a 
consecução dos objetivos estratégicos definidos no plano. Os programas foram listados por 
órgãos e continham informações sobre o público alvo, o objetivo, o valor global, as ações 
regionalizadas, as metas para o ano 2000 e para o período de 2001 a 2003. As diretrizes 
estratégicas foram as mesmas constantes do plano de governo para os anos 1999-2002. 

Entretanto, o processo de elaboração do referido PPA encontrou algumas dificuldades. Entre 
elas destacam-se a falta do engajamento dos atores-chave no decorrer do processo, a falta de 
um sistema informacional para a elaboração da lei e seus anexos, e, a própria metodologia pro-
posta, uma vez que, os técnicos deveriam ao mesmo tempo em que se familiarizavam com a 
metodologia, orientar os grupos de planejamento e orçamento setoriais (BOSSOIS, 2010, p. 62). 

3• Antes do período eleitoral de 2010, o governador em exercício, Paulo Hartung (PMDB) ainda não tinha sinalizado qual 
candidatura seria apoiada por ele. Estavam trabalhando com uma pré-candidatura o senador Renato Casagrande (PSB) e 
o vice-governador Ricardo Ferraço (PMDB). Entretanto, Paulo Hartung lançou a candidatura de Ricardo Ferraço ao Senado, 
apoiando, portanto, Renato Casagrande como chefe do executivo estadual. 
4•  As leis estaduais no 4.630 de 28 de janeiro de 1992 e no 5.182 de 15 de janeiro de 1996 dispuseram sobre os planos plu-
rianuais para os período de 1992 a 1995 e de 1996 a 1999, respectivamente.
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Cabe destacar que, como o Estado passava por um grave desequilíbrio fiscal, o desenvolvi-
mento dos programas, ações e metas do PPA 2000 – 2003 foi comprometido de forma signifi-
cativa. Quando o governo Paulo Hartung assumiu o Poder Executivo em 2003, as finanças es-
taduais contabilizavam o débito de mais de R$1 bilhão em dívidas de curto prazo, a folha de 
pagamento de pessoal estava em atraso, totalizando mais de R$ 300 milhões, bem como, ha-
via débitos nos pagamentos dos fornecedores das áreas da Saúde, Educação e Segurança Pú-
blica. É bem verdade que, desde 1995, o Espírito Santo apresentava insuficiência de caixa, ou 
seja, mesmo que utilizasse todos os seus ativos financeiros, o Estado não seria capaz de cum-
prir com todas as suas obrigações financeiras. Esse quadro de endividamento começou a se 
reverter a partir de 2003. A Tabela 1: Evolução da (in)suficiência financeira do Estado do Espíri-
to Santo mostra a evolução da (in)suficiência financeira do Estado no período de 1995 a 2005. 

Tabela 1: Evolução da (in)suficiência financeira do Estado do Espírito Santo

Ano Ativo financeiro Passivo financeiro (In)suficiência de caixa

1995 1.042,7 1.104,3 -61,6

1996 285,6 1.126,4 -840,8

1997 1.571,2 1.839,6 -268,4

1998 559,5 2.119,3 -1.559,8

1999 589,6 2.718,3 -2.128,8

2000 1.309,2 2.767,4 -1.458,2

2001 2.173,2 2.583,2 -410,0

2002 341,5 1.606,8 -1265,3

2003 1.115,4 934,4 180,9

2004 982,0 784,8 197,2

2005 1.707,2 869,9 837,3

Fonte: AEQUUS, 2010. p. 102.

Nota: Em R$ milhões (IPCA médio de 2009).

Portanto, o governo que assumiu em 2003 tinha como principal desafio equilibrar as 
contas públicas. Para poder traçar as diretrizes estratégicas do seu governo, Paulo Har-
tung realizou um seminário de planejamento estratégico que originou o documento “Um 
novo Espírito Santo: orientações estratégicas de governo”. Tais diretrizes constituíram os 
macro-objetivos do PPA 2004 – 2007. 

A elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 foi precedida da capacitação de técnicos e do ma- técnicos e do ma- e do ma-
nual de orientação do PPA. Entretanto, não houve mudanças na estrutura do plano se compara-
do ao anterior, o que parece ter havido foi um maior conhecimento técnico por parte dos servi-
dores que participaram da sua elaboração. Cabe ressaltar que para poder adequar o orçamento 
público às novas diretrizes de governo, a LDO do respectivo ano só foi enviada à Assembleia 
Legislativa em junho de 2003, mesmo período do encaminhamento do PPA 2004-2007, o que 
acabou por favorecer o alinhamento das propostas destes dois instrumentos constitucionais.

Um importante avanço no planejamento governamental neste período foi a contratação 
da empresa Serviço de Processamentos de Dados (SERPRO) para desenvolver e implantar 
o sistema informatizado de elaboração e acompanhamento do planejamento e orçamen-
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to do Plano Plurianual. Em 2004 estava em funcionamento o SIPLAN – Sistema integrado 
de Planejamento – e em 2006 foi implantado o SISPPA - Sistema do Plano Plurianual – 
que seria incorporado na elaboração do PPA de 2008 a 2011.

Antes do Plano Plurianual seguinte (2008 – 2011), o Governo do Estado com o apoio fi-
nanceiro da Petrobras e com a participação do movimento empresarial Espírito Santo em 
Ação iniciaram em 2005 o desenvolvimento de um plano de planejamento de longo pra-
zo, até 2025. Para tanto, foi contratada a empresa de consultoria Macroplan Prospectiva 
Estratégia e Gestão para a elaboração do estudo, denominado ES 2025. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento para o Estado do Espírito Santo – ES 2025 – foi construí-
do durante o ano de 2005 e lançado em 2006. Participaram diretamente da sua elaboração apro-
ximadamente cem pessoas de diferentes segmentos da sociedade, incluindo representantes 
de entidades da Sociedade Civil, órgãos do governo e do setor empresarial. O Plano se propôs 
a consolidar um conjunto de escolhas que devem orientar a construção do futuro do Estado 
em um horizonte de longo prazo – até 2025. Para tanto, foram respondidas quatro perguntas: 
onde estamos? aonde podemos chegar? aonde queremos chegar? como vamos chegar lá?

O Plano traçou como visão de futuro para 2025 que o “Espírito Santo será um dos primeiros es-
tados brasileiros a erradicar a pobreza, resultado de um modelo de desenvolvimento marcado 
pela qualidade de seu capital humano, pela capacidade competitiva de suas empresas, pela in-
clusão social, pelo compromisso com o meio ambiente e por instituições públicas eficientes e 
reconhecidas”. Para alcançar a visão de futuro, o ES 2025 estabeleceu 11 eixos estratégicos de 
atuação governamental, que incluem 93 projetos estruturantes, alinhados a 11 projetos-âncora.

Para o monitoramento dos projetos foi criado junto à governadoria de estado o Escritório 
de Projetos - equipe responsável por garantir a execução do ES 2025. Além desta equipe 
de governo, o movimento empresarial Espírito Santo em Ação direcionou a sua atuação 
integralmente para acompanhar o desenvolvimento do ES 2025. 

Ressalta-se que o ES 2025 está passando por uma revisão. Em dezembro de 2012, repre-
sentantes das Secretarias de Estado, federações, os Conselheiros do Espírito Santo em 
Ação e outras entidades  participaram da oficina de trabalho com o objetivo atualizar 
e revisar os indicadores do ES 2025. A atualização  do Plano é um trabalho conjunto do 
Governo do Estado, do Espírito Santo em Ação e da Petrobras, com a participação da So-
ciedade Civil Organizada e consultoria prestada pela DVF consultora. O resultado será o 
lançamento do plano ES 2030.

Tendo como base o ES 2025 e o plano de governo vigente foi elaborado o PPA para o período de 
2008 a 2011. A metodologia desenvolvida foi a mesma constante dos planos anteriores, com a 
divisão dos programas em finalísticos e de apoio às políticas públicas e áreas especiais. O PPA 
2008-2011 apresentou os mesmos 12 eixos estratégicos de ação do plano de governo: 1) saú-
de; 2) educação e cultura; 3) defesa social, justiça e segurança pública; 4) redução da pobreza; 
5) desenvolvimento econômico e turismo; 6) interiorização do desenvolvimento, agricultura, 
aquicultura e pesca; 7) rede de cidades e serviços; 8) logística e transportes; 9) meio ambiente; 
10) identidade e imagem capixaba e comunicação do governo; 11) inserção estratégica regio-
nal; e 12) gestão pública e qualidade das instituições. Um importante avanço no PPA 2008 - 
2011 foi a utilização, pela primeira vez, do SISPPA para elaboração e monitoramento do Plano. 

Destaca-se que o governo estava, naquele momento, trabalhando com três diferentes 
planos de planejamento - Plano de Governo 2007 - 2010, ES 2025 e  PPA 2008-2011 -  que, 
embora parecesse que os planos conversavam entre si, não se tinha uma fácil correspon-



14

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

dência entre os programas, projetos e ações de cada documento, que acabavam sendo 
monitorados de forma independente. Esta falta de sinergia entre os planos demandou a 
criação de uma comissão responsável por fazer o alinhamento entre eles.

No que se refere à execução financeira do PPA 2008-2011, ao final de 2011 o governo inves-
tiu, em termos gerais, o que tinha sido previsto à época da elaboração do plano. Contudo, 
verificou-se certo remanejamento de valores entre as funções de governo. Destaque para a 
previdência social que inicialmente correspondia a quase 25% do total dos recursos do PPA, 
sendo efetivamente investido na área 19%. Em contrapartida, em importantes áreas como 
saúde, educação e segurança pública foram destinados um pouco mais de recursos do que 
inicialmente previsto. O mostra a participação prevista e realizada por função no total do PPA. 

Gráfico 1: Participação prevista e realizada por função no total do PPA

 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2012.

Isto posto, pode-se concluir que o processo de planejamento do Estado, principalmente 
após os anos 90, está embasado em três documentos - Plano Plurianual, Plano de Go-
verno e o Plano de Desenvolvimento  - ES 2025. No que se refere ao PPA, a metodologia 
de elaboração utilizada a partir de meados da década 1990 é a mesma, com adequações 
pontuais ao longo dos anos, principalmente com o objetivo de adequar o Plano Pluria-
nual ao Plano de Governo, desenvolvido um ano antes. 
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4. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

Para entender o PPA 2012 - 2015 do Espírito Santo é importante contextualizar o proces-
so de planejamento do atual governo. O governador Renato Casagrande (PSB) assumiu o 
mandato em janeiro de 2011 e determinou como uma das primeiras atividades a elabo-
ração do plano de governo para o período de 2011 a 2014. 

4.1.Plano de Governo 2011-2014 e PPA 2012-2015

Segundo a introdução do Plano de Governo 2011-2014, a sua elaboração teve como fun-
damento os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral e o plano de de-
senvolvimento de longo prazo da gestão anterior – ES 20255. Foi construído de forma 
integrada com os agentes do governo, por meio de reuniões, comitês e seminários. 

Denominado “Novos Caminhos” o Plano de Governo 2011-2014 definiu como visão de fu-
turo para 2014 “um estado que priorize o desenvolvimento sustentável, com oportunida-
des para todos, mais próspero e seguro”. Como estratégia para alcançar a visão de futuro 
estabelecida, a equipe de coordenação do governo traçou dez eixos de atuação governa-
mental, a saber: i) distribuição dos frutos do progresso; ii) atenção integral à saúde; iii) inte-
gração logística; iv) produção do conhecimento, inovação e desenvolvimento; v) melhoria 
da gestão pública e valorização do servidor; vi) inserção nacional; vii) prevenção e redução 
da criminalidade; viii) empregabilidade, participação e proteção social; ix) desenvolvimen-
to da infraestrutura urbana; e x) desenvolvimento da educação, cultura, esporte e lazer. 

Definidos os eixos estratégicos de atuação para o quadriênio 2011-2014, o governador estru-
turou comitês compostos por secretários e gestores das áreas envolvidas pelos eixos. Na estru-
tura de formação dos comitês, a intersetoriedade estava presente, uma vez que todos os eixos 
foram integrados por representantes de dois ou mais campos de atuação governamental.

Os comitês, em conjunto com a equipe de coordenação do governo, formularam os desafios a 
serem enfrentados nos eixos de atuação, sendo que um mesmo eixo pode ser composto de vá-
rios desafios. Para cada desafio definiram-se estratégias, projetos e ações, e, as respectivas en-
tregas (metas) à sociedade para o ano de 2011 e 2012-2014. A Tabela 2: Plano de Governo “Novos 
Caminhos”exemplifica a forma como estão organizadas as informações no plano de governo.

5 “O Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 é, em sua essência, um plano estratégico de desenvolvimento para o Es-
tado do Espírito Santo. Neste sentido, consolida um conjunto de grandes escolhas que orientarão a construção do futuro do 
Espírito Santo em um horizonte de longo prazo (2025), sujeito às incertezas inerentes a um processo de mudança.” (Espírito 
Santo 2025: plano de desenvolvimento. Vitória (ES): Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, 2006. 156p.).
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Tabela 2: Plano de Governo “Novos Caminhos”

Eixo ix – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Desafio – Melhorar as condições da mobilidade urbana

Estratégias Projetos/ações
Entregas

2011 2012-2014

Estimular a reestru-
turação de sistemas 
viários urbanos

Financiamento e apoio à 
execução de projetos e 
obras estruturantes nas 
cidades-polo

Três estudos de mobili-
dade urbana nas cida-
des-polo apoiadas

Três obras para me-
lhoria da mobilidade 
urbana nas cidades-
-polo executadas

Prevenir e reduzir os 
acidentes de trânsito

Desenvolvimento de 
ações para a segurança 
no trânsito

Políticas públicas para a 
redução de acidentes 

Políticas públicas im-
plantadas

Fonte: ESPIRITO SANTO. Plano Estratégico 2011-2014 “Novos Caminhos”. Vitória, ES. 2011. p. 59

Para poder consolidar o Plano de Governo, a SEP, através da Subsecretaria de Planejamento 
Estratégico, organizou as informações produzidas pelos comitês em um “caderno de tra-
balho”. Tal “caderno” foi objeto de análise e discussões no Seminário de Planejamento Es-
tratégico, que originou o documento “Novos Caminhos” – o Plano Estratégico do Governo.

A partir dos projetos desenvolvidos para o Planejamento Estratégico, o governo defi-
niu dezesseis programas estruturantes e cerca de 200 projetos e atividades tidos como 
prioritários, formando, assim, a base para a elaboração do PPA. Portanto, de acordo com 
o documento PPA 2012-2015 Metodologia de Elaboração, o Plano Plurianual teve como 
fundamento o Plano de Governo.

Isto pode ser demonstrado tanto ao se analisar os documentos que direcionaram os ser-
vidores no processo de elaboração do PPA, quanto no exame da própria lei que o insti-
tuiu. A Lei estadual no 9.781, que dispôs sobre o PPA para 2012-2015, trouxe em seu art. 
2o as diretrizes estratégicas para a administração pública estadual, que nada mais são do 
que os mesmos dez eixos estratégicos definidos no Plano de Governo

Após a contextualização dos antecedentes ao PPA, passa-se para o estudo da cons-
trução do Plano, propriamente dita. No Espírito Santo, a estrutura responsável pela 
coordenação da elaboração do PPA encontra-se na Secretaria Estadual de Economia 
e Planejamento (SEP), mais especificamente, na Gerência de Normas e Sistemas de 
Gestão Orçamentária (GENSIG).

A SEP foi responsável por produzir os documentos e manuais que direcionaram os servidores 
estaduais, bem como capacitá-los para a elaboração e inclusão dos programas no PPA. O primei-
ro manual - Orientações para Elaboração do PPA 2012-2015 - discorreu sobre a metodologia de 
elaboração do Plano. Apresentou o planejamento estratégico “Novos Caminhos”, bem como os 
eixos estratégicos com as respectivas estratégias, projetos e ações que os compõem. A meto-
dologia de elaboração do PPA recomendada pela União também foi contemplada no manual, 
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mas, a título informativo, visto que, de acordo com o gerente da GENSIG, Luciano Caires Fer-
reira, não foi possível incorporar as alterações propostas pela União por falta de tempo hábil.

4.2.Metodologia de elaboração do Governo Federal e a do Estado 
do Espírito Santo

O documento Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), foi disponibilizado para consulta em abril 
de 2011. De acordo com a Lei Complementar Estadual no 07 de 06 de julho de 1990, o 
Projeto de Lei do PPA deve ser encaminhado ao Legislativo até quatro meses antes do en-
cerramento do primeiro exercício financeiro de cada mandato, ou seja, até 31 de agosto. 

Entretanto, quanto ao núcleo de elaboração do Plano, não há discordância significativa 
do que foi feito no Estado do Espírito Santo em relação ao que a União recomendou. 
De acordo com o documento da União, o PPA deve ser elaborado tendo como base as 
diretrizes oriundas dos programas de governo, destacando-se a visão estratégica que 
direciona as ações do governo para o futuro almejado. 

Como foi dito acima, o PPA do Espírito Santo teve como fundamento as diretrizes estra-
tégicas do Plano de Governo 2011-2014, o que é recomendado pela União. A diferença 
está na organização da elaboração dos Planos.

A União dividiu a estrutura e organização do PPA em Programa Temático e Programa de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao Estado. O Programa Temático expressa e orienta a ação governamen-
tal para a entrega de bens e serviços à sociedade. A título exemplificativo inclui os programas 
de energia elétrica, agricultura irrigada, aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, entre 
outros. O programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, por sua vez, expressa e orien-
ta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, como 
por exemplo, os programas de gestão e manutenção da saúde, educação e das comunicações.

Para a elaboração dos programas temáticos, o MPOG realizou oficinas com os outros 
ministérios com o objetivo de assessorá-los na formatação das propostas dos progra-
mas, bem como nos seus respectivos objetivos, iniciativas e ações orçamentárias. Cada 
programa temático contém um ou mais objetivos que devem expressar as escolhas do 
governo para a implantação de determinada política pública. As iniciativas declaram as 
entregas à sociedade de bens e serviços, resultante da coordenação de ações orçamen-
tárias e institucionais. É característica dos programas temáticos a intersetoriedade e, por-
tanto, em um mesmo programa é possível encontrar iniciativas e ações orçamentárias de 
diferentes ministérios. 

Após a entrega das propostas dos programas temáticos, o MPOG as consolidou com as 
demais partes integrantes do PPA 2012-2015. Portanto, o processo de elaboração do PPA 
da União se deu em conjunto com os ministérios, concentrando-se na elaboração dos 
programas temáticos, divididos em objetivos, iniciativas e ações orçamentárias.

A forma de elaboração do PPA do Espírito Santo, por sua vez, está expressa no decreto no 
2829 de outubro de 1998 que regulou a metodologia desenvolvida pelo Ministério do Pla-
nejamento e Orçamento na segunda metade da década de 1990. Segundo o decreto, a ela-
boração do PPA é estruturada em Programas orientados para a consecução dos objetivos 
estratégicos definidos para o período do Plano. E os Programas devem conter: i) objetivo; 
ii) órgão responsável; iii) valor global; iv)   prazo de conclusão; v) fonte de financiamento; 
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vi) indicador que quantifique a situação que o programa tenha por fim modificar; vii) me-
tas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o objetivo; viii) ações não 
integrantes do Orçamento Geral da União necessárias à consecução do objetivo e; ix) regio-
nalização das metas por Estado. A principal conclusão dessa forma de organização de pro-
gramas é que cada programa deve conter um objetivo voltado para a solução de problemas.

Esta é uma das principais diferenças metodológicas.  Enquanto a utilizada pela União até o 
plano de 2008-2011, e a em curso no PPA do Estado, se concentram na solução de problemas, 
a metodologia proposta pelo Governo Federal está estruturada em função de temas. Cabe 
aqui transcrever uma observação feita por Ronaldo Garcia sobre os programas temáticos.

Ao propor programas temáticos, o MP [Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão] optou, conscientemente ou não, por aumentar o grau de imprecisão 
do PPA. As políticas governamentais são setoriais ou multissetoriais, nunca 
temáticas. Tema é uma palavra polissêmica, não conceituada em quaisquer das 
principais áreas em que se organiza o conhecimento (GARCIA, 2012, p. 448).

 A elaboração do PPA no Espírito Santo sofreu alguns ajustes na metodologia, inicialmen-
te com o objetivo de se aproximar da desenvolvida no Plano de Governo “Novos Cami-
nhos”. Entre as alterações, destaca-se a criação dos comitês dos eixos estratégicos6, que 
tem como principal característica a multissetoriedade da equipe de trabalho.

4.3.Elaboração PPA 2012-2105 

A metodologia utilizada pelo Estado do Espírito Santo concentra-se na solução de pro-
blemas, no enfrentamento de desafios e no atendimento das demandas da sociedade. Os 
problemas e os desafios foram identificados em dois importantes planos de desenvolvi-
mento do Estado - ES 2025 e “Novos Caminhos”, enquanto as demandas da sociedade se 
originaram das audiências públicas.

Tendo em vista um determinado problema, desafio ou demanda da sociedade, foi formula-
do um programa com objetivos e ações. O agrupamento de todos os programas constituí o 
PPA, e formaliza que o Estado trabalhará com o foco de sanar as problemáticas verificadas.

De acordo com o documento Orientações para Elaboração do PPA 2012-2015, do governo 
estadual, o planejamento de longo prazo se expressa no médio prazo, por meio do PPA, e 
as diretrizes, programas e metas do Plano tem relação direta com o orçamento anual, ao 
qual cabe a execução do PPA. Há a integração entre planejamento, orçamento e gestão. 

Uma vez consolidada a metodologia utilizada no desenvolvimento do PPA, o passo se-
guinte foi dar início à discussão do Plano com a sociedade civil, através das audiências 
públicas, com o objetivo de identificar as demandas populares. Oficialmente os 78 muni-
cípios do Espírito Santo estão divididos em 12 microrregiões, mas, para a realização das 
audiências públicas, essa divisão foi ajustada para 107.

 As audiências públicas com intuito de elaborar o PPA ocorreram juntamente com a dis-

6• Decreto no 2654-R de 05 de janeiro de 2011 criou o Sistema de Gestão do Plano Estratégico do Governo do Estado 
do Espírito Santo instituindo os Comitês por Eixos Estratégicos (os dez eixos estratégicos do planejamento de governo).
7• A divisão regional do Espírito Santo foi alterada de 12 para 10 microrregiões em 28/12/2011 através da Lei estadual no 
9.768. A SEP está em processo de adequação do PPA a nova regionalização. 
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cussão do orçamento de 2012, no período de 12 de maio a 10 de junho de 2011. Foi res-
ponsabilidade das prefeituras municipais promover a mobilização da população local, 
divulgando as reuniões em rádio e televisão, bem como a utilização de carros de sons. 

Segundo o relatório das audiências, mais de seis mil pessoas participaram das reuniões. Hou-
ve também a possibilidade da população capixaba apresentar propostas através do PPA on 
line. O site www.ppaonline.es.gov.br possibilitou durante um período de 30 dias que o cidadão 
se cadastrasse e enviasse as propostas de programas e ações para serem incluídas no Plano. 
Segundo dados da SEP, foram mais de 10 mil acessos e 444 propostas. As sugestões com 
maior número de adesão foram encaminhadas para discussão nas audiências públicas. 

Como metodologia de trabalho nas reuniões, os participantes foram divididos em seis 
grupos organizados segundo os eixos estratégicos, a saber: grupo 1 – Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer; grupo 2 – Desenvolvimento, Turismo, Ciência, Tecnologia e Meio Am-
biente; grupo 3 – Transportes, Desenvolvimento Urbano e Saneamento; grupo 4 – Saúde, 
Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos; grupo 5 – Segurança Pública e Justiça; e 
grupo 6 – Desenvolvimento Regional: agricultura e pequenos negócios. A Tabela 3 mos-
tra a correlação entre os grupos de trabalho e os eixos estratégicos. Nos grupos estavam 
presentes, além de parte da plenária, um coordenador (secretário integrante do eixo 
relacionado), um técnico da SEP e um relator (escolhido entre os participantes).

Tabela 3: Correlação entre os grupos de trabalho e os eixos estratégicos

Grupos de Trabalho Eixos Estratégicos

Grupo 1. Educação, Cultura, Esporte e Lazer Eixo 2. Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do 
Esporte e do Lazer

Grupo 2. Desenvolvimento, Turismo, Ciência, Tec-
nologia e Meio Ambiente

Eixo 3. Produção do Conhecimento, Inovação e De-
senvolvimento

Grupo 3. Transportes, Desenvolvimento Urbano e 
Saneamento

Eixo 4. Integração Logística

Eixo 5. Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana 

Grupo 4. Saúde, Assistência Social, Trabalho e Direi-
tos Humanos

Eixo 6. Empregabilidade, Participação Social e Pro-
moção Social

Eixo 7. Atenção Integral a Saúde

Grupo 5. Segurança pública e Justiça Eixo 8. Prevenção e Redução da Criminalidade

Grupo 6. Desenvolvimento regional: Agricultura e 
Pequenos Negócios Eixo 9. Distribuição dos Frutos do Progresso

Nota: O eixo estratégico 1 – Melhoria da gestão pública e valorização do servidor – não foi discutido nas audiências públicas por se 
tratar de ações direcionadas aos servidores do governo. O eixo estratégico 10 – Inserção Nacional – não tem programas e ações asso-
ciados no PPA, uma vez que se trata de ações políticas que não necessitam, a priori, de dispêndios e investimentos. (BOSSOIS, 2012)



20

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Em cada grupo foram definidas cinco demandas prioritárias, escolhidas entre os projetos 
e ações constantes do Plano de Governo “Novos Caminhos” e entre as sugestões incluídas 
através do PPA on line. Ressalta-se, neste ponto, uma crítica feita pelos participantes das 
audiências. Segundo eles, deveria ter sido considerada a efetiva participação popular nas 
escolhas de demandas livres, uma vez que os projetos já estavam definidos previamente 
pelo governo. Para esta observação, o gerente da GENSIG Luciano Caires Ferreira, respon-
sável pelas audiências, informou que a metodologia de trabalho previa a possibilidade 
de inclusão de novas propostas. O documento que orientou o trabalho nas audiências 
públicas pode ser consultado no anexo 1. 

Outra crítica feita pelos participantes das audiências públicas (MARY, 2012; BARCELLOS, 
2012) refere-se ao tempo disponível para os trabalhos. Como as reuniões contaram com a 
presença do governador, deputados e prefeitos, uma boa parte dela foi destinada a abertura 
política do evento, o que prejudicou o tempo disponível para debates dos programas do PPA.

Após a realização das audiências públicas, a Secretaria de Economia e Planejamento con-
solidou as demandas populares e as enviou para as secretarias correspondentes para que 
cada uma elaborasse o seu respectivo PPAs. Durante esta fase, a SEP ficou à disposição dos 
órgãos para prestar orientações e sanar dúvidas. No que se refere à efetiva incorporação 
das demandas populares aos Planos de cada secretaria, segundo o gerente da GENSIG, 
as demandas populares que chegam às secretarias são analisadas politicamente e orça-
mentariamente, mas é preciso haver dinheiro para executá-las e prioridade política. Ain-
da segundo Caires, a maior parte da demanda foi incorporada ao Plano Plurianual, mas 
com outros nomes, já que não se aproveita as terminologias sugeridas nas audiências 
para criar ações de mesmo nome porque nem sempre as denominações são adequadas.

Em seguida, as entidades administrativas encaminharam os seus respectivos documentos 
para que a SEP reunisse todos os programas e ações em um único PPA. Neste ponto cabe 
uma observação. Embora cada secretaria de governo tenha tido a função de elaborar 
individualmente o seu Plano, ainda assim, esteve presente a intersetoriedade de alguns 
programas do PPA. De acordo com Caires, nos programas multissetoriais, cujos objetivos 
perpassam diversas áreas do governo, uma única secretaria é responsável pelo acompa-
nhamento do programa e as outras executam as ações dentro deste programa. Portanto, 
em cada PPA setorial se constou a ação correspondente ao programa multissetorial que 
cabe àquela secretaria que elaborou o Plano. Caires concluí que as ações alocadas em 
cada secretaria contribuirão para o alcance do objetivo do programa multissetorial. 

Posteriormente a consolidação do PPA, a SEP discutiu o plano internamente, mais especificamen-
te na Subsecretaria de Orçamento, com o objetivo de verificar a sua adequação. Neste momen-
to, de acordo com a Subsecretária de Orçamento, foi examinado se os programas e ações foram 
realmente aqueles definidos, se as metas e os produtos estavam coerentes ou se houve erros 
de atributos, se o valor orçamentário estava compatível com o que foi definido e, até mesmo, os 
erros gramaticais. Por último, o Projeto de Lei do PPA foi encaminhado à Assembleia Legislativa.

Na organização institucional da Assembleia Legislativa, a Comissão Permanente de Fi-
nanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, é responsável 
por debater e modificar o projeto de Lei. Para tal, a comissão realiza audiências públicas 
regionais com o objetivo discutir com a população as ações constantes do PPA. 

Uma importante diferença entre as audiências realizadas pelo Poder Executivo e pelo Poder 
Legislativo é que nas primeiras são discutidos com a população quais projetos públicos de-
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verão constar no PPA, já as audiências realizadas pela casa legislativa tem um aspecto mais 
informativo e a população passa a ter conhecimento dos valores de cada projeto. 

Segundo a deputada Luzia Toledo, o trabalho do relator é feito em sintonia com os mem-
bros da comissão de finanças e, no prazo regimental, é apresentado aos deputados um 
relatório que deve ser discutido e votado em seção exclusiva para este fim. Ressalta-se 
que comissão de finanças não apresentou alterações ou modificações substantivas ao 
PPA 2012-2015.

Ainda de acordo com a deputada Luzia Toledo, os integrantes da comissão de finanças participam 
das audiências públicas regionais realizadas pela SEP, com o objetivo de identificar as necessidades 
e os pleitos apresentados pela sociedade civil e autoridades dos diversos setores do Poder Público. 

Posteriormente à apreciação da comissão, os deputados incluem as emendas parlamentares 
e o Projeto de Lei é encaminhado a SEP para que as emendas sejam analisadas e, em seguida, 
o PPA segue para a sanção do Governador de Estado. Uma vez aprovada a Lei do PPA, este 
será o documento que embasará toda a ação governamental para os próximos quatro anos 
e, portanto, os orçamentos anuais deverão seguir os projetos e ações elencados no Plano.
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5. O CONTEÚDO 

5.1.PPA 2012-2015

Conforme já visto no tópico 4, o PPA do Espírito Santo foi estruturado tendo como base o Plano 
de Governo do Estado. O documento “Novos Caminhos” trouxe a visão de futuro para 2014 – “Es-
pírito Santo: um estado próspero, sustentável e seguro, com oportunidades para todos” – e para 
alcançá-la foram formulados os eixos estratégicos de atuação governamental. Para cada eixo 
definiram-se os desafios a serem enfrentados, com as respectivas estratégias, projetos e ações.

Desta forma, os conceitos e princípios gerais que estruturaram o PPA foram os 10 eixos de 
atuação definidos no Plano de Governo. Segundo a Lei no 9.781 de 03 de janeiro de 2012, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2012-2015 e dá outras providências.

Art. 2o Constituem as Diretrizes Estratégicas para a Administração Pública Estadual, para 
o quadriênio 2012-2015, os 10 eixos estratégicos a seguir discriminados: 

I.         Melhoria da gestão pública e valorização do servidor;

II. Desenvolvimento da educação, cultura, esporte e lazer;

III. Produção do conhecimento, inovação e desenvolvimento;

IV. Integração logística

V. Desenvolvimento da infraestrutura urbana;

VI. Empregabilidade, participação e proteção social;

VII. Atenção integral à saúde;

VIII. Prevenção e redução da criminalidade;

IX. Distribuição dos frutos do progresso; 

X. Inserção nacional.

Ressalta-se que, além de constituírem as diretrizes do PPA, esses mesmos dez eixos estra-
tégicos constituem os macro-objetivos do Plano.

Como há diferenças metodológicas entre o Plano de Governo, que pode ser entendido 
como um plano de gestão estratégica, e o PPA, que é um plano de gestão orçamentária 
vinculado a aspectos legais, não há uma correspondência literal entre os nomes de seus 
respectivos projetos, programas e ações.  Em alguns casos, o Plano de Governo apresenta 
uma nomenclatura com um maior alcance entre a população, enquanto o PPA tem uma 
terminologia um pouco mais técnica. Com o objetivo de suprir esta lacuna, está em an-
damento na SEP uma comissão responsável por fazer o alinhamento entre os programas 
e ações do PPA com os projetos e ações do Planejamento Estratégico (BOSSOIS, 2012). 



23

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Entretanto, de acordo com a Subsecretária de Orçamento, o Plano de Governo está contido 
dentro do PPA e, caso haja uma ação do Plano de Governo que não tenha sido incluída no PPA, 
tal ação não poderá ser executada, visto que ela não terá sido prevista no orçamento, já que o 
orçamento anual está vinculado ao Plano Plurianual. Portanto, concluí a subsecretária, o PPA 
no Espírito Santo não é elaborado apenas em cumprimento a uma obrigação constitucional, 
mas é, de fato, o Plano que conduz a atividade governamental para o período estabelecido.

Uma importante correlação imediata entre o Plano de Governo e o Plano Plurianual é a 
desempenhada pelos programas estruturantes. Os programas estruturantes têm corres-
pondência imediata com os eixos estratégicos e, portanto, com o Plano de Governo. A no-
menclatura “programa estruturante” é originada do Plano de Governo e não está apresen-
tada no PPA. Apenas na mensagem do governador encaminhada à Assembleia Legislativa 
para aprovação da lei do PPA que está expressamente mencionado quais são os programas 
estruturantes. A Tabela 4 relaciona os eixos estratégicos com os respectivos programas.

Tabela 4: Eixos estratégicos e programas prioritários

Eixos estratégicos (macro-objetivos) Programas estruturantes

1.  Melhoria da gestão pública e valorização do servidor ES Digital

2. Desenvolvimento da educação, da cultura, do esporte 
e do lazer Expansão e melhoria do Ensino Médio

3. Produção do conhecimento, inovação e desenvol-
vimento

Adaptação às mudanças climáticas

Ampliação da cobertura florestal

Educação Profissional

4. Integração logística
Integração logística multimodal

Mobilidade urbana

5. Desenvolvimento da infraestrutura urbana

Saneamento

Destinação final dos resíduos sólidos

Gestão da política de saneamento, habitação, 
desenvolvimento urbano e recursos hídricos

6. Empregabilidade, participação e promoção social Redução da pobreza

7. Atenção integral à saúde

Reestruturação e ampliação da capacidade da 
rede de serviço de saúde

Fortalecimento da atenção primária à saúde

Fortalecimento do SUAS

8. Prevenção e redução da criminalidade
Redução dos homicídios

Modernização da infraestrutura física e tecnoló-
gica da segurança pública

9. Distribuição dos frutos do progresso
Descentralização e harmonização do desen-
volvimento

Desenvolvimento da agricultura familiar

Nota: O eixo estratégico 10 – Inserção Nacional não tem programas e ações associados no PPA, uma vez que se trata de ações 
políticas que não necessitam, a priori, de dispêndios e investimentos (BOSSOIS, 2012).
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Os programas estruturantes são iniciativas específicas com prazo finito. Cada programa con-
tém um conjunto de ações orçamentárias com status de prioritárias por serem responsáveis 
pela execução dos projetos prioritários criados e geridos no Plano de Governo (FERREIRA, 2012). 

De acordo com a gerente dos programas estruturantes, a classificação de prioritário está 
relacionada com a forma de monitoramento que esses programas receberão, que deve 
ser intensiva. São os programas que, mesmo frente a adversidades e imprevistos, o go-
verno irá dar continuidade, uma vez que representam ações que precisam acontecer para 
que, minimamente, sejam oferecidos os serviços básicos à sociedade. 

Portanto, concluí a gerente dos programas estruturantes, isto não significa que os progra-
mas estruturante são mais importantes que os outros, mas sim que, em termos de gerencia-
mento e acompanhamento são esses os programas que serão monitorados de perto pelo 
governador8. Pode-se existir uma certa prioridade no que se refere a ordem de execução dos 
programas. Como o orçamento do Estado é um recurso finito, caso seja necessário colocar 
os programas em ordem de execução, os estruturantes deverão ser executados primeiros. 

Para a definição de quais programas seriam os estruturantes, a equipe de governo estu-
dou as propostas constantes do ES 2025, da Carta de Propostas advinda da sociedade, ori-
ginária das audiências feitas à época da campanha eleitoral, discutiu essas propostas com 
as secretarias correspondentes, fez um inventário de todos os programas já existentes 
no governo, bem como coletou informações sobre quais outros programas as secretarias 
teriam intenção de desenvolver, tendo em vista as diretrizes do governo. (CALVI, 2013) 

Feito este levantamento, foi montado uma carteira de programas e projetos, posterior-
mente discutida no seminário do planejamento estratégico do governo, realizado em 
2011, com a presença de todas as entidades governamentais. Durante o seminário foram 
definidos critérios em termos de maturidade do projeto, abrangência territorial e popula-
cional, as emergências dentro do estado, necessidades da população, restrição orçamen-
tária, entre outros, para que fosse possível organizar esses programas e projetos de forma 
a atender os focos prioritários do governo (eixos estratégicos). Esta organização permitiu 
a escolha dos programas do governo para o período 2011-20149 e a seleção dos progra-
mas estruturantes, dando origem ao Plano de Governo, “Novos Caminhos” (CALVI, 2013).

Ao todo, constituem o PPA 113 programas, dos quais 18 são estruturantes. Ressalta-se 
que mais de 20% dos recursos orçamentários destinados ao PPA serão empregados nos 
programas estruturantes.

Os programas estruturantes, bem como todos os outros programas do PPA, foram for-
mulados com a finalidade de atender aos macro-objetivos do Plano. Segundo a SEP, os 
programas são formados por um conjunto de ações, entendidas como operações que 
resultam em produtos (bens ou serviços), que atendem a um objetivo. O objetivo de cada 
programa foi formulado para resolver uma situação-problema, apoiar ações típicas do 
governo ou identificar uma oportunidade de investimento. Os programas se dividem em 
finalísticos e de apoio às políticas públicas e áreas afins. 

Segundo a metodologia de elaboração do PPA 2012-2015, os programas finalísticos são 
aqueles dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e passí-

8• O governado do Espírito Santo, Renato Casagrande, possuí uma agenda semanal para monitoramento dos programas estruturantes.
9• Embora o Plano de Governo tenha como limite temporal 2014, existem projetos que ultrapassam tal  ano. 
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veis de mensuração. Como exemplo tem-se o programa de assistência à saúde, que tem 
como objetivo entregar à população usuária do Sistema Único de Saúde serviços am-
bulatoriais e hospitalares, de especialidades, odontológicos, de urgência e emergência, 
com atendimento de qualidade. Dos 113 programas, 77 são finalísticos. 

Os programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais, que somam 36, estão 
voltados aos serviços típicos do Estado, ao planejamento, à formulação de políticas se-
toriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultan-
do em bens e serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive 
por despesas de natureza tipicamente administrativas. Nesta classificação pode-se ci-
tar o programa de gestão fiscal e financeira, que tem como objetivo planejar e formular 
políticas públicas para a área fiscal e financeira. 

Apesar de quantitativamente o PPA apresentar um maior número de programas finalísti-
cos (77), dos quais resultam bens e serviços ofertados diretamente à população, em ter-
mos monetários mais de 65% dos recursos estão destinados aos 36 programas de apoio 
às políticas públicas e áreas especiais. Isto se explica uma vez que os programas de apoio 
às políticas públicas e áreas especiais são gastos de custeio (gestão e manutenção) do 
Estado. Os programas finalísticos representam novos investimentos por parte do Estado. 
Assim, mesmo que um programa tenha por fim aprimorar a entrega de bens e serviços 
à sociedade, mas não represente novo investimento, será considerado apoio às políticas 
públicas. Como exemplo, o programa Formação de Profissionais da Educação que tem 
como objetivo a melhoria da qualidade no ensino. Como tal programa não agrega valor 
ao patrimônio público e, embora tenha como destinatário final os alunos do Ensino Mé-é-
dio, não pode ser considerado programa finalístico. (BOSSOIS, 2012)

Tanto os programas finalísticos quanto os de apoio às políticas públicas e áreas es-
peciais possuem como informação o público alvo, o valor global (com a origem dos 
recursos), as ações, que podem ser projeto (operação limitada no tempo que resulta 
em um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governa-
mental) ou atividade (conjunto de operações que se realiza de modo contínuo e per-
manente que dá origem a um produto necessário à manutenção da ação do governo), 
e a região de atuação do programa.

As metas físicas e financeiras de cada ação estão previstas no plano, sendo representadas 
tanto em unidades, por exemplo, números de escolas construídas e números de atendi-
mento ambulatoriais, quanto em valor. A meta financeira para o quadriênio 2012-2015 
é a aplicação de mais de R$45 bilhões nos projetos e ações do PPA, dos quais mais de 
R$30 bilhões serão recursos próprios do caixa do tesouro estadual. O gráfico 2 apresenta 
a origem dos recursos orçamentários.

No que se refere à divisão da aplicação dos recursos por função, quase 60% concentram-
-se em quatro áreas: educação (16,9%) previdência social (16,5%), saúde (14,3%) e segu-
rança pública (11,8%). O gráfico 3  apresenta a divisão dos recursos do PPA por função.
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Gráfico 2: Origem dos recursos

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2012.

Gráfico 3: Divisão dos recursos por função

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2012.

Outra importante análise do conteúdo do PPA refere-se à divisão regional da aplicação 
dos recursos. O Espírito Santo possui 78 municípios agrupados em 12 microrregiões10. 
Entretanto, o PPA não é muito claro sobre o destino dos investimentos do Plano, visto 
que mais de 80% dos aportes financeiros estão programados para serem investidos no 
Estado de forma geral, sem uma regionalização específica. Contudo, sobre esse ponto, o 
gerente da GENSIG destacou que as ações do plano com altos valores financeiros, como, 

10• A divisão regional do Espírito Santo foi alterada de 12 para 10 microrregiões em 28/12/2011 por meio da Lei estadual no 
9.768. A SEP está em processo de adequação do PPA a nova regionalização. 
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por exemplo, pagamento de pessoal e manutenção da máquina administrativa, são ações 
estadualizadas, voltadas para o funcionamento do Estado como um todo, o que acaba 
por provocar a concentração da execução financeira.  

 A região metropolitana é a que individualmente comporta a maior parcela de recur-
sos, 9,5%. Para as outras microrregiões foram destinados percentuais variando de 0,4% a 
1,4% do total. A Tabela 5 apresenta a divisão regional dos recursos do PPA e o anexo 2 o 
mapa do Espírito Santo com divisão regional do Estado

Tabela 5: Divisão dos recursos por microrregião

Microrregião
Valor a ser aplicado

(R$)
Participação no total (%)

Estado    37.582.376.052,00 82,5%

Metropolitana       4.312.175.329,00 9,5%

Polo Linhares          333.300.072,00 0,7%

Metrópole Expandida Sul          179.033.084,00 0,4%

Sudoeste Serrana          264.819.433,00 0,6%

Central Serrana          244.988.612,00 0,5%

Litoral Norte          419.077.674,00 0,9%

Extremo Norte          161.543.900,00 0,4%

Polo Colatina          544.163.020,00 1,2%

Noroeste I          300.272.579,00 0,7%

Noroeste II          248.636.426,00 0,5%

Polo Cachoeiro          655.515.041,00 1,4%

Caparaó          303.203.625,00 0,7%

Total 45.549.104.847,00 100%

Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP).

5.2 PPA 2012-2015 e PPA 2008-2011   

A metodologia de elaboração do PPA 2012-2015 é praticamente a mesma da utilizada no 
plano anterior, 2008-2011, e concentra-se na solução de problemas, no apoio às ações 
típicas do governo ou na identificação de uma oportunidade de investimento. Ambos 
os planos dividem os programas em finalísticos e de apoio às políticas públicas e áreas 
especiais, detalhando o objetivo, público alvo, valor global por origem dos recursos, e 
ações regionalizadas por meta física e valor. 
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Tanto o PPA 2012-2015 quanto o PPA 2008-2011 tiverem como base conceitual o plano de go-
verno vigente à época e o ES 2025 para a formulação dos seus programas. De acordo com as 
mensagens dos governadores enviadas à Assembleia Legislativa para a aprovação dos planos:

Na base conceitual do PPA, o Programa representa o instrumento de organiza-
ção governamental que articula um conjunto de ações com objetivo comum, 
normalmente mensurável por um ou mais indicadores, visando a solução de 
um problema, atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento 
de uma oportunidade de investimento. (ESPIRITO SANTO, 2011, p. 9; ESPIRITO 
SANTO, 2007, p. 18)

No que se refere às diretrizes estratégicas tem-se uma pequena diferença. Enquanto a Lei 
no 8.821 de janeiro de 2008, que dispões sobre o PPA 2008-2011, faz referência ao artigo 
2o da Lei 8.604 de outubro de 2007 ( Lei de diretrizes orçamentárias para 2008) para apon-
tar as diretrizes da administração pública para o respectivo quadriênio, a Lei  9.781 de 
janeiro de 2012, que dispões sobre o PPA 2012-2015, trouxe discriminado em seu artigo 
2o as diretrizes estratégicas para o período. A Tabela 6 expõe as diretrizes de cada plano.

Tabela 6: Diretrizes Estratégicas PPA 2008-2011 e PPA 2012-2015

PPA 2008-2011 PPA 2012-2015

Saúde Atenção integral à saúde

Educação e cultura Desenvolvimento da educação, da cultura, do 
esporte e do lazer

Defesa social, justiça e segurança pública Prevenção e redução da criminalidade 

redução da pobreza Empregabilidade, participação e promoção social

Desenvolvimento econômico e turismo Produção do conhecimento, inovação e  
desenvolvimento

Interiorização do desenvolvimento, agricultura, aqüi-
cultura e pesca Distribuição dos frutos do progresso

Rede de cidades e serviços Desenvolvimento da infraestrutura urbana

Logística e transportes Integração logística

Inserção estratégica regional Inserção nacional

Gestão pública e qualidade das instituições melhoria da gestão pública e valorização do 
servidor 

meio ambiente

Identidade e imagem capixaba e comunicação do 
governo

Nota: Não há necessariamente correlação entre as diretrizes estratégicas do PPA 2008-2011 com as do PPA 2012-2015, que 
foram apresentadas em forma de tabela apenas com o objetivo de facilitar a visualização.
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Para cada diretriz estratégica, que são os eixos estratégicos da atuação governamental, 
o PPA 2008-2011 estabeleceu as prioridades e as principais entregas à sociedade e o PPA 
2012-2015, por sua vez, apresentou os desafios a serem enfrentados, as estratégias e o 
programa estruturante que faz parte do eixo. Cabe ressaltar que a Lei que institui o plano 
não traz expressamente quais programas serão prioridades do governo para o período 
correspondente. Tal informação é encontrada na mensagem do governador encaminha-é encontrada na mensagem do governador encaminha- mensagem do governador encaminha-
da à Assembleia Legislativa para apreciação do Projeto de Lei do PPA. 

Sobre o destino dos recursos dos Planos, tanto no que se refere à divisão regional, quan-
to à divisão por função do governo, não houve alterações significativas entre os dois 
períodos analisados. As ações estadualizadas, aquelas que não são destinadas para uma 
microrregião ou município específico, corresponderam a mais de 80% dos recursos do 
PPA, e a região Metropolitana foi a que individualmente concentrou o maior percentual 
dos aportes financeiros, 11,01% para o período 2008 a 2011 e 9,5% para 2012 a 2015. O 
Gráfico 4 mostra a divisão regional dos recursos dos PPAs analisados.

Gráfico 4: Divisão prevista por microrregião dos recursos PPA 2008-2011 e PPA 2012-2015

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2012.

Do mesmo modo, a análise por função governamental não apresenta significativas di-
ferenças, mas merece destaque as funções previdência social e educação. Embora no 
PPA 2008-2011 tenha sido inicialmente previsto o investimento de 24,7% na previdência 
social e 12% na educação, ao final daquele período verificou-se que foram, na verdade, 
empregados 18,8% e 15% nestas respectivas áreas. Isto explica que a diferença na aplica-
ção dos recursos no PPA 2012-2015, com uma queda de mais de oito pontos percentuais 
nos aportes financeiros para previdência e um aumento de quase 5% para a educação. 
Logo, percebe-se uma adequação ao que foi realizado no período anterior.



30

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Gráfico 5: Divisão prevista por função dos recursos PPA 2008-2011 e PPA 2012-2015

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2012.

Isto posto, é possível afirmar que não houve diferenças significativas entre os PPAs 
analisados, mas apenas a adequação do seu conteúdo aos planos de governo vigentes.  
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6.O SISTEMA DE MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO 

A avaliação da execução dos programas e das metas estabelecidas no PPA é uma exi-
gência constitucional, expressa tanto na Constituição Federal quanto na Constituição 
Estadual. A Lei estadual no 9.781, que dispôs sobre o PPA para 2012-2015, em seu artigo 
7o regulamentou que o PPA e os seus programas serão anualmente avaliados por um 
sistema sob a coordenação da SEP e que deverão ser encaminhados à Assembleia Legis-ão ser encaminhados à Assembleia Legis- ser encaminhados à Assembleia Legis-
lativa relatórios anuais de avaliação do Plano, contendo o demonstrativo da execução 
física e financeira acumulada por programa e ação, e avaliação do percentual efetivado 
do programa e da ação.

Entretanto, a avaliação exigida constitucionalmente pode ser entendida como uma pres-
tação de contas do Plano que o Poder Executivo faz ao Legislativo. Sobre esse assunto, 
Ferreira (2012) destacou que tal avaliação é, na verdade, o monitoramento do PPA e que 
os relatórios encaminhados à Assembleia podem vir a subsidiar uma futura avaliação, em 
conjunto com os indicadores.

6.1.Monitoramento 

O monitoramento do PPA no Espírito Santo é responsabilidade da SEP que se utiliza do 
software Sistema Plano Plurianual (SISPPA), desenvolvido pelo Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (SERPRO), para desempenhar essa tarefa. 

O objetivo do software é permitir a elaboração e o acompanhamento da execução dos pro- permitir a elaboração e o acompanhamento da execução dos pro-
gramas contidos no Plano, de forma padronizada e descentralizada, uma vez que a alimen-
tação do sistema é feita pelos servidores responsáveis pelos programas e ações de cada 
entidade do governo, garantindo integridade, consistência e agilidade nas informações, 
com utilização de base única de dados. A responsabilidade por normatizar os procedimen-ção de base única de dados. A responsabilidade por normatizar os procedimen- A responsabilidade por normatizar os procedimen-
tos relativos à elaboração, atualização e execução do PPA é da SEP por meio da GENSIG.

O software é organizado em módulos (preparar, elaborar, aprovar, executar, relatórios e 
navegar) que tem por objetivos elaborar e acompanhar a execução física e financeira dos 
programas e ações do governo. São os módulos elaborar e executar que permitem que o 
PPA seja monitorado. 

No módulo elaborar os programas, com suas respectivas ações, metas, indicadores e atri-
butos, são criados e ajustados, quando necessários, uma vez que o SISPPA não possuí um 
módulo específico para alterações. O módulo executar é a área do sistema que permite 
um acompanhamento da execução física e financeira dos programas, bem como das suas 
ações e metas. Também é importante ressaltar o módulo relatórios que disponibiliza os 
relatórios de conferência dos programas, para acompanhamento da administração públi-
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ca (ESPÍRITO SANTO, 2012). Tais relatórios têm o objetivo de informar e propiciar análises 
ao disponibilizar dados como a execução das metas físicas e financeiras e os comentários 
acerca do andamento dos programas e ações. É com a conferência dos programas que 
é possível comparar o que foi programado com o que foi efetivamente executado até o 
período de referência. 

Para cada programa do PPA existe um gerente, pessoa responsável por, entre outras fun-
ções, alimentar o SISPPA com informações mensais da execução física, bem como incluir 
comentários sobre o andamento do programa. À SEP, por sua vez, cabe monitorar se as 
informações estão sendo incluídas no sistema e, caso não estejam, é preciso contatar o 
gerente do programa para saber o motivo de não terem sido atualizadas. 

Entretanto, é neste ponto que se apresenta a principal falha do sistema. Muitas vezes, 
os servidores responsáveis por incluir as informações mensais no SISPPA não o fazem, 
deixando o sistema desatualizado. Existem alguns casos mais graves em que tais infor-
mações só são incluídas no período que antecede a elaboração do relatório de avaliação 
que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa, portanto, uma vez por ano. Sobre 
esse ponto, a SEP informou que há a cobrança de que os dados sejam inseridos no SIS-
PPA, mas alguns servidores, devido ao acumulo de tarefas, acabam não atualizando o 
programa. Também é função da SEP contrapor os valores financeiros despendidos com 
os programas e a execução física dos mesmos. 

A figura 1 ilustra a tela de acompanhamento dos programas no sistema. Na parte de 
cima estão reunidos os dados sobre o programa, entre eles, objetivo, nome do gerente e 
valor. Logo abaixo está o campo para que o gerente, mensalmente, inclua as informações 
atualizadas e faça comentários, caso seja necessário. O acompanhamento financeiro do 
programa aparece tanto com dados mensais quanto com informações sobre o valor liqui-
dado de cada ação do programa. 

O SISPPA é um sistema de uso interno do governo do Estado e, sendo assim, a população 
não tem acesso a suas informações. A única forma de acompanhamento dos programas 
e ações do Plano, por parte da população, é por meio dos relatórios de avaliação encami-
nhados anualmente à Assembleia Legislativa. 

Cabe destacar que 2012 é o último ano de funcionamento do SISPPA. Atualmente, o Espí-
rito Santo trabalha com três plataformas diferentes: Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM); Sistema Integrado de Planejamento (SI-
PLAN); e Sistema do Plano Plurianual (SISPPA). As informações sobre a execução finan-
ceira dos programas do PPA são obtidas no SIAFEM. A partir de 2013 esses três sistemas 
serão integrados em um único ambiente, denominado Sistema Integrado de Gestão das 
Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e, com isso, o monitoramento dos progra-
mas do PPA passará a ser feito por ele (FERREIRA, 2012).
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FIgura 1: Atualização dos programas no SISPPA

Esta é a mesma metodologia utilizada pela GENSIG para o acompanhamento do progra-
mas estruturantes. Entretanto, devido à importância destes programas para o governo, 
eles também são monitorados pela Subsecretaria de Planejamento por intermédio do 
Sistema de Gerenciamento Intensivo de Projetos do Governo do Espírito Santo - SigES. 

Em agosto de 2012, com base no plano de governo «Novos Caminhos”, foi lançando o Programa 
de Gestão para Resultados do Governo do Estado do Espírito Santo, denominado “Realiza+” 
, que tem como objetivo ampliar a capacidade do governo em executar programas estrutu-
rantes e projetos prioritários e entregar resultados à sociedade. O monitoramento desses pro-
gramas e projetos é feito pelo SigES, que inclui os 18 programas estruturantes e 184 projetos. 
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A Figura 2 ilustra a tela de portifólio do SigEs que inclui informações sobre todos os 
programas e projetos, divididos pelos Comitês Estratégicos (eixos estratégicos) de atu-
ação governamental. A tela portifólio permite a visualização ampla do andamento dos 
programas, dos projetos e das entregas, com dados sobre a última atualização, o período 
e o quanto já foi executado - a cor azul representa a parte já concluída, a verde a em an-
damento e a vermelha a parte que está em atraso.

Figura 2: Tela de Portifólio de Programas no SigES

Para informações mais detalhadas sobre cada programa e seus respectivos projetos, bas-
ta clicar em cima do programa escolhido que o sistema gerará a tela representada pela  
Figura 3, que apresenta o objetivo e o público alvo do programa, o valor total previsto e 
o executado até o momento, a data de início e a de término prevista e informações mais 
detalhadas sobre a porcentagem do programa que já foi concluída, a que está dentro do 
prazo, a que está em atraso ou até mesmo aquela que apresenta riscos de não serem exe- não serem exe- serem exe-
cutadas. Além destas informações apresentadas na tela inicial, na parte de cima existem 
as abas - Situação Atual, Parceiros, Documentos e Fotos, Entregas, Financeiros e Projetos 
- que exibem outras informações relevantes para o gerenciamento do programa.
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Figura 3: Tela de Portifólio de Programas no SigES

Cabe destacar que o “Realiza+” instituiu a sistemática de reuniões semanais com o gover-
nador e com o vice-governador com o objetivo de avaliar o andamento físico-financeiro, 
os riscos relevantes que podem comprometer o andamento dos programas e projetos, 
e apontar problemas e propor soluções que subsidiem decisões. Portanto, como há um 
acompanhamento quase que em tempo real desses projetos e programas, o SigES deve 
ser alimentado frequentemente pelos servidores responsáveis. 

Uma dificuldade encontrada pela GENSIG no monitoramento dos programas do PPA, conforme 
já foi dito, é a não alimentação do SISPPA pelos servidores. Assim, o SigES, ao monitorar os pro-
gramas estruturantes que também fazem parte do PPA, fornece informações para que a equipe 
responsável pelo Plano Plurianual faça o acompanhamento da execução de tais programas.

6.2.Avaliação
Conforme já visto, os relatórios de avaliação encaminhados à Assembleia Legislativa são, 
na verdade, relatórios de monitoramento do PPA. Para uma eficiente avaliação do Plano 
seria necessária a construção de indicadores de desempenho, bem como a confiabili-
dade nas atualizações. Entretanto, não são todos os programas e ações que possuem 
indicadores, uma vez que este não é um atributo obrigatório. 

Segundo o gerente da GENSIG, é responsabilidade das entidades administrativas a elabo-é responsabilidade das entidades administrativas a elabo-elabo-
ração de indicadores para os seus programas.  O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), 
entidade vinculada a SEP com a finalidade de produzir conhecimento e subsidiar políticas 
públicas, está trabalhando para construir indicadores que serão utilizados nos Comitês Es-
tratégicos de Governo, responsáveis pelos programas estruturantes e projetos prioritários. 

Contudo, ainda segundo Ferreira (2012), esses indicadores e, consequentemente, a ava-
liação desempenhada pelos Comitês Estratégicos, não ocorre dentro do ambiente do 
PPA. A SEP está trabalhando para incorporar no PPA tais indicadores.

Como ainda não há no Estado um trabalho mais amplo de avaliação do PPA, as alterações no Pla-
no podem ocorrer durante a discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou a qualquer momento 
quando existir projeto de lei para alterar, incluir ou excluir programas no PPA (FERREIRA, 2012).
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Passados vinte um anos desde o primeiro PPA (1991/1994), a elaboração do Plano no Es-
tado do Espírito Santo parece fazer parte da estrutura de planejamento governamental. 
A máquina estatal passou a pensar em políticas públicas num espaço temporal de mais 
longo prazo, que, não necessariamente, coincide com o mandato político.

O arranjo organizacional responsável pelo PPA está bem definido e parece estar instaura-
da a cultura do planejamento no Estado. De certa forma, não foi difícil compreender a 
metodologia de elaboração, o conteúdo e monitoramento do Plano, uma vez que o Es-
pírito Santo possui todo o processo documentado em relatórios oficiais e os técnicos en-
volvidos se mostraram bastantes solícitos em disponibilizar as informações para a pesquisa. 

Entretanto, uma dificuldade encontrada de início foi conseguir fazer a ligação entre o 
Plano de Governo para o período 2011-2014 com o PPA 2012-2015, visto que seguem 
diferentes metodologias. O PPA, por ser um instrumento constitucional, tem a sua estru-
tura mais rígida, sem a margem de liberdade encontrada no Plano de Governo. Contudo, 
existe uma equipe responsável por fazer o alinhamento entre esses dois importantes 
planos e que garantiu que o Plano de Governo 2011-2014 está englobado dentro do PPA. 
E na possibilidade de existir alguma ação dentro do Plano de Governo que não tenha 
sido incorporada ao PPA, tal ação não poderá ser desenvolvida, uma vez que as políticas 
públicas do Estado do Espírito Santo são aquelas listadas no Plano Plurianual.

Existem duas críticas que devem ser feitas ao PPA no Estado. A primeira refere-se às au-
diências públicas.  Segundo relatos de participantes, a reunião deveria ter sido mais téc-
nica do que política, uma vez que houve bastante tempo destinado a apresentação e fala 
dos políticos presentes (governador, prefeitos, vereadores). Acrescente-se que a maior 
parte dos presentes tinha alguma ligação com o poder público (servidores do Poder Exe-
cutivo e Legislativo). É necessário trabalhar uma melhor forma de atrair integrantes da 
sociedade civil, para saber, de fato, quais as prioridades e anseios da população.  

A segunda crítica diz respeito ao monitoramento e avaliação do Plano. O SISPPA deveria 
fazer parte da rotina dos servidores responsáveis por alimentar o sistema periodicamen-
te com todas as informações relevantes, o que não se verifica na prática. 

No que se refere à avaliação, é de suma importância que o Estado construa indicadores 
confiáveis para que seja possível fazer um julgamento seguro da evolução dos progra-
mas e ações. Sem os indicadores, como ocorre na maioria dos programas, é complicado 
analisar o andamento do Plano. A avaliação do PPA não pode existir apenas como uma 
obrigação constitucional, como ocorre atualmente, mas deve, sim, ser um instrumento 
eficiente de análise das políticas públicas.
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ANEXOS

Anexo 1 – Documento utilizado na audiência pública da microrre-
gião Caparaó – Grupo 1

METODOLOGIA DO TRABALHO EM GRUPO – PASSO A PASSO:

1– Cada grupo contará com:

• Um coordenador (Secretário integrante de cada eixo);

• Dois técnicos da Secretaria de Economia e Planejamento;

• Um relator (escolhido entre os participantes do grupo).

2 – Conhecimento dos projetos prioritários do governo do site www.orcamento2013.es.gov.br

3 – Trabalhos em Grupo:

3.1. Principais realizações do Governo em 2011 na microrregião;

3.2. Informações sobre os projetos/ações previstos para 2012;

3.3.  Demandas para o Orçamento de 2013.

4 – Em cada grupo serão definidas cinco demandas prioritárias, escolhidas entre os pro-
jetos prioritários e do Orçamento Online, com a possibilidade de inclusão de novas pro-
postas sugeridas pelos participantes.

5 – Exposição pelo relator de cada grupo das demandas prioritárias em plenária.

Desafio – Assegurar a oportunidade de acesso dos jovens capixabas ao ensino médio públi-
co regular e garantir as condições para a sua permanência com aprendizagem até a conclu-

são dessa etapa (Expansão e Melhoria do Ensino Médio)

Projetos/Ações Localização

1. Formação continuada dos profissionais do 
magistério

2. Apoio à Aprendizagem em Língua Portuguesa e 
Matemática na 1ª série do EM

3. Expansão da oferta do ensino médio integrado à 
educação profissional

4. Fortalecimento do Ensino de Ciências no Ensino 
Médio 

5. Oportunidades aos estudantes concluintes do 
Ensino Médio

6. Ampliação dos estudos em Língua Estrangeira 

7. Construção de escolas

8. Ampliação e modernização das escolas
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Desafio – Elevar a eficiência do Sistema Educacional

Projetos/Ações Localização

9. Ampliação do quadro de servidores efetivos da 
educação

10. Formação continuada dos profissionais do ma-
gistério

11. Implantação do Centro de Formação dos Profis-
sionais da Educação

12. Implantação de ações para redução da evasão, 
repetência e distorção idade-série

PROPOSTAS VIA INTERNET

1

2

3
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Anexo 2 – Divisão regional do Estado do Espírito Santo



Missão do Ipea
Produzir, articular e disseminar conhecimento para
aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o
planejamento do desenvolvimento brasileiro.


