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 APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Es-
tadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento 
dos PPAs”, coordenado pelo Ipea em parceria com o Ministério do Planejamento e institui-
ções de pesquisa e ensino nos estados brasileiros. Ao todo, o projeto avaliou dez experiên-
cias 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 utiliza-
ção 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 gover-
no 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 moni-
toramento da programação 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. INTRODUÇÃO1

O estudo de caso realizado no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul referente ao Planeja-
mento e Gestão Governamental Estadual, objetivando analisar e descrever os processos, con-
teúdos e sistemas de acompanhamento dos Planos Plurianuais (PPA 2012/2015), teve como 
base o Termo de Referência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (TR – Ipea), a fim de 
proporcionar uma análise comparativa com os demais Estados que participam da Rede de 
Pesquisa Ipea, assim, apresentam-se seu percurso, os referenciais e resultados da pesquisa.

A investigação concretizou-se na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planeja-
mento, da Ciência e Tecnologia (Semac), seu observatório principal, a tarefa foi facilitada 
pelo fato de a coordenação da pesquisa estar na Superintendência do Planejamento – 
Coordenadoria de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento (Suplan/CPPPM), insti-
tuída na estrutura dessa secretaria de governo. A Suplan é composta por duas coorde-
nadorias subordinadas diretamente ao Secretário de Estado da Semac, Carlos Alberto 
Negreiros Said Menezes.

Durante o percurso da investigação, houve poucos entraves para encontrar documentos, 
relatórios e seus atores-chave para realização das entrevistas e aplicação de questionários. 
Destaca-se ainda, que a Superintendência de Orçamento e Programas, (Suprog) e a Coorde-
nadoria de Programação Orçamentária (CPO), responsáveis pela consolidação do relatório do 
Plano Plurianual de MS e encaminhamento deste projeto de lei para a Assembleia Legislati-
va, encontram-se no mesmo bloco do prédio onde os pesquisadores se hospedam na Semac.

O bolsista do Ipea selecionado executou boa parte de suas atividades de pesquisa na 
Coordenadoria de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento da Suplan, com amplo 
acesso à Suprog e à CPO e realizou frequentes visitas às unidades setoriais. 

No primeiro momento da investigação, foram feitas entrevistas, em uma tentativa ex-
ploratória das questões gerais sobre o assunto, utilizando as perguntas que estão nos 
objetivos específicos do TR – Ipea no item 7. Nesse primeiro instante, encontraram-se 
alguns entraves discursivos de campo, pois as respostas levantadas ficaram no patamar 
do senso comum. Por isso, sentiu-se a necessidade de tabular um questionário visando 
ampliar o espaço amostral e realizar ampla pesquisa documental necessária para obter 
dados consistentes para a credibilidade da pesquisa nas análises qualitativas. 

A pesquisa exploratória, de entrevistas e de documentos, proporcionou um primeiro es-
trato do estudo, acionando questões importantes para sua continuidade, identificando a 
relação do PPA com as políticas públicas, os compostos ideológicos que sustentam o PPA 
e como este é organizado nas estratégias da Gestão Governamental de MS.

1•  Agradecimento aos técnicos da SEMAC, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento para a realização desta pesquisa, 
em especial ao Amilton Luiz de Oliveira, Coordenador de Programação Orçamentária à Maria Humbelina Macedo da Costa, 
Gestora de Processo; e, em nome de toda a equipe da CPPPM, Geová Ferreira Queiroz, Assistente de Gestão e Katiusca Elixece 
da Rosa Arruda, Assessora de Comunicação.
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Desse modo, todos os procedimentos foram concebidos por meio de processos que par-
tiram da convocação da Plataforma Ipea de pesquisa em rede, da adesão de instituições 
e da definição da proposta inicial de observação, até à organização de oficinas, à constru-
ção do TR e à realização do processo seletivo para a contratação do pesquisador bolsista. 
Sendo assim, esta pesquisa está posta por critérios complexos que envolvem uma rede 
de instituições, conceitos e pesquisadores para compreensão da gestão e planejamento 
estadual em cada estado participante do projeto. No caso de MS, além de atender aos 
objetivos citados, o intuito é de diagnóstico e melhorias.

A equipe responsável pela pesquisa no Estado de Mato Grosso do Sul é constituída por três 
pesquisadoras, um pesquisador e um bolsista. A coordenadora de MS, Zaida de Andrade 
Lopes Godoy, é doutoranda em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento pela Universi-
dade Aberta de Portugal (ingresso em 2011), com mestrado em Agronegócios e MBA em 
Gestão Estratégica, conclusão 2005 e 2000 respectivamente, pela Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB), em 1994. É servidora efetiva na área de Regulação Econômica e atualmente 
exerce a função de Coordenadora de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento na Se-
mac. Tem experiência na área de Regulação Econômica, com ênfase em desenvolvimento e 
em parcerias público-privadas, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvi-
mento regional e fronteiriço, regulação econômica e parcerias público-privadas.

A pesquisadora Lídia Maria Ribas, Mestre e Doutora em Direito do Estado pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1999, é pós-doutora em Ciências Jurí-
dicas e Sociais pela Universidade do Museo Social da Argentina, em 2003. É professora, 
pesquisadora e orientadora na graduação e pós-graduação da Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Anhanguera-Uniderp (Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal). 

O pesquisador Luiz Hideo Shimabucuro, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em 1977, e a pesquisadora Marley Pettengill Galvão Serra, engenheira civil pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 1986, ambos especialistas em Gestão 
em Administração Pública e pertencentes à carreira de Analistas de Planejamento e Orçamento, 
lotados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia 
(Semac), atualmente atuam em estudos, pesquisas e cálculos que subsidiam a elaboração de 
diversos documentos estaduais e de índices e indicadores para monitoramento, como o Índi-
ce de Responsabilidade Social (IRS/MS) e o Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS/MS).

O bolsista do Ipea, Yan Chaparro, psicólogo social e mestre em Desenvolvimento Local (bol-
sista Capes mod.1), pela Universidade Católica Dom Bosco, possui pesquisas no contexto do 
pós-estruturalismo, da alteridade, da Teoria-Ator-Rede, dos estudos culturais e da arte con-
temporânea. Por fim, na constituição da equipe, contou-se com o apoio de técnicos e estagiá-
rios integrantes da Coordenadoria de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento (CPPPM).
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2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

2.1 Procedimentos Metodológicos Utilizados no Levantamento

Os procedimentos utilizados para a realização desta pesquisa – a fim de compreender e 
apresentar como se inter-relacionam e se constroem os PPA/MS, contemplando as dimen-
sões de elaboração, conteúdo e monitoramento e identificando como funciona o processo 
de Gestão e Planejamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, seu papel e sua 
evolução – partiram da premissa básica de que este instrumento (PPA 2012-2015) será o 
balizador das ações governamentais, princípios que estão entrelaçados ao TR – Ipea.

A análise das dimensões que compõem o Plano Plurianual, observando, descrevendo e 
interpretando, traz perspectivas inovadoras para o aprimoramento e fortalecimento do 
planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul. O processo da pesquisa, mais que seu 
resultado, ao detalhar aspectos particulares do sistema de planejamento a partir de dados 
encontrados ou obtidos por meio das entrevistas, aplicação de questionários com os ato-
res-chave, encontros entre os pesquisadores e técnicos das áreas fins, buscas de documen-
tos, bibliografia e análises de amplo material, suscitou itens relevantes para a construção 
deste relatório e de uma nova forma de pensar o Sistema de Planejamento de MS. 

A equipe destaca-se por sua composição, formada por uma rede multidisciplinar de co-
nhecimentos, pois nela encontram-se, economista, engenheiros, advogada e psicólogo 
social (bolsista responsável pela elaboração deste relatório), o que permitiu uma visão 
complexa do documento e das formas como o planejamento governamental vem sendo 
desenvolvido no estado do Mato Grosso do Sul.

Em relação à equipe específica que compõe a Coordenadoria de Pesquisas, Planos, Pro-
jetos e Monitoramento (CPPPM), na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Plane-
jamento, da Ciência e Tecnologia (Semac), que auxiliou no processo de pesquisa, agre-
ga profissionais na maioria concursados na carreira de servidores públicos estaduais de 
Mato Grosso do Sul. Essa equipe é responsável pela elaboração de diversos documentos 
para o planejamento do Estado, que serão citados neste relatório. No entanto, os instru-
mentos de planejamento, como LOA, LDO e PPA, são de responsabilidade da equipe da 
Superintendência de Programas e Orçamento (Suprog) e Superintendência de Planeja-
mento (Suplan), conforme mencionado, na mesma secretaria Semac. 

Dos pesquisadores, apenas uma não estava lotada na Semac para desempenhar suas 
atividades, os demais fazem parte da CPPPM, que compõe a Superintendência de Pla-
nejamento (Suplan). Desse modo, tiveram amplo acesso aos documentos, relatórios e 
instrumentos que compõem o sistema de planejamento de Mato Grosso do Sul. 

O PPA é atribuição da Suplan e da Suprog, conforme Decreto nº 12.460/2000. A Suplan monitora a 
implementação do PPA e de projetos especiais de desenvolvimento e a Suprog coordena a formula-
ção e a elaboração dos projetos da Lei do PPA, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.
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Como a Suprog funciona como uma unidade central que trabalha em conjunto com as Unidades 
Setoriais, percebeu-se a necessidade de apresentar o detalhamento da estrutura da Semac, con-
templado no item 2.2 – Um breve desenho esquemático da estrutura da Semac e a Estrutura admi-
nistrativa de governo de MS –, no item 2.3 – Estrutura institucional atual do governo do Estado de MS.

Fazendo parte do ambiente onde ocorrem as rotinas do planejamento, os pesquisadores 
puderam ter melhor compreensão das respostas obtidas nas entrevistas e entendimento 
do conteúdo dos documentos, que foram além do relatório consolidado do PPA. 

A pesquisa utilizou diversos insumos diretamente ou não vinculados ao PPA. Ou seja, foi 
além dos documentos para a construção do projeto de Lei do Plano Plurianual, docu-
mento consolidado e enviado à Assembleia Legislativa. Estudando o sistema de planeja-
mento como um todo, analisaram-se os diversos instrumentos que compõem o sistema 
de planejamento, as pessoas que tomam decisões, as que executam, as que operam os 
sistemas informatizados, suas capacidades e limitações, que envolvem desde a área con-
solidadora central, até as unidades, os setores, as áreas diversas que compõem a rede de 
gestão do Estado de Mato Grosso do Sul.

Desse modo, o conhecimento técnico dos pesquisadores permitiu não só compreender 
a estrutura do Sistema de Planejamento, onde se elabora o relatório final do PPA, como 
também descrever o aparato estrutural desse sistema.

A pesquisa, que traz sua estrutura modulante dentro de um TR construído pelo Ipea, 
obedece a ele, mas traz em si um novo elemento metodológico que procura compor uma 
análise em rede dos atores (humanos e não humanos) na construção do PPA 2012-2015, 
que é a Teoria Ator-Rede (TAR), haja vista o sistema informatizado atual, elemento não 
humano, ser considerado insuficiente para atender em sua plenitude às novas prerroga-
tivas a que o novo Plano Plurianual se propõe: ser um instrumento estruturante da ativi-
dade planejadora que permite efetivamente o monitoramento e a avaliação.

Esta metodologia complementar – TAR – permite delinear uma descrição da rede, analisando 
como se movimentam os elementos discursivos para a construção do PPA e sua efetividade. 

As fontes documentais são os relatórios do PPA seguidos dos diversos regimentos legais e 
manuais, guia para sustentar todo o aparato técnico do PPA; relatórios e documentos pro-
duzidos pelas equipes de planejamento e orçamento (Suplan e Suprog), tais como o Plano 
de Longo Prazo – PDR 2010-2030, estudo da dimensão territorial e relatórios de acompa-
nhamento e monitoramento: acompanhamento das ações governamentais, IRS (Índice de 
Responsabilidade Social), indicadores e banco de dados municipais, decretos que regula-
rizam as práticas técnicas e de pessoas da Semac, bem como documentos da Secretaria de 
Orçamento e Finanças Federal (SOF). Ainda, para complementar a abordagem interpretati-
va, debateram-se artigos que sustentam todo o aparato analítico da pesquisa. No entanto, 
ainda existem diversos outros insumos que poderão ser utilizados para aprofundamento 
das pesquisas futuras como os relatórios dos planos e programas setoriais: Habitação, As-
sistência Social, Educação, entre outros que são referências no processo de planificação.

O processo de levantamento de dados por meio de entrevistas iniciou-se com a seleção e 
contratação de um bolsista, que contemplou as exigências da Chamada Pública, realizada 
por meio da divulgação no site da Semac e no Diário Oficial do Estado de MS. Houve apenas 
um candidato que se inscreveu no processo de Seleção Pública de Bolsistas, demonstran-
do o baixo interesse ou dificuldade do público-alvo, acadêmicos locais com titularidade de 
mestre, comparativamente à Chamada para o projeto Mercosul e Regiões de Fronteira, que 
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teve maior número de inscritos, com o mesmo nível de exigência de titularidade de mestre.

O bolsista recebido pela coordenadora da CPPPM, responsável pelas atividades da Supe-
rintendência de Planejamento (Suplan) e pela Coordenação Estadual de MS da pesquisa 
Ipea, apresentou-se aos gestores da Semac, que o encaminharam para a Superintendên-
cia de Orçamento e Programas (Suprog), para ali fazer um estudo exploratório dos pro-
cessos de rotina que envolvem o Plano Plurianual e realizar as primeiras entrevistas na 
Superintendência de Orçamento e Programas (Suprog) e na Coordenadoria de Progra-
mação Orçamentária (Suprog/CPO), onde permaneceu por mais de dois meses. 

O coordenador da Suprog/CPO foi indicado para acompanhar os primeiros passos do bolsista e 
repassar para ele os contatos telefônicos de todos os gestores das unidades setoriais para a realiza-
ção das entrevistas, que ocorreram entre os meses de fevereiro e maio/2012; bem como disponi-
bilizar os principais documentos e relatórios utilizados pela equipe que elabora o relatório do PPA.  

A partir da disponibilização da planilha com todos os nomes e telefones dos técnicos das 
unidades setoriais envolvidos com a construção do PPA, ou seja, das doze Secretarias de 
Estado que compõem a estrutura de governo de MS, foram realizadas as entrevistas nas 
unidades setoriais, no período de abril a junho.

Apesar da insistência do bolsista para o agendamento com os gestores, devido aos di-
versos compromissos dessas pessoas, os encontros eram sistematicamente remarcados. 
Assim, foram concluídas apenas três entrevistas nesse período: com a Secretaria de Fa-
zenda (Sefaz), com a Secretaria de Produção (Seprotur) e com uma empresa estatal, a Em-
presa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Em seguida, o bolsista 
retornou às rotinas da Suplan, Suprog na Semac, para buscar esclarecimentos e aprofun-
damentos das questões que norteavam as entrevistas. 

As entrevistas, semiestruturadas, que seguem as indagações com base nos objetivos es-
pecíficos do TR, permitiram respostas abertas e duraram em média duas horas. Porém, 
dada a incompletude dos detalhes e entendimento, foram elaborados questionários para 
objetivar esse processo e atender às orientações encaminhadas pelo Ipea para o melhor 
desenvolvimento da pesquisa de MS. 

Os questionários, precedidos de contatos telefônicos, foram enviados para as 12 Secreta-
rias Estaduais de MS, a seus setores relacionados com a construção do PPA, por meio do 
e-mail da superintendência de planejamento (Suplan). O retorno foi de seis questionários 
devidamente respondidos. Considera-se relevante o nível de respostas, pois conseguiu-
-se uma boa amostra de três Secretarias de Estado, duas empresas e um Instituto. 

Concomitantemente à aplicação dos questionários e espera das respostas para tabula-
ção e análise, a equipe realizou debates com base nos documentos referenciais e artigos 
sobre o tema, para entendimento dos conceitos, objetivos e alcance do PPA, LOA e LDO, 
e a relação com a estrutura e composição do Sistema de Planejamento dentro e fora 
da Semac. Destaca-se que os técnicos lotados no planejamento e orçamento da Semac 
mobilizaram-se para a elaboração deste relatório.

2.2 Um Breve Desenho Esquemático da Estrutura da Semac

Para melhor compreensão do lócus onde ocorreu grande parte do estudo, a Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac) será descrita a seguir. 
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Criada pela Lei nº 3.345 de 22 de dezembro de 2006 e regulamentada pelo Decreto nº 
12.460/2007, a Semac foi desdobrada em órgãos e unidades, como órgãos colegiados, 
unidades de assessoramento, superintendências, coordenadorias, fundações e institutos. 

A estrutura da Semac está em processo de revisão, pois recentemente, em dezembro de 
2012, foi instituído o Programa de Parcerias Público-Privadas (PROPPP-MS), que criou não 
só a Unidade Central de Parcerias Público-Privadas (UCPPP), hierarquicamente subordi-
nada ao Secretário de Estado da Semac, Carlos Alberto Negreiros Said Menezes, como 
também o Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira do Estado de MS (NFMS), 
com coordenação conjunta entre a Semac e a Seprotur. Desse modo o organograma a 
seguir terá sua estrutura alterada, com inclusões e retiradas de algumas unidades.

ORGANOGRAMA, SEM O UCPPP-MS e o NFMS na SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEMAC)

Fonte: Organograma no site da Semac. Disponível em: <http://www.semac.ms.gov.br/>. Com alteração feita pela CPPPM.
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As superintendências de interesse para esta pesquisa estão relacionadas às atividades de 
planejamento, programação e orçamento e são as Superintendências de Planejamento 
(Suplan) e Superintendência de Orçamento e Programas (Suprog).

Superintendência de Planejamento (Suplan):

1 - Coordenadoria de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento;

2 - Coordenadoria de Apoio Estratégico Situacional;

Superintendência de Orçamento e Programas (Suprog):

1 - Coordenadoria de Programação Orçamentária;

2 - Coordenadoria de Normas Técnicas e Procedimentos;

Na Suplan e na Suprog, foram lotados os servidores das carreiras específicas para o plane-
jamento do Estado de MS, instituído pelo decreto nº. 11.839, 15 de abril de 2005. Comple-
menta-se que há, ainda, alguns servidores que estão cedidos a outros setores e instituições.

Há certa autonomia na forma de atuação de ambas, com atribuições específicas, que basica-
mente seguem o Decreto nº 12.460/2000 e são descritas em quadros a seguir, como o progra-
ma de Parceria Público-Privada, que teve sua estratégia de implantação definida na Suplan, 
e os instrumentos de planejamento como PPA, LOA e LDO, que estão na Suprog. No entan-
to, quando necessário, as áreas trabalham em conjunto, como será o caso da implantação 
do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP), em processo de implantação.

Quanto à carreira, a Atividade de Planejamento e Orçamento é estruturada em categorias 
funcionais posicionadas, hierarquicamente, em ordem decrescente e integrada por car-
gos de provimento efetivo com as seguintes denominações: analista de planejamento e 
orçamento e assistente técnico de orçamento. As funções, conforme previsto nos decre-
tos regulamentadores funcionais, estão apresentadas a seguir no Quadro 1.
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Quadro 1: Funções dos servidores da área de Planejamento e Orçamento

Analista de Planejamento  
e Orçamento

Técnico de Planejamento 
 e Orçamento

a) Elaborar estudos, pesquisas e análises 
globais, setoriais, regionais e urbanas e 
acompanhar e analisar a situação e o de-
sempenho das áreas sociais, dos setores 
produtivos e dos segmentos de infraestru-
tura econômica.

b) Planejar, coordenar e executar proce-
dimento para implementação de ações e 
rotinas do sistema de planejamento go-
vernamental e desenvolver as atividades 
de estatística, geografia, cartografia e ae-
rofotogrametria.

c) Coordenar, orientar, supervisionar e 
executar os procedimentos de elaboração 
do plano plurianual, da lei de diretrizes or-
çamentárias, da lei orçamentária anual e 
de projetos especiais de desenvolvimento 
regional e integrado.

a) Coletar e tabular dados para elabora-
ção do orçamento anual e índices socio-
econômicos para preparação de proje-
tos de lei, mensagens governamentais 
e relatórios estatísticos para divulgação.

b) Acompanhar a realização das ativi-
dades técnicas, operacionais e admi-
nistrativas e executar tarefas de média 
complexidade em apoio às atividades 
de planejamento e orçamento de com-
petência da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e de Ciência e Tecnologia.

c) Registrar informações e dados téc-
nicos e administrativos em planilhas e 
relatórios e receber, classificar, autuar e 
controlar a tramitação e distribuição de 
processos e documentos.

Fonte: Decreto nº 10.555, de 21 de novembro de 2001.

A Superintendência de Planejamento (Suplan) e a Superintendência de Orçamento e Pro-
grama (Suprog), ambas subordinadas diretamente ao Secretário de Estado da Semac, 
têm as competências descritas no Quadro 2.
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Quadro 2: Competências das Superintendências Suplan e Suprog

SUPLAN 

Superintendência de Planejamento

SUPROG 

Superintendência de Programa

I - Coordenar o planejamento estratégico governamental, 
mediante orientação normativa e metodológica aos demais 
órgãos e entidades da administração estadual, na concep-
ção e na implementação dos respectivos planos, progra-
mas e projetos de desenvolvimento de políticas públicas.

II - Elaborar estudos, pesquisas e análises globais, seto-
riais, regionais e urbanas, requeridos pela programação 
econômica e social do Governo do Estado, em articulação 
com os órgãos públicos e privados e, em particular, com 
as instituições de ensino superior do Estado.

III - Planejar, programar, organizar, coordenar, controlar e 
executar as atividades de planejamento global ou setorial 
e a proposição de políticas públicas e a formulação de es-
tratégias governamentais.

IV - Analisar, avaliar e propor a reformulação dos programas 
setoriais, visando à adequação às metas governamentais.

V - Participar do processo de elaboração do Plano Plurianual, 
desenvolvido pela Superintendência de Orçamento e Pro-
gramas, observadas as orientações e diretrizes do Governo.

VI - Monitorar a implementação do plano plurianual e de 
projetos especiais de desenvolvimento, bem como acom-
panhar e avaliar planos e programas setoriais ou integra-
dos de desenvolvimento, em articulação com órgãos ou 
entidades afins das três esferas de Governo.

VII - Apoiar e articular-se com órgãos municipais na área 
de planejamento para o desenvolvimento de atividades e 
ações de interesse do Estado.

VIII - Acompanhar a execução de planos, programas e 
projetos especiais sob a coordenação da Semac e elabo-
rar relatórios de ação de Governo para subsidiar a mensa-
gem do Governador à Assembleia Legislativa.

IX - Estruturar, em articulação com as demais áreas do Go-
verno Estadual, banco de projetos de interesse da admi-
nistração pública.

X - Desenvolver atividades relacionadas à estatística e a 
geotecnologias de interesse do Estado.

XI - Realizar pesquisa de informações econômico-finan-
ceiras, sua consolidação e divulgação sistemática entre os 
órgãos da administração pública.

I - Coordenar a formulação e a elaboração dos pro-
jetos da Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orça-
mentárias e do Orçamento Anual.

II - Coordenar os procedimentos de formulação e 
elaboração das propostas orçamentárias dos órgãos 
e entidades do Estado e promover sua consolidação.

III - Efetuar o acompanhamento e controle da exe-
cução orçamentária setorial e global de planos, pro-
gramas e projetos setoriais do Estado para efetiva-
ção das alterações orçamentárias.

IV - Acompanhar, organizar e sistematizar a legisla-
ção, normas e procedimentos relativos à programa-
ção e ao orçamento.

V - Subsidiar a elaboração das mensagens do Go-
vernador à Assembleia Legislativa para encaminha-
mento dos projetos da Lei do Plano Plurianual, de 
Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual.

VI - Realizar estudos e pesquisas concernentes ao 
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do proces-
so orçamentário para implementar novas práticas e 
padrões de planejamento e gestão orçamentária.

VII - Propor e implementar mecanismos de integra-
ção e articulação das fases que compõem o ciclo or-
çamentário e prestar orientação técnica aos órgãos 
de execução e gestão do orçamento.

Fonte: Decreto nº 12.460, de 7 de dezembro de 2000.

A Superintendência de Planejamento tem atuado no planejamento estratégico de longo 
prazo, elaborando planos, indicadores para o monitoramento, relatórios avaliativos e de 
as ações de governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Estão lotados dois coordenadores 
e uma equipe de 35 técnicos, 23 deles na Suplan e 12 na Suprog.
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Suas atividades específicas e de grande repercussão para consulta pública e privada são: 

• estudos de contas regionais e elaboração do PIB MS e do PIB Municipal;

• confecção de diagnósticos, de indicadores e índices sociais;

• formulação de estratégias governamentais e participações nas reformulações 
dos programas setoriais;

• elaboração de relatórios e acompanhamento de ações de governo;

• manutenção do acervo desenvolvido sobre as geotecnologias do Estado;

• manutenção do banco de dados estatísticos do Estado – BDE-Web;

• programação visual de documentos e outras demandas do governo; 

• inovação de processos de:

• monitoramento e avaliação de políticas públicas e de ações de governo, como 
a construção e a tabulação de indicadores de desenvolvimento: IDS-MS (IAD, 
IDI, IRS); 

• proposição de projetos especiais de desenvolvimento; 

• acompanhamento e avaliação de planos e programas setoriais ou integrados 
de desenvolvimento, em articulação com órgãos ou entidades afins das três 
esferas de Governo, como Indicadores de Trabalho Decente e Indicadores da 
Fronteira de MS (Indicadores Estratégicos de Gestão).

A Suprog articula e constrói o PPA do Estado de Mato Grosso do Sul e sua estrutura com-
preende um superintendente, dois coordenadores e nove técnicos.

A partir do entendimento de como se movem as funções e como agem em seu cotidiano, 
pode-se iniciar um resumo, ou mesmo um relato, de como se organizam os estratos de 
planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul.

A seguir será apresentada a Estrutura Institucional do Estado para melhor visualização 
das unidades setoriais citadas, que se relacionam com as superintendências da Semac no 
processo de elaboração do Plano Plurianual.

2.3 Estrutura Institucional Atual do Governo do Estado de MS 

O Estado de Mato Grosso do Sul possui em seus 79 municípios (2013) estrutura administrati-
va e financeira própria, mas a maior parte de suas cidades (mais de 50%) depende das trans-
ferências federais para sua sobrevivência, devido às baixas arrecadações próprias. Entre as 
responsabilidades dos municípios, destacam-se as funções políticas, administrativas e exe-
cutivas, esta última constitui a principal responsabilidade da autoridade local, cabendo-lhe, 
sobretudo, planejar, dirigir, coordenar, controlar e articular-se com atores públicos e privados.

O desafio de articulação entre os atores públicos e privados é um relevante fator para a 
conjunção de esforços a fim de promover a sustentabilidade social e o desenvolvimen-
to desses municípios, destacando-se a promoção de iniciativas diversificadas junto aos 
setores sociais, comunitários e privados, além de outros entes públicos; negociação de 
conflitos de interesses; fomento de diálogos sociais e mobilização de recursos para viabi-
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lização de projetos. Assim, a descentralização confere aos municípios um relevante papel 
no processo de desenvolvimento e sustentabilidade das cidades e do país. 

O arranjo interno do Estado segue as determinações da Constituição Federal de 1988. O 
Poder Executivo Estadual tem como chefe supremo o cargo de governador/governadora 
do Estado, que nomeia seu secretariado e auxiliares diretos. Cabe ao ocupante desse car-
go supremo representar a unidade federativa junto à República Federativa do Brasil e aos 
demais Estados, coordenar as relações jurídicas, políticas e administrativas e defender 
sua autonomia, conforme texto integrante do projeto de tese de Godoy (2012). 

A Estrutura Organizacional do Poder Executivo foi representada no item 2.3.2 -. As es-
truturas dos demais poderes estão em 2.3.1 – Poder Judiciário Estadual; 2.3.3 – Poder 
Legislativo Estadual –; 2.3.4 – Órgão de Regulação.

2.3.1 Estrutura organizacional do Poder Judiciário estadual

O território do Estado, para os fins de administração da Justiça, divide-se em circunscri-
ções, comarcas e distritos judiciários, formando, porém, uma só unidade para os atos de 
competência do Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL 

TRIBUNAL PLENO 

ÓRGÃO ESPECIAL 

PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIA CORREGEDORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA 

CONSELHO SUPERIOR 
DA MAGISTRATURA 

Juízes 
Auxiliares 

da Vice 
Presidência 

Assessoria 
jurídica da 

Vice 
Presidência 

Departamento 
de Precatórios 

Juízes Auxiliares 
da Presidência 

Juízes Auxiliares da 
Corregedoria-Geral 

de Justiça 

Assessoria Jurídica 
da Corregedoria 

CEJA 

Ouvidoria 
Judiciária 

Conselho de 
Supervisão 

dos Juizados 
Especiais 

Escola Judicial do 
Estado de MS - EJUD 

Coordenadoria da 
Infância e Juventude 

Assessoria 
Militar 

Direção-Geral Assessoria de 
Planejamento 

Assessoria 
Jurídico-

Legislativa 

Controle 
Interno 

Assessoria de 
Imprensa 

Departamento de 
Relações Públicas 

SECRETARIA 
JUDICIÁRIA 

SECRETARIA 
DE FINANÇAS 

SECRETARIA 
DE BENS E 
SERVIÇOS 

SECRETARIA 
DE GESTÃO 
DE PESSOAL 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

SECRETARIA DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA-GERAL 

DE JUSTIÇA 

SECRETARIA DO 
CONSELHO SUPERIOR 
DA MAGISTRATURA 

Coordenadoria Estadual da 
Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e familiar  

Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 

Resolução de Conflito 

Fonte: Nota Técnica PROPPP-MS, de maio de 2012. 
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2.3.2 Estrutura organizacional do Poder Executivo estadual

Fonte: Nota Técnica PROPPP-MS, de maio de 2012. 

2.3.3 Estrutura organizacional do Poder Legislativo estadual

Consultoria Técnica 
Jurídica

Diretoria Geral Legislativa
Diretoria Geral de 

Finanças e 
Orçamentação

Diretoria Geral de 
Recursos Humanos

Assessoria Militar da 
Mesa Diretora Diretoria Geral 

Administrativa 
Diretoria de Divulgação 

Rádio e TV / AL
Coordenadoria Militar da 

Presidência
Escola do Legislativo

Diretoria de 
Informática e Sistema 

LegislativoAssessoria de 
Comunicação Social

Assessoria          
de Bancada

Diretoria de Cerimonial 
e  Relações    Públicas

Gabinete

Gabinete Presidência Primeira Secretaria
Diretoria de Segurança 

e Informação

ESTRUTURA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA /MS
Públicada no Diário Oficial n°6.985, de 11 de julho de 2007

(ATO n°016/2007 - MESA DIRETORA - Dispõe sobre a alteração do Ato n°015/93-MD,  de 14 de outubro de 1993, bem como altera o Ato n°054/00-MD, de 24 de julho de 2000 e o Ato n° 002/2003-MD, de 13 de fevereiro de 2003, 
reorganizando a estrutura da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras Providências.)

Plenário

Gabinetes              
das Lideranças

Mesa        Diretora
Comissões 

Técnicas
Gabinete de 
Comissões

               
Fonte: Nota Técnica PROPPP-MS, de maio de 2012. 
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2.3.4 Órgão de Regulação 

O Estado de Mato Grosso do Sul possui uma agência multissetorial, a Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), entidade autárquica, criada 
pela Lei nº 2.363 de 19/12/2001, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio 
próprio, autonomia técnica, administrativa e financeira, com sede e foro na capital do Es-
tado e com prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de Estado de Governo.

A Agepan, conforme Godoy (2012), tem atribuições de regulação e fiscalização dos ser-
viços de interesse público de natureza econômica, de competência do Estado de Mato 
Grosso do Sul, atuando para que os serviços prestados pelas operadoras delegadas, pú-
blicas ou privadas, sejam adequados para o atendimento de seus mercados, com a finali-
dade de assegurar a qualidade desses serviços a preços justos e os direitos dos usuários. 
Exerce, também, a função de mediação de conflitos entre as operadoras delegadas, con-
cessionárias, permissionárias e com os usuários, bem como entre as próprias empresas 
dos setores regulados. Nas demais esferas de governo, União e Municípios, sua atuação 
depende de delegação formalizada mediante dispositivo legal, pactuada e/ou por meio 
de convênio.

As agências reguladoras são autarquias de regime especial, criadas por meio de lei para 
exercer funções a elas outorgadas. A estrutura administrativa da agência de MS – Agepan 
está representada no Organograma a seguir.

 ORGANOGRAMA - AGEPAN 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 (...) 

 

FONTE: Nota Técnica PROPPP-MS de maio de 2012. Texto integrante do projeto de tese da Doutoranda Zaida de Andrade Lopes Godoy

Conselho de 
Administração 

 

Presidência 

Diretoria 
Executiva 

Procuradoria Jurídica Ouvidoria 

Assessoria Jurídica Assessoria de Relações 
Institucionais 

Diretoria de 
Regulação 
Econômica 

Diretoria de     
Normatização e 

Fiscalização 

Diretoria de 
Administração e 

Planejamento 

Gerência de 
Planejamento 

GEPLAN 

Gerência de 
Administração e 
Finanças - GEAF 

Câmara Técnica 
de Transporte 

CATRANSP 

Câmara Técnica 
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GETAR 
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2.4 Fontes Documentais

I. Leis, Decretos, Resoluções e Regimentos 

A gestão das finanças públicas do país tem como base a Lei n° 4.320/64, que regulamenta a 
elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal. Em 1988, a Constituição Federal, embasada na lei supracitada, cria o 
Plano Plurianual (PPA), dando início a uma nova visão de planejamento no setor público. A 
seguir, no Quadro 3, pode-se observar a cronologia da legislação aplicada ao PPA/MS.

Quadro 3: Cronologia da Legislação Aplicada ao Plano Plurianual (PPA/MS)

DATA LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO

17/03/1964 Lei Federal n° 4.320
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal.

11/10/1977 Lei Complementar Fe-
deral n° 31

Cria o Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Art. 28 - Do Orçamento.

05/10/1988 Constituição Federal

Promulgação da Constituição Federal - Art. 165 a 167 
instituição do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Art. 48 - Das atribuições do Congresso Nacional

21/06/1993 Lei n° 8.666 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

14/04/1999 Portaria n° 42

Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I 
do § 1° do art. 2° e § 2° do art. 8°, ambos da Lei n° 4.320, de 17 de março 
de 1964, que estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, 
projeto, atividade operações especiais e dá outras providências.

06/02/2001 Lei n° 10.180
Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Fede-
ral, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

04/05/2001 Portaria interministe-
rial STN/SOF nº 163

Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito 
da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências.

22/12/2006 Lei n° 3.345

Desaparece a Seplanct/CNPJ inscrita no CNPJ 04.213.038/0001-01 e surge 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, 
da Ciência e Tecnologia, CNPJ 02.931.636/0001-82 (CNPJ do antigo Sema). 
Órgãos vinculados a Semac: Imasul, Fundect e UEMS.

07/12/2007 Decreto n° 12.460 Reorganiza a estrutura básica da Secretaria de Estado, do Meio Ambiente, 
das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac).

29/05/2009 Lei Estadual n° 3.682 Altera para Secretaria de Estado, do Meio Ambiente, do Planejamento, da 
Ciência e Tecnologia (Semac).

19/07/2011 Lei Estadual n° 4.059 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

19/12/2011 Lei Estadual n° 4.150 Lei de Orçamento Anual (LOA).
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A partir de uma análise das leis que envolvem o PPA no Brasil, sobretudo da Constituição Fede-
ral de 1988, foi possível constatar que esta última vai ao encontro das determinações da Lei n° 
4.320/64, que define os estratos de planejamento na União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Nas entrevistas comentou-se que a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul não se 
atém a assuntos específicos de regionalização, mas ao processo de elaboração do PPA que 
toma como base a legislação federal; para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, utiliza a regionalização contemplada no 
Plano de Desenvolvimento Regional – PDR/2030 e o Estudo da Dimensão Territorial, que 
é revisado a cada quatro anos. Destaca-se que todos esses relatórios são elaborados pela 
equipe técnica e que não são utilizados consultores externos para seu desenvolvimento.

II. PDR/2030 e Estudo da Dimensão Territorial

O Plano de Desenvolvimento Regional (PDR-MS 2030), elaborado pela equipe técnica da 
Semac/Suplan, sem auxílio de consultoria externa, expressa o novo modelo de desenvol-
vimento desejado pelos sul-mato-grossenses, com vistas a possibilitar a diminuição das 
vulnerabilidades das regiões do Estado, por meio do fortalecimento de seus municípios 
e com integração. A sustentabilidade é a estratégia que dará oportunidade para que o 
Estado de Mato Grosso do Sul se posicione em uma situação de protagonista do processo 
de superação de crises, destacando-se como alternativa brasileira para colocar em mar-
cha o novo modelo nacional de desenvolvimento regional equilibrado.

O plano destaca o processo de enriquecimento com desigualdades regionais no âmbi-
to nacional, aliado aos gargalos estruturais e institucionais, reflexos de um processo de 
crescimento econômico concentrador de renda e com degradação ambiental, fruto de 
decisões de um Estado empresário centralizador, que impediu o efetivo desenvolvimen-
to e requer ações de reestruturação nacional sobre novas bases que abrangem as dimen-
sões ambientais, sociais, econômicas e institucionais das regiões, apontando a necessi-
dade de intervenção e regulação por parte do Estado.

O Plano de Desenvolvimento Regional está constituído por uma agenda de quinze ações 
estruturantes a serem detalhadas nos Planos Plurianuais (PPAs) em forma de programas, 
desdobrados em projetos e atividades, estabelecendo metas e indicadores territorializa-
dos, com o fim de monitorar e avaliar o conjunto das ações governamentais. Os projetos 
e as atividades são desdobradas nas instituições públicas e privadas para o cumprimento 
das metas, haja vista a institucionalização do programa PROPPP-MS.

Entende-se como ações estruturantes as iniciativas governamentais que mobilizam di-
versos atores, como centros de pesquisa, universidades, empresas, e que tenham como 
objetivo grandes mudanças nos paradigmas tecnológicos, ou projetos com forte impac-
to econômico ou social e competentes, para dotar o Estado de um ambiente capaz de 
responder aos desafios postos para a efetivação do desenvolvimento. 
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ESQUEMA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

Fonte: PDR 2010 – 2030, versão impressa, p. 97 e no site p. 90.

O relatório do PDR/2030 retrata uma síntese dos projetos de desenvolvimento do Esta-
do, buscando atender às necessidades de recursos para instrumentalizá-lo e propondo 
o monitoramento por meio de indicadores de impacto e de resultados, para assegurar 
condições com menores riscos de gerar externalidades negativas. 

A Semac apresenta aos investidores e interessados o Plano de Desenvolvimento Regional 
que contempla as nove Regiões de Planejamento, propondo recuperação e revitalização 
de áreas, implantação de infraestrutura básica e logística, assistência social, educação, 
saúde, transporte, cultura, lazer, meio ambiente e serviços públicos. Esses investimentos 
proporcionam modernização da Administração Pública com foco no desenvolvimento 
sustentável, com impacto direto na melhoria das condições de vida da população.

Destaca-se que as nove regiões de planejamento para o Mato Grosso do Sul e institucionaliza-
das em sua Política de Desenvolvimento são monitoradas e avaliadas periodicamente, pois, de 
quatro em quatro anos, publica-se o relatório Estudos da Dimensão Territorial, que possibilita, 
por meio de indicadores construídos na Superintendência de Planejamento, a identificação e a 
priorização de Mesorregiões Diferenciadas Vulneráveis e de Áreas de Relevante Interesse Público. 

O critério de priorização de Mesorregiões Diferenciadas Vulneráveis, utilizado no 
PDR/2030, considerou os resultados dos indicadores construídos especificamente para 
esses fins, tais como o Índice de Responsabilidade Social (IRS) e o Índice de Desenvolvi-
mento do Estado de Estado de Mato Grosso do Sul (ID). O Estudo da Dimensão Territorial, 
que é revisado de quadro em quatro anos, inovou com a utilização do Índice Ambiental 
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de Desenvolvimento (IAD), integrante dos Indicadores de Sustentabilidade em constru-
ção (IDS/MS), bem como com indicadores setoriais para fins específicos. 

Portanto, a finalidade desse Plano de Desenvolvimento Regional – PDR / MS 2010 a 2030 
é dotar o Estado de mais um instrumento norteador de longo prazo, que contém dire-
trizes regionais das principais linhas de ações referendadas pela população, enquanto o 
PPA é um instrumento de médio prazo.

Visão Regionalizada do Estado de Mato Grosso do Sul

A organização político-administrativa de Mato Grosso do Sul do ano de 2012 está constituída 
pela existência de 79 Municípios, porém, na legislação em reformulação, estão os 78 Municí-
pios com seus centros urbanos administrativos e 86 distritos. O Estado contou no censo IBGE 
de 2010, com uma população estimada em 2.449.024 habitantes, significando uma densida-
de demográfica de 6,86 hab/km², com 83% da população estadual residindo na zona urbana.

Além das indicações do Manual de Elaboração do PPA de revisão das regiões de quatro em qua-
tro anos, e o artigo 165 da CF, o Estudo da Dimensão Territorial do Estado de Mato Grosso do Sul é 
uma proposta de definição de regionalização do espaço físico do Estado, visando estabelecer 
um referencial geográfico para a propositura de políticas de desenvolvimento regional. A últi-
ma atualização realizada pela Semac foi o relatório “Estudo da Dimensão Territorial do Estado 
de Mato Grosso do Sul – Regiões de Planejamento”, em 2011, revisando a regionalização do 
PDR/2030 e alocando o Município de Chapadão do Sul da Região Norte para a Região do Bolsão. 

Esses relatórios apresentam definições das principais teorias de regionalização aplicadas 
no Brasil, que são utilizadas nas proposições para o Mato Grosso do Sul: o último estudo 
permaneceu com nove Regiões de Planejamento que contemplam os 78 Municípios exis-
tentes na época. A figura, a seguir, apresenta a última revisão desse estudo. Atualmente, 
em 2013, o Estado conta com 79 municípios. 
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AS NOVE REGIÕES DE PLANEJAMENTO

 

Fonte: Estudo da Dimensão Territorial do Estado de Mato Grosso do Sul – Regiões de Planejamento em 2011, versão no site 
p. 18.
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A partir do Estudo Territorial, que propôs a divisão regional para as políticas públicas de de-
senvolvimento de MS, o PDR/2030, e utilizando-se o critério de indicadores comentado an-
teriormente, identificaram-se e agruparam-se os municípios em situação de: extremamen-
te precária, muito precária, precária e estagnada. O resultado, então, apresentou quatro 
Mesorregiões Diferenciadas Vulneráveis, para a realização de ações públicas prioritárias. 

A priorização cumpre com o objetivo da regionalização de referência para a realização das 
ações estatais articuladas e convergentes para o desenvolvimento regional, por meio da 
disponibilização de uma estrutura básica nessas localidades, capaz de impulsionar a inte-
gração socioeconômica, com reflexo na redução das precariedades dessas localidades. 

Para a classificação, escolheram-se os municípios incluídos nos Grupos 3 e 4 do ID, e 4 e 
5 do IRS/MS, referência de 2005. A partir dos resultados do cruzamento entre esses dois 
índices, foi elaborada a figura que se apresenta a seguir.

 MESORREGIÕES DIFERENCIADAS VULNERÁVEIS DE MS

Fonte: PDR 2010-2030, versão impressa, p. 45 e no site p. 41.

O Oeste do Estado de MS, que compreende a área fronteiriça internacional de MS, apre-
sentou o maior nível de vulnerabilidade e deve ser priorizado para ações públicas sociais. 
O Estado faz fronteira com o Paraguai ao Sul e com a Bolívia ao Norte.

Em relação à dinâmica fronteiriça, no território de Mato Grosso do Sul existe alto grau de 
relação e permeabilidade com as fronteiras internacionais – paraguaia e boliviana – por 
meio de seus atores, que nem sempre têm interesses comuns, e muitas vezes são até 
mesmo divergentes e competitivos, resultando em diversos e graves problemas sociais, 
econômicos e de degradação ambiental. No entanto, as peculiaridades desse espaço 
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permitem um relacionamento de complementaridade e de integração estratégica para 
benefícios de ambos os lados, se adequadamente coordenado e articulado. Com esse 
propósito, foi criado no ano de 2011, por meio do Decreto nº 13.303 de 22 de novembro 
de 2011, o Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira do Estado de Mato Gros-
so do Sul (NFMS).

A figura, a seguir, apresenta o resultado dos grupos de trabalho, subregionalização desse 
espaço para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Faixa de Fronteira 
(PDIF/MS), sob a coordenação da Semac/Seprotur (Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo) e equipe executiva 
da Suplan/CPPPM, com ampla participação dos municípios envolvidos, UFMS e represen-
tantes de classes.

Apartir das Bases para uma Proposta de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fron-
teira, elaboradas por Grupo de Trabalho Interfederativo de Integração Fronteiriça, com 
representantes designados por Portaria do Ministério da Integração Nacional, de 25 de 
junho de 2009, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fron-
teira do Estado de Mato Grosso do Sul (PDIF/MS) como resultado natural do processo de 
favorecimento da integração fronteiriça, deflagrado no Documento Síntese do Plano de 
Desenvolvimento Regional (PDRMS 2030).

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Faixa de Fronteira apresenta a fundamen-
tação para o Desenvolvimento Regional Fronteiriço, contextualizando a situação atual 
da fronteira de MS, propostas de diretrizes para governança visando ao desenvolvimen-
to econômico, socioambiental, segurança, saúde, educação, infraestrutura e logística, e 
aduanas integradas.
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III. I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado 
de Mato Grosso do Sul e Code (Ipea)

A Semac e a Sehac (Secretaria de Estado de Habitação e Cidades) realizaram a I Conferên-
cia Estadual de Desenvolvimento Regional (CEDR-Code), com o tema “Desenvolvimento 
Regional para a Integração Nacional”, de 6 a 9 de agosto de 2012. 

A realização do evento foi o resultado da parceria com o Ministério da Integração Na-
cional (MI), Ipea e representantes dos segmentos do setor público, empresarial, ensino 
e pesquisa e sociedade civil, em sintonia com o método de discussão governamental 
referente a políticas públicas relevantes, e o Ipea é o realizador da Conferência do Desen-
volvimento (Code).

“Uma Conferência convocada pelo poder público é, por natureza, um incentivo 
à participação social e dos entes federados nas ações do governo.” (MI, Manual 
das Conferências Estaduais/ Distrital, 2012, documento auxiliar do trabalho das 
Comissões Organizadoras Estaduais/ Distrital (COE/COD) da I Conferência Na-
cional de Desenvolvimento Regional)

A I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional tem por finalidade a promoção 
de um debate de âmbito nacional, com painéis e grupos de trabalho sobre os temas mais 
importantes para a realidade regional, do qual resultem princípios e diretrizes para re-
formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) por intermédio da 
concertação federativa e social.

O Mato Grosso do Sul marcou sua participação efetiva, tanto na realização da Conferência Es-
tadual, primeira etapa da CNDR-Code, como na participação na Conferência Macrorregional 
realizada em Goiânia, segunda etapa prevista para a Conferência. Na etapa estadual da Confe-
rência, que ocorreu de 06 a 09 de agosto de 2012, foram consolidados os princípios e as diretri-
zes e levados para a etapa da Macrorregional com expressiva participação dos segmentos so-
ciais, pois foi possível debater temas latentes ao desenvolvimento de MS, tais como questões 
fronteiriças, regulatórias, financeiras e do Plano de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PDCO). 

O número de participantes por segmento na etapa estadual foi de 366 pessoas inscritas, 
capacidade plena do auditório e salas do Sebrae, sendo 130 do Poder Público; 51 da so-
ciedade civil; 43 do setor empresarial; 90 das Instituições de Ensino Superior, Pesquisa 
e Extensão; 33 observadores e 19 outros; além de 25 convidados e nove técnicos, não 
contidos na relação de participantes. 

IV. Programa MS Forte

O programa governamental, conforme texto da mensagem de ações governamentais de 
2011, foi contemplado no Plano Plurianual 2012/2015, encaminhado pelo Poder Executivo e 
aprovado por essa Casa Legislativa, foram apresentadas as metas de curto e médio prazos es-
tabelecidas pelo Governo, nas quais estão postas as bases fundamentais para a execução da-
quilo que foi planejado com base no plano de 15 metas e desse programa, Programa MS Forte.

Esse plano de governo busca garantir as condições necessárias para que, ao final da ges-
tão, o Estado se apresente com uma base econômica mais diversificada, sem passivo 
ambiental, consolidando o avanço do processo industrial, transformando o turismo em 
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alternativa econômica e instrumento promotor da divulgação do Estado em outros mer-
cados e reduzindo as desigualdades regionais. 

Na visão de construção da cidadania e atendimento das necessidades que garantam a qualida-
de de vida dos sul-mato-grossenses, a Administração Estadual, prevista no plano, está realizan-
do um conjunto de ações, muitas das quais são continuidade de obras e de ações já lançadas 
no primeiro mandato. No entanto, em conformidade com planejamento prévio, novas frentes 
de trabalho foram executadas ou entraram em início de execução durante o exercício de 2011. 

Dentre as principais atividades realizadas ou que estão em andamento, algumas desta-
cam-se. No setor da logística, este Governo está trabalhando para dotar o Estado de uma 
malha rodoviária moderna, que atenda às demandas requeridas pelo ritmo do progresso 
e proporcione mobilidade e garantia de transporte adequado aos agentes econômicos. 
Visando a superar os obstáculos que inibiam o desenvolvimento regional, o Governo está 
buscando a integração dos meios de transporte na direção da intermodalidade entre os 
setores rodoviário, hidroviário, ferroviário e aéreo, de forma a integrar os polos econô-
micos aos grandes eixos de escoamento da produção, reduzindo custos e aumentando a 
competitividade dos produtos sul-mato-grossenses em outros mercados. 

Nas atividades de pavimentação de rodovias, o Estado está passando por um processo de evolu-
ção em várias frentes. Durante o exercício de 2011, foram executadas obras em 16 rodovias, com 
investimentos de R$ 344.665.864,00 e neste momento há 12 frentes de obras em andamento. 
Diversas obras de pavimentação de rodovias executadas em 2011 foram detalhadas na LOA.

V. Relatórios de Indicadores e Relatório de Ações Governamentais 

Anualmente a Semac encaminha para a Assembleia o Relatório de Ações Governamen-
tais, consolidado pela Suplan, denominado “Mensagem à Assembleia Legislativa”, rela-
tório anual de atividades físico-financeiras com o resultado das ações do governo no 
período, a fim de possibilitar o acompanhamento pela sociedade, em uma linguagem 
objetiva, dos resultados dos programas e ações que estão no PPA. Sua elaboração é re-
alizada em conjunto com as Unidades Setoriais, que encaminham para a Suplan seus 
relatórios de atividades individuais para a consolidação.

No ano de 2012, as ações do Planejamento, em cooperação com as demais áreas da Semac, 
foram detalhadas nesse relatório, entre elas destaca-se a participação da Suplan para auxi-
liar a Suprog na revisão do Plano Plurianual 2012/2015, parcerias com a Seprotur e UFMS na 
elaboração do Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira-MS, com foco 
no desenvolvimento econômico, na integração e na segurança institucional e do cidadão. 

Houve também participação da Suplan na elaboração de estudo focado na sustentabilidade 
do agronegócio, juntamente com técnicos da Seprotur e da Embrapa, que analisou a eficiência 
das principais cadeias produtivas do agronegócio em Mato Grosso do Sul e, posteriormente, 
foi apresentado na Conferência Internacional Rio+20. Ainda, em parceria com a Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), iniciou-se a elaboração de estudos para calcular a Matriz Insumo-Produto do Mato 
Grosso do Sul, que faz parte dos projetos em conjunto com o Ipea, além dos demais projetos, 
que abriram, a partir 2012, inscrições para concessão de bolsa de pesquisa no âmbito da Rede 
Ipea-Ipes (instituições regionais de pesquisa, planejamento e estatística) e do Programa de Mo-
bilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento (Promob).
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Conforme divulgado no relatório disponível no site da Semac, a seguir descrevem-se os principais 
projetos/atividades desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Planejamento (Suplan) 
por meio de suas coordenadorias, que subsidiaram a elaboração deste relatório de pesquisas.

• Banco de Dados

Sistema disponível no site para toda a sociedade, com atualização periódica de dados e infor-
mações estatísticas anuais e mensais, por meio do Banco de Dados, Sistema Mainframe e Banco 
de Dados – via/WEB. A Suplan é responsável pela coleta, tratamento e formatação, conferência, 
digitação, armazenagem e baixa de cargas dos dados estatísticos e informações socioeconô-
micas e de infraestrutura, estadual e municipal, por meio de rede de teleprocessamento. As 
principais fontes de informações são órgãos públicos estaduais, federais, municipais, privados 
e universidades. O Núcleo de Banco de Dados está na Suplan/Semac.

• Estudo de Contas Regionais

A Suplan, por meio da Coordenadoria de Apoio Estratégico Situacional, desenvolve em par-
ceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estudos de Contas Regionais 
com o objetivo de calcular anualmente o Produto Interno Bruto do Estado e do Município. 

Em relação ao Produto Interno Bruto do Estado de Mato Grosso do Sul, está disponível a pu-
blicação com a série do PIB/MS de 2002 até 2010 e a série histórica de 1995 a 2010. Quanto ao 
Produto Interno Bruto Municipal, atualmente está disponível a publicação do PIB Municipal, 
com dados de 2005 a 2009 e a série histórica de 1999 até 2010. Ambos no site da Semac.

• Georreferenciamento

Está em fase bem adiantada o trabalho de digitalização e disponibilização na página da Semac 
do material cartográfico que apresenta o potencial de recursos naturais do Estado de Mato 
Grosso do Sul, incluindo o Atlas Multirreferencial. Os dados foram elaborados por técnicos 
do planejamento do Estado e estão sendo trabalhados pela equipe de cartografia da equi-
pe do Instituto de Meio Ambiente (Imasul) e Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE/MS).

• Diagnóstico Socioeconômico de Mato Grosso do Sul

O diagnóstico elaborado pela Coordenadoria de Apoio Estratégico Situacional da Suplan é 
um estudo de avaliação do desempenho recente do conjunto das atividades que formam 
os setores produtivos e de serviços, bem como sua dinâmica demográfica, dentro do Es-
tado, explorando séries históricas e proporcionando visão conjuntural do desempenho de 
seus principais indicadores, com o objetivo de oferecer à sociedade um instrumento de 
análise da conjuntura recente dos principais segmentos da economia sul-mato-grossense.

•Estudo da Regionalização

O Estudo da Regionalização, elaborado pelas equipes da Suplan, define para Mato Gros-
so do Sul nove Regiões de Planejamento, sendo agrupados os 78 municípios existentes 
até 2012. Para cada região, o estudo define o município-polo e os municípios que gra-
vitam em seu entorno. Este estudo será atualizado contemplando a criação de mais um 
município neste ano de 2013. Atualmente, MS conta com 79 municípios.

• Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira do Estado de Mato Grosso do 
Sul (NFMS)

O NFMS foi instituído pelo Decreto nº 13.303, de 22 de novembro de 2011, sob a coordenação 
da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac) 
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e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comér-
cio e do Turismo (Seprotur), com a finalidade de coordenar ações e propor medidas que visem 
ao desenvolvimento de iniciativas e à implementação de políticas públicas prioritárias para 
a região fronteiriça e parceria com instituições públicas e privadas do Estado e Ministério de 
Integração. O NFMS mantém um link para contato no site da Semac. A Coordenação Executi-
va está na Coordenadoria de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento (Suplan-CPPPM).

• MS em Pleno Desenvolvimento Sem Miséria e Indicadores de Emprego e Trabalho 
Decente (IETD de MS)

O Estado assumiu o compromisso de erradicação da extrema pobreza em seu território, e a 
Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) solicitou à Suplan que elaborasse, em parce-à Suplan que elaborasse, em parce- Suplan que elaborasse, em parce-
ria, um plano e a construção de indicadores para seu monitoramento e avaliação. O resultado 
dessa parceria foi a elaboração de um diagnóstico com o perfi l do público em extrema pobre-ção de um diagnóstico com o perfi l do público em extrema pobre-um diagnóstico com o perfil do público em extrema pobre-
za no MS, e capacitações coordenadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), para 
a elaboração dos Indicadores de Emprego e Trabalho Decente (IETD de MS). O relatório final 
com os indicadores construídos foi utilizado na I Conferência Estadual de Trabalho Decente do 
Estado de Mato Grosso do Sul, com proposição de aperfeiçoamento e sistematização futura.

Destaca-se que, com referência a esse tema, foi proposta adesão ao Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (Ipea), no projeto “Erradicação da Pobreza Extrema no Brasil”, com 
objetivo de mapear ações locais/regionais para superação da miséria, o modo como es-
tão implementando-se local/regionalmente as ações federais de superação da miséria, 
e o potencial dessas ações: mapeamento e caracterização da desproteção e da vulnera-
bilidade social. No entanto, o Ipea paralisou o projeto no momento para reformulações.

• Índice de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Mato Grosso do Sul (IDS/MS)

Em 2009 foi iniciada a elaboração do Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS/MS), 
instrumento de planejamento e gestão para monitorar e avaliar os impactos dos pla-
nos, programas, projetos e ações, previstos no Plano de Desenvolvimento Regional (PDR 
2030), que permite vislumbrar os efeitos estruturais das intervenções. Nesse período, 
foram concebidas suas dimensões em social, econômica, institucional e ambiental.

Em 2011, dentro dessa perspectiva de Sustentabilidade Social e Ambiental do desenvol-
vimento em MS, foi priorizada a construção da dimensão Ambiental, e foi elaborado o 
Índice Ambiental de Desenvolvimento (IAD/MS). Esse projeto está em desenvolvimento 
não só para a construção do IDS/MS, mas também para disponibilizar indicadores es-
tratégicos aos programas de desenvolvimento do Estado. Em 2013, está previsto, com o 
apoio técnico no âmbito do Ipea/Proredes, a capacitação de servidores da Semac para a 
continuidade do desenvolvimento dos indicadores que compõem o IDS/MS.

• Índice Ambiental de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul (IAD/MS)

Para construção do IAD/MS, elaboraram-se quatro documentos ambientais, que se en-
contram disponíveis para a sociedade:

1. Caderno Geoambiental das Regiões de Planejamento do Estado do MS; 

2. Caderno de Indicadores - Dimensão Ambiental; 

3. Geoambientes da Faixa de Fronteira MS; 

4. Indicadores Ambientais da Faixa de Fronteira.
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• Índice de Desenvolvimento Institucional do Estado de Mato Grosso do Sul (IDI/MS)

O Índice de Desenvolvimento Institucional (IDI/MS), em processo de finalização, compõe 
uma das dimensões do Índice de Desenvolvimento Sustentável. Ele mede o grau de interna-
lização das políticas, ações do Governo e da sociedade no âmbito do território, com a prática 
das mudanças requeridas para a efetiva implementação do desenvolvimento sustentável.

•  Índice de Responsabilidade Social do Estado de Mato Grosso do Sul (IRS-MS)

O Índice de Responsabilidade Social (IRS-MS) instituído pela Lei nº 2.293, de 28 de setem-
bro de 2001 e posteriores alterações, foi elaborado pela Suplan/CPPPM a partir de 2007, 
quando se celebrou o convênio de Cooperação Técnico-Científica para a utilização da 
metodologia desenvolvida pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). 
A fundação paulista utiliza essa metodologia para a construção do Índice Paulista de 
Responsabilidade Social (IPRS) desde 2001.

A Lei do IRS-MS determina que, para ser elaborado o índice, serão utilizados dados fornecidos 
pelos municípios, secretarias de governos, autarquias, entre outros, a fim de acompanhar os 
resultados, esforços e participação social, por meio de indicadores, especialmente nas áreas de 
saúde, educação, renda, finanças públicas e desenvolvimento urbano. Foi previsto que sua divul-
gação bianual será de responsabilidade da Assembleia Legislativa e sua elaboração pela Semac. 

A divulgação bienal permite ao Estado disponibilizar, em períodos relativamente curtos, uma 
série histórica de informações técnicas à sociedade e, principalmente, aos gestores públicos. 

O monitoramento de eficiência e eficácia dos programas e ações específicos do PPA é 
realizado diretamente nas unidades setoriais que executam as ações e estabelecem, de 
acordo com suas prioridades, os indicadores pertinentes, que devem ser sistematicamen-
te monitorados. Destaca-se que os relatórios citados neste tópico compõem o sistema de 
monitoramento e são peças importantes de diagnóstico para as ações governamentais.

• Pesquisa Mensal dos Custos das Cestas Básicas

Os dois índices mensais das Cestas Básicas são construídos na Suplan/CPPPM, com séries 
mensais disponíveis desde janeiro de 2004 no site da Semac. São realizados a partir das 
apurações semanais de preços, na Capital do Estado, Campo Grande, de uma lista de 
produtos essenciais à manutenção de um indivíduo e outra para a família. A elaboração 
desses indicadores está atualmente em fase final de implantação do novo projeto de 
modernização tecnológica. A primeira divulgação do Índice da Cesta Individual foi em 
dezembro de 1989 e da Familiar, em abril de 1991. 

A Cesta Básica Alimentar Individual é composta por 15 produtos alimentícios adaptados 
e calculados para atender às necessidades nutricionais de um adulto com idade de 23 a 
50 anos (Decreto‐Lei nº 399/38), avaliando o poder de compra do salário mínimo na aqui-
sição de alimentos necessários à manutenção de um indivíduo‐padrão, de acordo com as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Cesta Básica Familiar é composta por um painel fixo de produtos que deve preencher 
as necessidades de higiene, limpeza e alimentação. Para tanto, são pesquisados 32 pro-
dutos de alimentação, cinco de higiene pessoal e sete de limpeza doméstica, seleciona-
dos por meio de hábitos de consumo (Pesquisa de Orçamento Familiar/POF‐1989) e suas 
respectivas quantidades, essenciais à sobrevivência adequada.
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VI• Relatórios: PPA (2008/2011), PPA (2012/2015) e respectivos Ma-
nuais de Elaboração tanto Federal como o Estadual

Conferido pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e 
Tecnologia, confeccionado no ano 2011 e instituído pela Lei n. 4.145, de 19 de dezembro 
de 2011, o PPA 2012-2015 é um relatório consolidado dos diversos objetivos, estratégias, 
planos, programas, metas, indicadores e ações setoriais. Esse relatório, estruturado e sis-
tematizado sob as orientações previstas no Manual Técnico Orçamentário (MTO), resume 
uma rede sistêmica de gestão.

O PPA tornou-se, na Constituição Federal de 1988, um marco para o planejamento gover-
namental no Brasil, recebendo maior credibilidade e crédito de plano do que previsões 
orçamentárias, que definem limites, ponderações e ações governamentais. Sendo uma 
política de governo, compõe-se dos níveis estratégico e tático-operacional. Dessa forma, 
para atender aos objetivos propostos, sob a orientação de resultados, necessita de funda-
mentação técnica em seu processo de elaboração e monitoramento, a fim de poder de-
sempenhar seu papel de instrumento de planejamento, possibilitando o atendimento das 
demandas do cidadão e de governamentabilidade, não sendo um adereço personalizante.

O manual orçamentário produzido pela Semac/Suprog em 2012 teve como base o Manual de 
Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015, elaborado pelo Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.

O objetivo do Manual Técnico Orçamentário (MTO), que estrutura a formulação do PPA, 
é definir como serão articulados os planos de orçamento, uniformizar e sistematizar, de 
forma consensual, os aparatos moderadores de alocação de recursos e dos gastos, res-
peitando a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o MTO (2012), o “Plano Plurianual de-
fine os objetivos e metas do período: 2012-2015, atualizado anualmente conforme as 
necessidades geradas com o desenvolvimento das ações governamentais”.

No processo de pesquisa, para melhor compreensão das mudanças e identificar seus di-
lemas organizativos, foi realizada uma análise comparativa entre o relatório atual do PPA 
(2012-2015) e o do período anterior, PPA (2008-2011), com o objetivo de encontrar as prin-
cipais mudanças ocorridas no sistema de planejamento que o Estado vem construindo.

A análise comparativa ocorreu com a observação dos pontos marcantes entre os dois 
planos, como os planos vêm se construindo e quais as modificações ocorridas em relação 
a estrutura e objetivos.

Sendo assim, ambos os relatórios dos PPAs abarcam a organização dos gastos e despesas 
para o Estado do Mato Grosso do Sul e trazem consigo a organização de plano de gover-
no, no estrato do planejamento governamental.

A função orçamentária é classificada a partir da Portaria n. 163, de 04 de maio de 2011, 
compreendendo: 

“os orçamentos fiscais e da seguridade social, abrangendo os Poderes do Estado, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. O orçamento de investi-
mentos das sociedades de economia mista em que o Estado, direta ou indireta-
mente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.” (MTO, 2012, p. 4)
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Assim, o manual define como se estrutura a organização dos gastos e estabelece formas 
plausíveis para organizar-se diante dos interesses do Estado e de suas aplicações gover-
namentais. A atuação do governo:

“(...) dar-se-á sob a forma de programas, que é um instrumento de organização 
governamental que tem por finalidade o atendimento da demanda e necessi-
dades da sociedade através da estrutura administrativa estadual; no orçamen-
to, são agregados a programas e discriminados em projetos e atividades possi-
bilitando melhores resultados da administração pública”. (MTO, 2012, p. 4)

Dessa forma, o governo incita uma forma de planejamento por meio dos programas, cujo 
interesse vem do implemento das políticas públicas e das congruências governamentais.

VII• Conseplan e o “Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados 
Brasileiros”

A Suplan participa regularmente das reuniões do Conselho de Secretários de Planeja-
mento (Conseplan). As reuniões são realizadas trimestralmente. A atuação desse con-
selho tem sido relevante para o processo de reflexão, debate e atuação para o fortaleci-
mento do sistema de planejamento nacional. Destacam-se diversas ações, entre elas o 
Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados Brasileiros, com relação direta com esta 
pesquisa da Rede Ipea.

Esse conselho, em parceria com a SOF/MP, aplicou um questionário, que foi respondido pelos 
27 estados, buscando avaliar o sistema de planejamento dos estados brasileiros. O resulta-
do da parceria foi a elaboração do relatório intitulado “Diagnóstico Área Orçamentária dos 
Estados Brasileiros”. O questionário foi respondido pela Suplan em conjunto com a Suprog. 

O resultado com as respostas de Mato Grosso do Sul revelou que existem alguns pontos 
que MS necessita aprimorar, conforme descritos a seguir:

- anexos de prioridade e metas da LDO, que hoje não existem no Estado;

- elaboração de manuais de procedimentos;

- estabelecimento de decretos de contingenciamento; e,

- respeito ao espaço fiscal na reabertura de créditos adicionais.
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Fonte: Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados Brasileiros, SOF/MP (2011).

Foram propostas cinco ações distribuídas em macroprocessos para a melhoria indicada, 
descritas a seguir: 

Macroprocesso 1 – Da estrutura: Este macroprocesso está bem estruturado no Estado. 

Macroprocesso 2 – Do processo de elaboração da LDO: Verificou-se somente a necessida-
de de capacitação para desenvolvimento do Anexo de Prioridades e Metas da LDO.

Macroprocesso 3 – Do processo de elaboração da LOA: Entende-se como necessário que 
o Estado observe o Anexo de Metas e Prioridades da LDO quando da alocação de recur-
sos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) pelos órgãos estaduais. 

Macroprocesso 4 – Do processo de execução da LOA: O Estado não utiliza decretos de 
contingenciamento importante para a gestão orçamentária e não se preocupa em res-
peitar o espaço fiscal na reabertura de créditos adicionais necessitando, assim, de capa-
citação para entender essa importância. 

Macroprocesso 5 – Das informações complementares: Este macroprocesso está muito 
bem estruturado, segundo informações fornecidas pelo Estado. 

VIII• Sistema Integrado de Acompanhamento das Ações Governa-
mentais (SIAAG)

O Sistema Integrado de Acompanhamento de Ações Governamentais (SIAAG) tem como 
objetivo acompanhar as ações governamentais nas secretarias do Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov). 

Por meio de uma ferramenta informatizada, o SIAAG está disponível para todas as unidades re-
alizarem o cadastramento e acompanhamento das ações governamentais. O sistema é alimen-
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tado com informações pertinentes aos programas, projetos e atividades, desenvolvidos sob a 
forma de ações governamentais, nas diferentes unidades administrativas do Governo do Estado.

O SIAAG possui um manual que tem o intuito de oferecer suporte à equipe técnica das 
diferentes unidades administrativas do Governo do Estado em relação ao preenchimento 
adequado das ações governamentais no sistema.

As informações constantes no SIAAG servirão de subsídio à tomada de decisões governa-
mentais, estabelecendo um forte instrumento de planejamento e de maior transparência 
na gestão pública do Estado.

IX• Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estados 
e Municípios (Siplan)

O Siplan, um sistema baseado na Programação Orçamentária (Progorcan) e customizado 
para atender aos estados e municípios, foi adotado no Estado de Mato Grosso desde os 
anos 2000. O aplicativo tem como finalidade a elaboração orçamentária, o planejamento 
e a gestão do processo na fase de execução e reprogramação na distribuição das receitas 
e despesas orçamentárias, atendendo à legislação pertinente do Estado.

2.5 Entrevistas e Questionários com Atores- chave

A entrevista inicial realizada foi na Superintendência de Orçamento com o Superinten-
dente de Orçamento e Programa e com o Coordenador de Programação Orçamentária, 
que permitiram que o bolsista observasse a rotina dos membros da equipe Suprog. Esta 
etapa foi realizada em um período de dois meses e, posteriormente, houve visitas regu-
lares para a obtenção de informações complementares.

As entrevistas realizadas com a equipe da Suprog utilizaram perguntas que constam nos ob-
jetivos do TR – Ipea, item 7. As perguntas em relação ao monitoramento do PPA ficaram sem 
respostas específicas na primeira entrevista, pois o respondente informou que essa ativida-
de não era de competência daquele setor de Coordenação de Programas – Seprog/CPO. No 
entanto, o superintendente daquela área esclareceu que o relatório enviado anualmente 
para a Assembleia Legislativa, elaborado na Suplan com apoio da Suprog e Unidades Seto-
riais, tem esse papel de acompanhamento e avaliação das ações previstas e realizadas no PPA.

Além desse relatório anual, existe o Sistema Integrado de Acompanhamento de Ações 
Governamentais (SIAAG), que é acompanhado pela Secretaria de Governo, conforme de-
talhado no tópico 2.4, item viii, deste relatório de pesquisa. As demais questões respon-
didas estão em conformidade com o que prevê o arcabouço legal do PPA.

As Unidades Setoriais entrevistadas, empresa de Saneamento e Secretaria de Fazenda, tiveram 
facilidade para responder as questões levantadas; no entanto os demais procurados, pela aná-
lise das respostas, pareceram os técnicos designados, pois estavam cientes do processo global 
do plano, mas conheciam profundamente apenas sua rotina específica. Assim, o resultado fo-
ram respostas para a mesma pergunta com resultados divergentes e às vezes contraditórios.

Para exemplificar, no questionamento quanto à elaboração do plano, os respondentes 
citaram que a principal mudança foi o acréscimo de informações relativas aos indicado-
res e à distribuição por região, propiciando instrumentos para avaliação das ações e da 
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distribuição de recursos por região. Porém, o detalhamento das informações, em relação 
aos indicadores e metas regionais, acontece nas unidades setoriais e não é explicitado no 
documento consolidado do projeto de Lei do PPA. 

O segundo momento de coleta de dados foi a resposta aos questionários, encaminhados 
via mensagem eletrônica pela Superintendência de Planejamento (Suplan) aos técnicos 
das unidades setoriais envolvidos na construção do PPA, ou seja, para as 12 Secretarias 
de Estado que compõem a estrutura de governo de MS. 

Considera-se que o retorno de seis questionários devidamente respondidos foi relevan-
te, pois conseguiu-se uma amostra de 50% das Secretarias de Estado: duas da adminis-
tração direta, ou seja, da própria secretaria de Estado, duas de empresas e uma de Insti-
tuto. Porém, muito poderia ainda ser trabalhado, pois as unidades setoriais vinculadas às 
12 secretarias são em torno de 35 e o nível de planejamento entre elas é diferenciado e 
com forte relação com o nível de modernização no sistema de informação e informática.

Concomitantemente à aplicação dos questionários e espera das respostas para tabulação 
e análise, a equipe de pesquisadores de MS buscou dados com base nos documentos refe-
renciais produzidos no planejamento e que dão suporte para as unidades elaborarem seus 
planos setoriais para atendimento dos objetivos propostos da pesquisa, uma vez que algu-
mas das respostas obtidas representavam mais o pensamento do técnico que a respondeu, 
do que propriamente a realidade do processo de elaboração, conteúdo e monitoramento.

Em relação ao conteúdo dos questionários, houve algumas respostas divergentes entre 
os respondentes, mostrando que não há um entendimento único ou pleno dos servido-
res a respeito de sua atuação nas funções do Planejamento e da Gestão do Estado. Assim, 
pode-se pensar que essas áreas atuam em níveis distintos de efetividade e grau de ma-
turidade, conforme a capacidade e estrutura dessas unidades gestoras que compõem o 
sistema de planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Desse modo, detectou-se que o sistema de planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul é 
composto por uma rede heterogênea e que as unidades mais estruturadas são aquelas que 
possuem melhores resultados em seu processo de planificação, a exemplo da Empresa de Sa-
neamento (Sanesul), que detém elevado padrão do sistema de gestão e planejamento, refle-
tindo na eficácia de seus planos setoriais e inclusive divulgando para a sociedade resultados 
de suas metas claramente estabelecidas. Outras possuem nível intermediário, o que reflete 
na eficácia de ações setoriais autônomas. E há, ainda, unidades de atuação menos estratégi-
cas, em nível administrativo, que se encontram em processo de elaboração de seus planos 
estratégicos e atuam na base da execução de rotinas e atendimentos de exigências legais. 

2.6 Percurso Metodológico

Procedimentos metodológicos utilizados na sistematização dos 
dados e informações

O aparato metodológico desta pesquisa é um estudo de caso, que pretende detalhar o pro-
cesso de elaboração, conteúdo e monitoramento do PPA 2012-2015 do estado do Mato Gros-
so do Sul, a fim de compreender o planejamento e gestão governamental na esfera estadual.

As ferramentas utilizadas para coleta de dados foram a realização de entrevistas semies-
truturadas e abertas, aplicação de questionário, observação direta in loco e pesquisa do-
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cumental, estruturadas pelos critérios de análises descritivos da Teoria Ator-Rede (TAR). 
Este método caracteriza-se como pós-estruturalista e pretende compreender essa rede, 
formada por elementos humanos e não humanos, que se complementam para a elabora-
ção de um documento, responsável pelo norte das ações governamentais, neste estudo 
de caso, o PPA 2012-2015 do Estado do Mato Grosso do Sul.

O método TAR mostra-se relevante para abrir novas perspectivas e novos espaços dentro da 
multiplicidade dos discursos nos construtos da realidade. O PPA mostra-se como perspectiva 
de gestão governamental que define estratos estratégicos para determinar uma realidade.

Para o produto da pesquisa, serão construídos relatórios críticos, que irão discutir a efe-
tividade de gestão governamental do Estado do Mato Grosso do Sul. Esse produto será 
composto de análises de um estudo de caso e abarca quatro métodos de análise: o estudo 
de documentos referentes à construção do PPA e o próprio, a efetivação de entrevistas e 
questionários com atores-chave e a observação in loco dos agentes estruturantes do PPA.

A complementação metodológica da pesquisa configura-se com a proposição analítica da 
Teoria Ator-Rede (TAR), pois esta permite descrever as ramificações da rede que constrói 
um documento, no caso, o PPA 2012-1015 do estado do MS. A TAR, sendo um método den-
tro dos critérios e conceitos pós-estruturalistas, permite identificar os movimentos dos es-
tratos humanos e não humanos, suas materialidades e abstrações governativas para com-
preender como se desenvolve uma titulação organizativa e estratégica de governo. 

A relação da TAR com um estudo de caso se dá na medida em que a TAR permite descre-
ver e analisar um produto por meio de sua rede de construção, pois se sabe que um pro-
duto abarca discursos estratégicos que permitem sua estruturação, mas como usar a TAR 
para conhecer o PPA 2012-2015 do MS, a partir dos atores envolvidos em sua construção, 
humanos e não humanos, ou melhor, o discurso de cada agente e os documentos de fo-
mentação do produto? De acordo com Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subritas (2011, p. 68),

Los procesos de política publica parten y resultan de la constitución de objetos 
mútiples, ya que nunca hay una única versíon para definir u ordenar la realidad 
que venza as resto, y, por lo tanto, se vuelve imprescindible una coordinación 
entre versiones, un equilibrio entre componentes. Ésta es la tarea de la política. 
Ser sensibles a la mutiplicidad, a la complejidad, implica descubrir que vivimos 
em diferentes mundos, que se solapan y coxisten.

Sendo assim, a TAR impregna-se da complexidade das políticas públicas e das formas de 
governamentabilidade para entender, de forma múltipla, como se estruturam as formas 
estratégicas de um plano, observando suas várias versões e como acontece o movimento 
espacial e temporal da lei que regula o PPA, para a concretização do plano.

As formas múltiplas para compreender as manifestações e articulações de um plano tor-
nam-se de essencial importância, pois, ao reconhecer a multiplicidade dos processos 
para a estruturação de um documento, pode-se entendê-lo por várias facetas, abrindo 
novos espaços de compreensão e ressaltando discursos que proliferam não somente na 
rasura do texto, como também aqueles mais visíveis a olho nu.

A TAR, por assim dizer, complementa o estudo de caso, possibilita o encontro com os discursos 
que proliferam em um documento, pois, entre entrevistas, questionários, análises de docu-
mentos e observação, podem-se encontrar os elementos discursivos que constroem um docu-
mento, visto sua forma em rede, que permite seu conteúdo. A TAR descreve e analisa essa rede.
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A TAR, assim, inscreve-se desta forma: “É esta dupla separação que precisamos reconstituir, 
entre o que está acima e o que está abaixo, de um lado, e entre os humanos e não humanos 
de outro” (LATOUR, 2008, p. 19). A TAR atenta-se à formação dos objetos híbridos, quando o 
discurso da modernidade tentou separar elementos como cultura e natureza, mas em seu sub-
discurso construiu objetos híbridos, que aparecem nas superfícies das realidades cotidianas. 

A hibridez pode ser ouvida entre os atores humanos e não humanos que proliferam na 
constituição do PPA, vinculando diversos processos em organismos documentais. Esta 
hibridez está acoplada ao discurso que condiciona o PPA, junto às inter-relações entre 
atores que movem o PPA. Por isso a TAR torna-se método importante aqui, pois descobre 
os elementos humanos e não humanos para a construção de um documento.

A Teoria Ator-Rede construída por Latour (2008) traz como pressuposto necessário para 
análise da realidade a configuração de ouvir os atores que se movimentam nas e entre 
as redes do construto da realidade. Essa teoria traz a prática intelectual como posição e 
discurso da “alta política” e reconhece que somente ouvindo e travando diálogos com a 
rede e seus atores será possível construir uma ciência incorporada às análises políticas 
essenciais para a construção de uma sociedade mais democrática.

A pesquisa aqui desenvolvida abarca os estados de como o PPA vem sendo desenvolvi-
do, conhecendo sua forma de elaboração, para depois reconhecer como se constrói seu 
conteúdo e suas formas de monitoramento.

O texto, a seguir, reflete sobre o que é o PPA no Estado de MS, suas partituras realistas, traça um dese-
nho sobre o desenvolvimento da pesquisa e articula-se com as políticas públicas, com base na TAR.

Outro ponto central que se pode observar como interesse do Ipea para com a pesquisa é a 
participação da sociedade civil, que no caso aparece como uma pergunta: “¿La participación 
ciudadana hace alguna diferencia?” (GRAU-SOLÉS, ÍÑIGUEZ -RUEDA, SUBRITAS, 2012, p. 64) 

Para compreender o PPA, é preciso entender como a rede se elabora, e assim, fica inte-
ressante pensar o seguinte:

Nos encontramos delante de objetos con multiplicidad de versiones que se di-
ferencian por incorporar o prescindir de determinados elementos. Pero las dife-
rentes versiones no sólo coexisten, sino que también interfieren las unas con las 
otras de forma compleja. (GRAU-SOLÉS, ÍÑIGUEZ-RUEDA, SUBRITAS, 2012, p. 71)

As diversas versões interferem umas nas outras, sendo assim, para compreender o PPA, é 
preciso observar bem cada versão que o constitui. Pelo caminhar da pesquisa, podem-se 
encontrar posições antagônicas que tendem a mesma formação ideológica, mas mesmo 
assim, elas repelem-se e deixam lacunas em relação à construção do PPA. 

Fica interessante apontar a invisibilidade de alguns temas que aparecem no PPA como 
forma periférica, como o caso dos povos indígenas. O Estado possui a segunda maior 
população do Brasil dos povos Quilombolas: há 32 quilombos, e que não está explícito 
no plano estratégico de desenvolvimento. Talvez seja o caso de o PPA pleitear algumas 
políticas macro, incluindo questões sociais, culturais e históricas.

Cada entrevista concretizada permite observar um viés do objeto, como observam Grau-
-Solés, Íñiguez-Rueda e Subritas (2012, p. 71): “Cada una de las versiones es una forma de 
conocimiento del objeto, es una forma de realidad del objeto”. Sendo assim, são muitas 
as realidades do objeto PPA, algumas ganhando um valor mais sistêmico e outras que 



37

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

começam a ganhar valor pelo fato de esta pesquisa estar sendo concretizada, e um insti-
tuto de pesquisa do governo federal estar dando credibilidade ao objeto.

Pensar a política pública dentro do PPA é uma tarefa complexa, pois tende a desconstruir 
as formas de governança que um governo traça como primordiais. Sendo assim, pode-se 
pensar a política pública pelo seguinte viés:

La Política Pública, por lo tanto, no es un hecho, algo inevitable, independiente 
y pre existente. Hablar sobre políticas públicas es estar posicionado y desem-
-peñándose dentro de una convención social y lingüística que se ha vuelto cada 
vez más utilizada en el ámbito democrático como forma de expresar acción e 
in-tenciones y como una forma de buscar respuestas a preguntas de tipo “¿qué 
va a hacer con respecto a esto y a aquello?” (SPINK, 2012, p. 18).

A partir dessa consideração de Spink, podem-se pensar as políticas públicas como incre-
mento pertinente para definir como e a forma de planejamento de um governo como ato 
de governança, pois o PPA só pode definir-se como objeto de planejamento se estiver in-
corporado às políticas públicas vigentes no Estado, para que se torne democrático, mas, 
ao fazer a análise das respostas das entrevistas, pode-se perceber que o PPA se forma em 
decorrência de problemáticas encontradas nas entranhas do governo, estabelecendo um 
critério pontual e não estruturante.

Sendo assim, para rastrear o PPA, torna-se necessário conhecer os dilemas humanos e 
não humanos que compõem a rede complexa que constrói o PPA, mesmo que este seja 
consolidado por uma ideologia rigorosa e centralizada. A rede prossegue como um estar 
pós-estrutural, que emenda elementos críticos e fluidos, que desenvolve a condição rea-
lista de um produto, no caso, o PPA.
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3. RESULTADOS

3.1 Breve Histórico da Experiência de Planejamento em MS 

O Estado de Mato Grosso do Sul criado pela Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 
1977, que desmembrou a área territorial de Mato Grosso e constituiu o território de Mato 
Grosso do Sul, definindo como sua capital a cidade de Campo Grande.

A organização administrativa pública do Poder Executivo foi regulamentada pelo De-
creto Lei nº 02, de 1º de janeiro de 1979, e pelo Decreto Lei nº 05, e na mesma data 
foi criada a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. O Quadro 4, a 
seguir, identifica os marcos legais que normatizaram a evolução da organização admi-
nistrativa pública de Planejamento do Estado de MS em uma visão sintética e resumida 
que será comentada mais à frente.

Quadro 4: Marco Regulatório da Evolução da Organização Administrativa Pública 
do Planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul (MS)
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1977 Lei Complementar 
Federal nº 31

Desmembrou a área territorial de Mato Grosso, constituindo o território de Mato 
Grosso do Sul e definindo como sua capital a cidade de Campo Grande. 

1979 Decreto Lei nº 02 Organização da Administração Pública do Poder Executivo

1979 Decreto Lei nº 05 Dispõe sobre o Sistema Estadual de Planejamento e a Secretaria de Planeja-
mento e Coordenação Geral.

1979 Decreto Lei nº 07 Aprova a estrutura básica da Seplan-MS

1979 Decreto nº 15 Aprova o Estatuto da Fundação Instituto de Desenvolvimento de Mato Gros-
so do Sul – Idesul

1985 Decreto nº 3.106 Altera a Razão Social da IDESUL para Fundação de Apoio ao Planejamento do 
Estado – FIPLAN-MS

1990 Lei nº 1.035 Altera a estrutura organizacional do Poder Executivo, extingue a Fiplan-MS

1991 Lei nº 1.140 Dispõe sobre a reorganização da Estrutura Básica do Poder Executivo, cria a 
Secretaria de Estado de Planejamento e de Ciência e Tecnologia – Seplan-MS

1996 Lei nº 1.654 Altera a Lei nº 1.140/91 e cria a Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento 
e Planejamento – Sefop-MS

1999 Lei nº 1.940 Altera a Lei nº 1.140/91 e cria a Secretaria de Estado de Planejamento e de 
Ciência e Tecnologia – Seplanct-MS

2000 Lei nº 2.152 Dispõe sobre a reorganização da Estrutura do Poder Executivo e cria o Institu-
to de Estudos e Planejamento – Iplan-MS

2000 Decreto nº 10.124 Institui a Fundação Instituto de Estudos e Planejamento com a publicação de 
seus estatutos.

2001 Lei nº 2.268
Altera a Lei nº 2.152/00 para transformar em autarquia a Fundação Instituto 
de Estudos e Planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul, que passa a ser 
denominado Instituto de Estudo e Planejamento de MS (art. 5º)

continua
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2001 Decreto nº 
10.555

Dispõe sobre a instituição de função de Analista de Planejamento e Or-
çamento no Grupo Ocupacional Apoio Técnico Operacional do Plano de 
Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo, e dá outras providências. 
Publicado no DO nº 5.637, de 22 de novembro de 2001. Revogado pelo art. 
33 do Decreto nº 11.839/05

2002 Lei n° 2.598
Dispõe sobre a organização da Estrutura do Poder Executivo e cria a Secretaria de 
Estado de Planejamento e de Ciência e Tecnologia – Seplanct-MS (transforma Fun-
dação em Secretaria).

2002 Decreto n° 11.048 Estabelece a Estrutura Básica das Secretarias de Estado e dá outras providências.

2004 Decreto n° 11.731 Altera o Decreto n° 11.048/02

2004 Decreto n°11.698 Aprova a Estrutura Básica da Seplanct-MS e dá outras providências.

2005 Decreto n° 11.839
Organiza a carreira de Atividades de Planejamento e Orçamento, define a compo-
sição da Tabela de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e de Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências.

2006 Lei n° 3.345 

Desaparece a Seplanct/CNPJ inscrita no CNPJ 04.213.038/0001-01 e surge a Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da Ciência e 
Tecnologia, Seplanct/Sema CNPJ 02.931.636/0001-82. Órgãos vinculados à Semac: 
Imasul, Fundect e UEMS.

2007 Decreto n° 12.230

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac). 
Publicado no Diário Oficial nº 6.882, de 4 de janeiro de 2007. Revogado pelo decre-
to nº 12.460, de 7 de dezembro de 2007.

2007 Decreto n° 12.460 Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cida-
des, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac), e dá outras providências.

2009 Lei n° 3.682
Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei nº 2.152, de 26 de outubro de 2000. 
Retira “Cidades” passando a denominar “Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do 
Planejamento, da Ciência e Tecnologia” mantém o CNPJ 02.931.636/0001-82.

2010 Lei n° 3.393 UEMS, de vinculada à Semac passa para a Educação.

Em relação à carreira dos servidores dessas estruturas de planejamento governamental, 
inicialmente pertenciam à Coordenação Geral de Mato Grosso do Sul. A carreira era úni-
ca e os servidores eram alocados conforme as necessidades de recursos de pessoal das 
Secretarias, ou seja, no início não havia uma carreira nem a exigência de requisitos espe-
cíficos para o exercício da função das atividades de planejamento. 

No ano de 2001, houve significativa alteração nesse processo quando foi instituída a função 
de Analista de Planejamento e Orçamento no Grupo Ocupacional Apoio Técnico Operacional 
do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo, e passou-se a ingressar na 
carreira por meio de concurso público. Essa mudança provocou a existência e convivência de 
dois grupos de servidores: os efetivados na carreira por mecanismos de enquadramento e os 
que ingressaram a partir do primeiro concurso que ocorreu no ano de 2002. 

Art. 1° Ficam instituídas, para compor o Quadro de Pessoal do Instituto de Estu-
dos e Planejamento (IPLAN), no Grupo Ocupacional Apoio Técnico Operacional 
do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo, de conformidade 
com as disposições da Lei n° 2.065, de 27 de dezembro de 1999, as seguintes 
funções: I - Analista de Planejamento e Orçamento para integrar a categoria 
funcional de Profissional de Apoio Operacional; II - Assistente Técnico de Orça-
mento para integrar a categoria funcional de Assistente Técnico Operacional.
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Art. 2° Será exigida para ocupar a função de Analista de Planejamento e Orçamento 
o nível superior completo, em qualquer área de conhecimento, com pontuação no 
concurso público, na prova de títulos, os cursos de pós-graduação de especialização, 
mestrado e/ou doutorado. (Decreto nº 10.555, de 21 de novembro de 2001)

Dos técnicos de planejamento, apoiados por consultoria privada especializada, que fize-
ram parte da equipe envolvida diretamente na elaboração dos primeiros Planos Regio-
nais de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com Universidades, Prefeituras e re-
presentantes eleitos pelas entidades da sociedade civil, vários ainda continuam lotados 
na atual Semac. Atualmente os técnicos lotados no planejamento vêm desenvolvendo 
diversos trabalhos sem auxilio de consultores, mas com apoio técnico de instituições 
parceiras, a exemplo da realização do PIB com o IBGE, IRS/MS com a Fundação Seade/SP 
e este com o Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea), entre outros que ficam disponíveis 
na página da Secretaria – Semac, permitindo o acesso e a utilização pela sociedade. 

Retornando aos aspectos das reestruturações administrativas, estas ocorrem de forma mais sis-
temática do que as mudanças relacionadas à carreira específica de servidores na função de pla-
nejamento. Em 1979 foi alterada a estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Coorde-
nação Geral de Mato Grosso do Sul (Seplan-MS), por meio do Decreto n° 7, de 1° de janeiro de 1979, 
e do Decreto n° 15, de 1° de janeiro de 1979, que aprovou o estatuto da Fundação Instituto de 
Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul (Idesul), vinculada a essa Secretaria de Planejamento.

No ano de 1985 o Idesul passou a ser denominado por Fundação Instituto de Apoio ao Plane-
jamento do Estado (Fiplan-MS), por meio do Decreto n° 3.106, de 16 de julho de 1985, sendo 
extinto pela Lei n° 1.035, de 28 de fevereiro de 1990, que novamente, no ano de 1991, foi alte-
rada para Secretaria de Estado de Planejamento e Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. 

Em 1996 foram extintas diversas secretarias, entre elas as Secretarias de Estado de Planeja-
mento e Ciência e Tecnologia e de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, pela Lei n° 1.654, 
de 15 de janeiro de 1996. Assim, as ações desenvolvidas por essas secretarias extintas, bem 
como o quadro de pessoal, passaram a integrar-se à Secretaria de Estado de Finanças, Orça-
mento e Planejamento de Mato Grosso do Sul, que foi extinta em 31 de dezembro de 1998.

Em 1999, pela Lei n° 1.940, de 1° de janeiro, foi criada pela segunda vez, com a mesma denomina-
ção, a Secretaria de Estado de Planejamento e Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul visan-
do dar continuidade a sua gestão e assegurando-a, pela Lei n° 2.598, de 26 de dezembro de 2002, 
que reorganizou, a partir de 1° de janeiro de 2003, a estrutura do Poder Executivo, e, pela terceira 
vez, cria a Secretaria de Estado de Planejamento e Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

Na gestão atual, existem duas vinculações, previstas no Decreto n° 11.048, de 27 de dezem-
bro de 2002, que estabelece a estrutura básica das Secretarias de Estado, a vinculação das 
entidades de administração indireta e as condições de incorporação de direitos e obriga-
ções de órgãos extintos ou transformados. O Planejamento Estratégico em MS foi iniciado à 
época do Instituto de Estudos e Planejamento de Mato Grosso do Sul (Iplan/MS), em 2002.

Retornando aos aspectos das gestões das Secretarias descritas no quadro, a Secretaria de Es-
tado de Planejamento e de Ciência e Tecnologia (Seplanct) foi organizada para atuar na fun-
ção institucional de Gestão do Aparelho do Estado, pelo Decreto nº 11.698, de 07 de outubro 
de 2004. Porém em 2007, pelo Decreto nº 12.460, de 7 de dezembro de 2007, reorganiza-se a 
estrutura básica dessa secretaria, alterada pela Lei nº 3.682 de 29 de maio de 2009 para Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac) repre-
sentada por um Secretário de Estado, que continua responsável pela pasta até os dias atuais.
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Durante esses anos, houve alterações e extinções de órgãos vinculados à Secretaria respon-
sável pelo Planejamento, como Fundações e Autarquias. Durante a história política do Estado 
do Mato Grosso do Sul, podem-se perceber mudanças de poder: um partido que se mostra-
va entre os enquadres do coronelismo partia do poder principal, para que depois a oposi-
ção, por conta dos entraves históricos, demonstrasse novas formas de colocar-se no poder. 

Assim, essas alterações que, ocorreram de forma mais sistemática no início, refletem as 
significativas alternâncias ocorridas nos governos desde 1979 até 1983, quando Wilson 
Barbosa Martins assume o Governo do Estado. 

Após esse período, o PMDB foi predominantemente o partido político que mais vezes 
governou o Estado. Apenas no governo de Pedro Pedrossian (PDS e mais tarde PTB) em 
1991 e de José Orcírio Miranda dos Santos (PT) no período de 1999 a 2007, que o PMDB 
não esteve à frente do governo do Estado.

No Quadro 5, a seguir, estão listados os dez governadores do Estado de Mato Gros-
so do Sul desde sua criação em 1977 e instalado em 1979 até o governo atual.

Quadro 5: Governadores do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome Início do Mandato Fim do Mandato

Harry Amorim Costa (ARENA) 1 de janeiro de 1979 12 de junho de 1979

Londres Machado (ARENA) 13 de junho de 1979 30 de junho de 1979

Marcelo Miranda Soares (ARENA) 30 de junho de 1979 28 de outubro de 1980

Londres Machado (ARENA) 28 de outubro de 1980 7 de novembro de 1980

Pedro Pedrossian (PDS) 7 de novembro de 1980 15 de março de 1983

Wilson Barbosa Martins (PMDB) 15 de março de 1983 14 de maio de 1986

Ramez Tebet (PMDB) 14 de maio de 1986 15 de março de 1987

Marcelo Miranda Soares (PMDB) 15 de março de 1987 15 de março de 1991

Pedro Pedrossian (PTB) 15 de março de 1991 1 de janeiro de 1995

Wilson Barbosa Martins (PMDB) 1 de janeiro de 1995 1 de janeiro de 1999

Zeca do PT (PT) 1 de janeiro de 1999 1 de janeiro de 2003

Zeca do PT (PT) (reeleito) 1 de janeiro de 2003 1 de janeiro de 2007

André Puccinelli (PMDB) 1 de janeiro de 2007 1 de janeiro de 2011

André Puccinelli (PMDB) (reeleito) 1 de janeiro de 2011 atualidade

Fonte: pesquisa documentos da Suplan/CPPPM.

O Quadro 6, a seguir, mostra a cronologia dos planos, programas e diretrizes de ações para 
o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul instituído pelas pastas de Planejamento.
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Quadro 6: Planos e Ações Elaborados e Coordenados pelo Planejamento do Estado 
de Mato Grosso do Sul
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1984 Diretrizes da Ação 
do Governo

Com caráter indicativo, colocava os princípios, os objetivos, as estratégias, 
as prioridades das ações do Governo e detalhava a programação orçamen-
tária, tanto setorial quanto regional.

1.988 Diretrizes da Ação 
Governamental

Neste Plano foram formulados programas e projetos que iriam induzir 
as ações governamentais. Composto por dois programas – Programa de 
Apoio Integrado aos Municípios e Programa Infraestrutural –, espelhava 
a intenção deliberada do governo de realizar mudanças estruturais e con-
junturais no sistema socioeconômico estadual.

1992

Plano de Desen-
volvimento Eco-
nômico e Social de 
MS

Os objetivos e os princípios deste plano estão concretizados sobre os as-
pectos de um desenvolvimento a curto, médio e longo prazos, previstos 
para os anos de 1995, 2000 e 2005.

1996
Macrocenários e 
Tendência Mun-
dial

Foi um estudo prospectivo, com auxílio de consultoria especializada, sobre 
as alternativas mais prováveis de desenvolvimento futuro do Estado, com 
base em um “jogo coerente de hipóteses” sobre as variáveis e os processos 
determinantes de seu desempenho socioeconômico, político e ambiental. 
O propósito principal é subsidiar a formulação de decisões estratégicas 
por parte do Governo e de organizações integrantes da sociedade sul-ma-
to-grossense, por meio da antecipação dos futuros prováveis do Estado.

2006 Promosef

Originário do Programa Federal PNAFE, o Programa de Modernização da 
Secretaria de Fazenda (Promosef ), significou um importante marco na mo-
dernização não apenas da Administração Fazendária de Mato Grosso do 
Sul, mas de toda a Administração Pública Estadual.

1999 MS 2020

Coordenados por consultores, foram elaborados quatro cenários detalha-
dos com suas respectivas cenas de curto, médio e longo prazos, os quais 
serviram de base para a definição de um futuro desejável para o Mato 
Grosso do Sul, orientando as opções estratégicas e determinando as ma-
croprioridades. São eles:

• Desenvolvimento e Integração (Voo do Tuiuiú); • Desenvolvimento com 
Inclusão Social (Piracema); • Crescimento Excludente (Rapto do Predador); 
• Instabilidade e Crise (Estouro da Boiada).

2004

Planos Regionais 
de Desenvolvi-
mento Sustentá-
vel de MS 2025

A construção de Planos Regionais de Desenvolvimento Sustentável e cria-
ção dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Sustentável (Coredes), 
por meio de consultores especializados, marcam uma proposta no macro-
plano “Cenários e Estratégias de Longo Prazo – MS 2020”. O planejamento 
regionalizado apresenta uma forma de aprendizagem social e construção 
de um projeto coletivo, criando bases para a efetiva mudança de desen-
volvimento local e que, por isso, depende da participação dos atores so-
ciais e agentes públicos na formulação dos planos, programas e projetos, 
inclusive em seus modelos de gestão. O MS 2025 foi um trabalho de atu-
alização de cenários e das estratégias a curto, médio e longo prazos para 
Mato Grosso do Sul. Tinha como inovação, o estudo de 17 complexos ou 
dinâmicas produtivas; a elaboração do balanço energético e, ainda, o gás 
natural como elemento de destaque.

2007 Plano Plurianual 
2008/2011

Trata-se do Planejamento Estratégico do Estado, elaborado pela equipe téc-
nica de orçamento, que tem como objetivo tornar Mato Grosso do Sul mais 
competitivo e desenvolvido, em bases sustentáveis. Pautado em oito dire-
trizes, está dividido em cinco programas principais: MS Competitivo com 11 
subprogramas; MS Cidadão com 13 subprogramas; MS Fiscal com um subpro-
grama; MS Gestão com cinco subprogramas e MS Sustentável com dois sub-
programas. Esses programas somam um total e 31 projetos e 211 atividades.
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2010 Plano de Desen-
volvimento Regio-
nal (PDR-MS 2010-
2030)

Trata-se de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, com visão 
de futuro de longo prazo, coordenado pela Superintendência de Planeja-
mento e elaborado com parceiros públicos e privados do Estado de MS, 
contendo as 15 metas estratégicas, com Diretrizes e Indicadores. Apre-
senta a organização territorial do Estado de Mato Grosso do Sul em nove 
Regiões de Planejamento. Utilizando os indicadores IRS/MS e ID/MS, iden-
tificou e agrupou municípios em Mesorregiões Diferenciadas Vulneráveis 
com o objetivo de priorizar ações estatais articuladas e convergentes para 
o desenvolvimento regional.

2012 Plano de Desen-
volvimento da In-
tegração Fronteiri-
ça (PDIF)

A partir do PDR-MS 2010-2030 previsto na meta 15, de desenvolver e im-
plantar, de forma integrada, programas, ações estratégicas em municípios 
pertencentes à Faixa de Fronteira, identificada como a de maior vulnera-
bilidade econômica e social do Estado de Mato Grosso do Sul. Elaborado 
pela Superintendência de Planejamento e parceiros. 

Fonte: Cronologia dos planos no PDR MS 2030 e documentos disponíveis na Suplan.

Em relação aos planos regionais, coordenados por consultoria especializada, que adotou meto-
dologia baseada nas diretrizes emanadas da Conferência Rio 92 e se apoiou na participação ati-
va e organizada de toda a comunidade em oficinas municipais de trabalho, o objetivo principal 
do trabalho foi identificar os principais problemas e potencialidades e estabelecer que futuro a 
sociedade civil organizada almejava para construir nas Regiões de Planejamento.

O Plano de Desenvolvimento Regional (PDR-MS 2030), em vigor, elaborado na Coordenado-
ria de Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento (Suplan/CPPPM), teve sua metodologia 
norteada pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Iniciou-se com a defi-
nição dos princípios e diretrizes da Política de Desenvolvimento Regional de Mato Grosso do 
Sul (PDR/MS) necessários para o desenvolvimento do Plano, que já foi detalhado no tópico 
2.4 – Fontes Documentais –, item ii, PDR/2030 e Estudo da Dimensão Territorial. 

O objetivo é alcançar o desenvolvimento regional equilibrado, previsto na Política Na-
cional de Desenvolvimento Regional (PNDR), no Plano Estratégico de Desenvolvimento 
do Centro Oeste (PDECO) e nos princípios da Constituição de 1988, que foram debatidos 
recentemente na I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, para atender às 
demandas de desenvolvimento e aos anseios da sociedade sul-mato-grossense. No tópi-
co 2.4 Fontes Documentais, item iii. I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional 
do Estado de Mato Grosso do Sul e Code (Ipea).

A Política de Desenvolvimento Regional (PDR/MS) foi expressa em 15 ações estruturan-
tes, o norte para a elaboração do PDR-MS 2030 com programas, metas e indicadores para 
o monitoramento dos resultados.

“As ações no território de Mato Grosso do Sul, sob a orientação deste plano, são 
fundamentais para a efetivação do desenvolvimento mais igualitário do país, 
com responsabilidade social e ambiental, evitando-se o impacto social negativo 
de modelos adotados com base apenas no aumento da produtividade e compe-
titividade para o crescimento econômico, que agravam as desigualdades regio-
nais, a exclusão social, a concentração de renda e a degradação ambiental.”

O destaque para o PDR-MS é devido a sua elaboração ter sido realizada pela equipe téc-
nica dos servidores lotados na Suplan/CPPPM, que consolidaram em um documento sín-
tese as diversas demandas e anseios da sociedade, com o fim de ter um documento de 
referência para construir o futuro desejado de MS. 

A lógica desse plano em relação ao modelo anterior, que fatiava o Estado em diversas regiões, é de 
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olhá-lo como um território único, composto por regiões diferenciadas e com necessidades espe-
cíficas, apesar de convergentes para o desenvolvimento com sustentabilidade. Assim, foi cons-
truída uma agenda de 15 Ações Estruturantes a serem detalhadas nos Planos Plurianuais (PPAs).

As 15 Ações Estruturantes, ou metas a serem alcançadas, foram priorizadas por meio de 
amplo debate com os técnicos designados das Secretarias de Estado de MS, em eventos de 
apresentações diversas para o público da sociedade civil, os quais identificaram situações 
emergenciais e estratégicas, detalhadas anteriormente no tópico especifico do PDR-MS. 

A Superintendência de Planejamento vem buscando evoluir em seu papel de agente 
fomentador do desenvolvimento por meio de sua atuação planejadora, como a organiza-
ção da     I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional e o processo de elaboração 
do PDIF-MS, com capacitações constantes da equipe técnica e em busca de novos instru-
mentos, a exemplo da implantação do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento 
(SIOP), integrando-se com a equipe da Superintendência de Orçamento e Programa. 

As habilidades técnicas estão sendo adquiridas muitas vezes pelo próprio processo de ro-
tinas, learning by doing, justificando inclusive o empenho da equipe de planejamento na 
elaboração deste relatório, a fim de conhecer suas fragilidades e traçar planos de melho-
rias para a atuação mais efetiva do Planejamento. No entanto, é importante ressaltar, no 
tocante a esta carreira no Estado, que ela não tem recebido a mesma importância que a 
de outras carreiras, como de procuradores, advogados e auditores ficais do Estado de MS. 

A disparidade entre salários, número de servidores e estrutura física de trabalho na estru-
tura administrativa de MS não impediu que a equipe de planejamento pudesse elaborar 
bons trabalhos. Contudo a busca por excelência na atuação planejadora necessita de 
investimentos externos condizentes com sua função. 

3.2 Elaboração do Plano Plurianual 

O projeto de lei do PPA 2012-2015 do Mato Grosso do Sul foi elaborado pela equipe da Su-
perintendência de Orçamento e Programa (Suprog) e está integralmente disponibilizado 
na página web da Semac para consulta pública. A consolidação do que se articula dentro 
dos segmentos do governo ocorre na Suprog, recebendo os arcabouços físicos e financei-
ros, e demais documentos dos órgãos setoriais para a constituição do relatório do PPA.

Sendo assim, todo o sistema obedece a uma organização que possui esquema de rede 
centralizada de consolidação, em que cada repartição do governo constrói suas emendas 
financeiras e físicas e passa para a Suprog. A partir daí é confeccionado o projeto de Lei 
do PPA, que é encaminhado para a Assembleia Legislativa, seguindo as demandas e os 
dilemas ideológicos da política do governo vigente.

Os Programas, obedecendo ao método da função programática previsto na portaria in-
terministerial STN/SOF nº163/2001, nascem com o fim de resolver um problema ou inter-
vir na criação de oportunidades, inclusive nas conclusões de necessidades do poder do 
governo vigente, que às vezes traz em si características pontuais. 

Um dos teores que apareceram nas entrevistas foi a relação de política de governo e política 
de Estado. Ficou explícito no discurso de um dos entrevistados que essa articulação mostra 
muitas lacunas, pois o que se converte em principal ação são as necessidades de um presen-
te construído por dizeres ideológicos que respeitam a necessidade do governo vigente.  
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Em situações em que os programas são criados a partir de programas federais, ou de uma 
conjuntura nacional, cita-se como exemplo a promulgação recente da Lei Estadual de Mato 
Grosso do Sul nº 4.303 de 20/12/2012, que instituiu o Programa de Parceria Público-Privada 
do Estado de Mato Grosso do Sul (PROPPP-MS), que se destina a disciplinar e a promover a 
realização de parcerias público-privadas pela administração pública estadual, amplamente 
debatida e que teve seu projeto de lei ajustado atendendo às demandas da sociedade civil 
representada para sua aprovação, com a retirada de alguns dispositivos da lei.

Conforme Nota Técnica encaminhada ao Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), o processo de implementação do Programa Estadual de Parce-
ria Público-Privada (PROPPP-MS) iniciou-se há quase uma década, conforme Decreto nº 
11.501, de 9 de dezembro de 2003. O Decreto instituiu o Grupo de Trabalho com a incum-
bência de elaborar as estratégias para implantação da Parceria Público-Privada (PPP) no 
Estado. O Decreto ainda previa a realização de levantamento das obras de infraestrutura 
e de escala de prioridades, bem como das condições financeiras, limites de endivida-
mento, viabilidade de criação de uma Companhia de PPP, modelo institucional, recursos 
humanos e materiais necessários para elaborar e gerir os contratos de PPP em MS.

O coordenador designado desse grupo de trabalho, na época, foi o Secretário de Estado da 
Produção e do Turismo. Na composição do grupo estavam os Secretários de Estado de: Plane-
jamento e de Ciência e Tecnologia; de Infraestrutura e Habitação; da Receita e Controle; um 
representante da Procuradoria-Geral do Estado e, outro, da Coordenação-Geral do Governo. 

Quanto aos resultados desses trabalhos, em entrevistas realizadas via telefone com alguns 
servidores designados da Suplan/CPPPM, hoje em cargos diversos do período da instituição 
daquele grupo, destaca-se a proposta da institucionalização do programa de Parcerias Público-
-Privadas no Estado de Mato Grosso do Sul, primeiramente nas áreas de transporte e energia. 

No entanto, as respostas quanto à viabilidade desse programa no Estado foram divergen-
tes, destacando-se que o grande entrave para a implantação do programa em MS foi o 
baixo nível da Receita Corrente Líquida, comprometimento do limite de endividamento 
do Estado, alinhado ao alto risco de demanda com a necessidade da constituição de uma 
complexa estrutura para gestão dos projetos. Na medida em que o processo não evoluiu 
e/ou outros desenhos do arranjo das instituições públicas foram constituídos, o grupo 
anterior foi sendo dissolvido. No entanto, elaborou-se uma minuta de projeto de lei, que 
foi o insumo inicial de um novo e restrito grupo de trabalho. 

O novo grupo foi composto pelo Secretário da Semac, Coordenadora da CPPPM, Auditor-
-Geral do Estado, Superintende da Suprog, Presidente da Agência Reguladora (Agepan) e 
Procurador do Estado, que revisaram a minuta de lei anterior com parceria do BIRD e das 
Unidades de PPPs Estaduais e a Federal. Após a conclusão da revisão, a minuta do projeto 
de lei foi encaminhada para a I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional para 
debate e discussão com a sociedade sul-mato-grossense.

O grupo atual conta com a coordenação do Secretário de Planejamento da Semac, repre-
sentado pela coordenação da CPPPM, e é composto por uma equipe multidisciplinar, que 
envolve o Auditor-Geral do Estado, o Superintendente de Obras Públicas, Procuradores 
do Estado, Analistas de Regulação e Técnicos da área de Planejamento.

Entre os questionários analisados, nas questões específicas acerca da elaboração do PPA, 
foi possível conferir que as unidades não comentaram a existência de apoio de consultoria 
externa ao Governo para a elaboração dos PPAs. As composições das pessoas nas unidades 
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estão relacionadas a suas diferentes funções, que são multidisciplinares. Mas, como no exem-
plo anterior do programa de PPP, há situações em que existem consultores ou apoio técni-
co para a realização dos estudos e proposição que irão dar base à instituição de programas.

Foi possível observar com a tabulação das respostas dos questionários que, para os cargos 
que estão diretamente ligados à consolidação e elaboração do documento setorial, que são 
enviados para a Semac/Suprog, existem técnicos de nível médio e especialistas, como econo-
mistas, administradores e assistente de comunicação. Outra questão interessante, quanto aos 
cargos efetivos e comissionados, é que, na maioria das unidades, quem trata diretamente do 
PPA são os efetivos em exercício há mais de dois anos, que atuam com os técnicos das áreas fins.

Para esclarecer um pouco mais, segue outro exemplo de como aparece no PPA uma ação 
que objetiva a erradicação da febre aftosa no Estado de Mato Grosso do Sul. A unidade 
setorial desenvolverá um programa de erradicação da febre aftosa por meio de estudos 
da equipe técnica, usando ou não consultores externos. O programa resultante será con-
solidado em um setor específico de uma unidade setorial da Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (Seprotur), 
que recebe o relatório mensal encaminhado pelo Gerente de Inspeção e Defesa Sanitária 
Animal da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal (Iagro) e faz o acompanhamento 
dessa meta. Esta ação será primeiramente consolidada na Superintendência de Agricul-
tura e Pecuária para depois compor o PPA/MS. 

Na consolidação final, que é realizada na Semac/Suprog, esse objetivo de erradicação da 
febre aftosa encontra-se no projeto de Lei do PPA 2012-2015, no Programa 0016 MS Com-
petitivo – Adensamento de Cadeias Produtivas e Diversificação da Base Econômica, na 
Função 20 Agricultura, e com seu respectivo recurso financeiro na Subfunção 604 – Defe-
sa Sanitária Animal e, por fim, nas Ações 2420 – Inspeção de Produtos e Subprodutos de 
Origem Animal – e 2421 – Vigilância, Profilaxia e Combate às Doenças Animais. Destaca-
-se que o acompanhamento e detalhamento da gestão, regionalização e impactos dessa 
ação quanto a suas metas físicas estão na Iagro e não na Suprog.

Foi possível também analisar que, conforme os casos citados, em sua maioria, as unida-
des estabelecem sua forma de organizar a partir de reuniões executivas e criam progra-
mas e ações como critérios para atender a suas demandas. 

Outra questão interessante, que pode explicitar melhor como se dá o processo de elabo-
ração do PPA, é a seguinte: “A orientação de governo permite a definição da programação 
das ações no PPA, setorialmente condicionadas à disponibilidade de recursos próprios e 
à viabilidade e adequação na captação de recursos externos e às diretrizes e metas de 
governo, no momento da elaboração da LOA ou PPA e suas revisões”. 

A relação do Executivo com o Legislativo quanto ao trâmite dos instrumentos de plane-
jamento (LDO, LOA e PPA) é de parceria nas sessões abertas ao público ou no processo 
legislativo de modificações e de inclusões nos dispositivos constantes do projeto de lei 
do PPA. Existe a aprovação pela comissão de orçamento em um processo de interação em 
que o legislativo se coloca a par do plano. Depois de passar pela comissão de orçamento, 
segue aos debatedores para a votação.

A elaboração do PPA possibilita a integração de quatro LOAs, entre suas revisões, e o 
governo estabelece suas definições e programas de ações obedecendo aos critérios pre-
vistos na portaria interministerial STN/SOF nº163/2001. 



47

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Sendo assim, o governo institui condicionantes de poder, que permitem que este estabeleça 
seus critérios de ações governamentais, ou melhor, de governamentabilidade, implantan-
do estratégias de planejamento para construir um construto realista para o Estado do MS.

Entre as entrevistas constituídas foi possível levantar a seguinte questão:

A elaboração dos Planos na atual gestão é decorrente da necessidade de elimi-
nação ou redução de demandas ou dos problemas identificados, observando 
os pontos críticos da capacidade organizacional e financeira e as estratégias 
para sua implementação, observando as diretrizes da União.

Sendo assim, para o governo vigente, a preocupação que segue como esquema de ges-
tão de planejamento depende da redução dos problemas críticos identificados, de toda 
a problemática que rege o Estado do MS. Assim, a confluência que determina o movi-
mento de gestão governamental está atrelada às instancias do presente, fundidas com 
a perspectiva do futuro, e à tentativa de resolver problemáticas do passado. Todo o PPA 
está voltado às diretrizes da União, buscando respeitá-las em sua plenitude.

Quando a questão referia-se à participação da alta direção, foi possível destacar a seguin-
te fala de um dos entrevistados:

A orientação de governo permite a definição da programação das ações no PPA, 
setorialmente condicionadas à disponibilidade de recursos próprios e à viabilida-
de e adequação na captação de recursos externos (OGU, iniciativa privada e de 
outras fontes de financiamento) e as diretrizes e metas de governo, no momento 
da elaboração da LOA ou PPA e suas revisões.

O governo vigente apropria-se inteiramente do PPA, modulando e confeccionando os 
princípios fundamentais para administrar os elementos físicos e financeiros. A elabora-
ção do PPA se dá por setores, que estimulam, junto à alta direção, as ações do plano. Todo 
o PPA e seus atributos financeiros obedecem à revisão da LOA, ponderando suas figuras 
pertinentes para a administração pública. 

Os condicionantes de relação com a sociedade civil se dão da seguinte forma:

A participação da sociedade ocorre quando da elaboração da proposta no âm-
bito do Executivo com os segmentos representativos, mediante demandas ex-
pressas ou nas deliberações dos Conselhos Estaduais; posteriormente, na fase 
da apreciação pelo Poder Legislativo, mediante emendas ao projeto de lei, não 
ocorrendo a participação de forma regionalizada, exceto as decorrentes de de-
mandas isoladas dos municípios (câmaras, organizações não governamentais, 
associações, executivo municipal, etc.).

A participação civil, que nas entrevistas e nos questionários apareceu de forma tímida, 
ocorre em dois momentos, principalmente no instante da elaboração. A inclusão da so-
ciedade civil no processo de elaboração do PPA se dá no momento em que os conselhos 
levam sua voz para ser ouvida dentro das unidades do governo, tendo os conselhos par-
ticipação primordial, quando existe abertura e interesse para identificar, propor e definir 
os pontos a serem constituídos dentro do PPA.

É interessante pensar na participação civil na construção do PPA no Estado do Mato Grosso do Sul, 
pois, entre as análises que esta pesquisa permitiu, foi possível entender que a participação civil 
possui pouca relação com a constituição do PPA e que somente algumas unidades fazem abertu-
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ra para a sociedade civil e apenas alguns conselhos são atuantes em relação à confecção do PPA.

Os demais entrevistados expuseram grandes diferenças em relação à participação social 
nas definições dos programas, uns abrindo audiência pública para ouvir a sociedade civil 
e outras unidades setoriais que alegaram não ter uma interação com a sociedade civil. 

A construção do PPA, além de seus estratos discursivos de gabinete, burocráticos, possui 
uma relação com a sociedade civil, maior ou menor de acordo com a gestão da unidade 
setorial e temas envolvidos. Quando o plano é encaminhado à Assembleia Legislativa, 
acontece nova forma de relação com a sociedade civil, pois, mesmo que tímida, ela é 
ouvida ou representada neste processo de aprovação do PPA.

“Os atores que participam do processo estadual são órgãos e entidades da ad-
ministração pública a participação representativa da sociedade civil integrante 
dos conselhos estaduais, que contribuem na elaboração e aprovação do Plano.”

Os atributos humanos e não humanos comunicam-se para a construção de um produto, 
um objeto, neste caso, o PPA. Esses elementos encontram entraves, mas parecem seguir as 
instâncias físicas e financeiras, como um organismo tecnicista e burocrático, em que o fazer 
aparece imparcial, instigando dúvidas que se estabilizam por critérios intersubjetivos.

Elementos não humanos e humanos aparecem tanto nas entrevistas quanto no questio-
nário, em que se pode observar uma relação hierárquica de informações, surgindo um 
novo instrumento para suprir as necessidades das unidades e da consolidação – o Sis-
tema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP) –, um dispositivo importante, não 
humano, que permitirá monitorar os elementos aderidos ao PPA.

Os dilemas humanos e não humanos aparecem na relação entre os discursos e as informações 
conduzidos pelo sistema de elaboração do PPA, junto aos segmentos tecnológicos, em que 
cada unidade segue um modelo, um sistema próprio, para fundamentar e organizar o PPA, e 
essas unidades alimentam a Suprog com as informações a serem consolidadas no formato dos 
esquemas e necessidades ideológicas do governo vigente, considerados como prioridade.

Na busca de uma descrição dos aportes de elaboração do PPA, pode-se propor à luz da 
teoria o seguinte sistema: uma ramificação de informações que, ao se chocar em uma ins-
tância governamental, alude ao projeto de consolidação de desejos, ações e atribuição 
que alimenta e sustenta um sistema organizativo que terá forma no PPA, movimento que 
é discutido diretamente por algumas unidades, junto aos interesses da sociedade civil.

Nos questionários analisados, foi possível conferir que as unidades apresentam diferen-
tes funções para os cargos que estão diretamente ligados à elaboração do PPA: existem 
técnicos, economistas, administradores e assistente de comunicação. Outra questão in-
teressante são os cargos efetivos e comissionados: a maioria do pessoal das unidades 
que trata diretamente do PPA é efetivo e está no cargo há mais de dois anos.

Foi possível inferir, a partir da análise das respostas ao questionário, a intenção marcante de re-
gionalização das políticas e atenção às demandas micro e macro que as unidades presidem em 
relação a seus dependentes de serviços. Foi possível também analisar que, em sua maioria, as uni-
dades estabelecem sua forma de organizar-se a partir de reuniões executivas e trazem programas 
e ações como critérios para estabelecer sua estrutura a fim de definir e acionar suas demandas.

Para aprimoramento desse processo, percebeu-se que o órgão central responsável pelo 
PPA ainda não possui um sistema informatizado, que dê conta da complexidade das pe-
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culiaridades de todas essas unidades setoriais, mas tem buscado novas ferramentas por 
meio da implantação do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP) e solici-
tado capacitações constantes, a fim de resolver essas lacunas e proporcionar um sistema 
de planejamento mais homogêneo e efetivo para a construção do Estado e alcance dos 
objetivos e metas desejados pela sociedade sul-mato-grossense.

3.2.1 Participação social

Nas entrevistas, percebe-se que a sociedade civil ficou pouco expressiva em relação à 
construção do PPA.

Os conselhos são ouvidos de forma diferenciada em relação às áreas, com questionamen-
tos se as ponderações da sociedade civil são consideradas como tema de alta precisão 
para a construção do PPA. No entanto, na aprovação da Lei de instituição do Programa de 
Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso do Sul (PROPPP-MS), houve sua apre-
sentação na I CEDR-MS, debates na Assembleia Legislativa e emendas para sua aprovação.

Em entrevista na Assembleia com os líderes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o 
presidente do Conselho da Saúde, percebe-se que questões relacionadas ao tema só são 
incluídas no PPA se aprovadas primeiro nesse Conselho de Saúde. Assim, segundo Grau-
-Solés, Íñiguez-Rueda e Subritas (2012, p. 64),

[...] las redes de gobernanza pueden contribuir a democratizar nuestras, facili-
tando la generación de vínculos horizontales entre las diferentes comunidades, 
favoreciendo la participación política de los ciudadanos y generando oportuni-
dades de impacto de los discursos de protesta.

As redes poderiam trazer maior democratização para a construção do PPA e não se resu-
mir a histórias de gabinetes e audiências públicas, mas, pelo visto, essas redes se encon-
tram estanques, pois a participação cidadã parece longe de ser um objetivo no trâmite 
de negociação para a elaboração do PPA. 

Conselhos e controle social2

A definição de conselhos disponível na Controladoria Geral da União (CGU) considera-os 
como espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, 
de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das 
políticas públicas setoriais. Os conselhos são os principais canais de participação popular 
encontrados nas três instâncias de governo – federal, estadual e municipal. Nos quadros a 
seguir, descrevem-se as responsabilidades dos conselhos relevantes que atuam no Estado 
de Mato Grosso do Sul em que a Semac tem representantes, e em outros sem representan-
tes diretos. Retirados da Nota Técnica do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado 
de MS (PROPPP-MS), esses textos são integrantes do projeto de tese de Godoy (2012).

2• Controladoria Geral da União (CGU). Portal da Transparência do Governo Federal. Disponível em: <http://www.portaltrans-
parencia.gov.br/controleSocial/ConselhosMunicipaiseControleSocial.asp>. Acesso em: 25 abr. 2011.
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Quadro 7: Conselhos Estaduais no Estado de Mato Grosso do Sul em que a Semac 
tem representantes

Fonte: Nota Técnica PROPPP-MS de maio de 2012 e Godoy (2012).
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Nestes conselhos, a Semac não tem representantes diretos, no entanto são disponibiliza-
dos dados e informações para a atuação destas entidades.

Quadro 8: Conselhos Estaduais do Estado doMato Grosso do Sul em que a Semac 
não tem representantes

Nestes  conselhos,  a  Semac  não  tem  representantes  diretos,  no  entanto  são 

disponibilizados dados e informações para a atuação destas entidades.

Quadro 8: Conselhos Estaduais do Estado doMato Grosso do Sul em que a Semac não tem 
representantes

Conselhos Atribuições e Competências

Conselho de Alimentação Escolar

Controla o dinheiro para a merenda, sendo parte da verba do Governo Federal, a outra parte da prefeitura; verifica se o que a 

prefeitura comprou está chegando nas escolas; analisa a qualidade da merenda comprada; verifica se os alimentos estão bem 

guardados e conservados.

Conselho Municipal de Saúde

Controla o dinheiro da saúde; acompanha as verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses de 

programas federais; participa da elaboração das metas para a saúde; controla a execução das ações na saúde; deve se reunir 

pelo menos uma vez por mês.

Conselho de Controle Social do Bolsa 

Família

Controla os recursos do Programa; verifica se as famílias do Programa atendem aos critérios para fazer parte; verifica se o 

Programa atende com qualidade às famílias que realmente precisam; contribui para a manutenção do Cadastro Único.

Conselho Estadual de Assistência Social

é órgão estadual de deliberação colegiada e de caráter permanente do sistema descentralizado e participativo da Assistência 

Social, normativo e fiscalizador da Política Estadual da Assistência Social, bem como articulador das demais políticas públicas 

que desenvolvam ações de Assistência Social. Acompanha a chegada do dinheiro e a aplicação da verba para os programas de 

assistência social. 

Conselho de Educação 

O Conselho Estadual de Educação/MS é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino, com responsabilidade da emissão 

das normas regulamentares para a oferta da educação básica e suas modalidades, educação profissional e educação superior, 

exercendo ainda as funções consultivas e deliberativas da política educacional do Estado.

Conselho Estadual de Saúde – CES
É o órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a 

política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

Conselho Estadual de Trânsito 

O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul – CETRAN-MS é o órgão colegiado, normativo, consultivo e 

coordenador do Sistema Estadual de Trânsito, componente do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pelo julgamento em 

segunda instância dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas por órgãos e entidades executivos de trânsito e 

rodoviários do Estado e dos municípios sul-mato-grossenses.

CONSELHOS ESTADUAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EM QUE A SEMAC NÃO TEM REPRESENTANTES

Fonte Nota Técnica PROPPP-MS de maio de 2012 e Godoy (2012).

3.3 Conteúdo do Plano Plurianual

No conteúdo do PPA, é possível identificar de forma explícita as escolhas do Governo e 
da sociedade, por meio dos programas priorizados, necessários para a implantação das 
políticas públicas, que são elaboradas e articuladas nas unidades setoriais. O PPA tem 
buscado tornar-se um instrumento mais estratégico, orientando taticamente a ação do 
Estado para o alcance de seus objetivos. 

Portanto, o Plano estrutura-se em três dimensões: 

• estratégica, alinhada ao Plano de Desenvolvimento Regional (PDR/2030), visão 
de longo prazo do Estado de Mato Grosso do Sul; 
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• tática, em que são definidos cinco desafios a serem superados, coordenados pe-
las unidades setoriais na execução de suas políticas públicas; 

• operacional, detalhada nas unidades setoriais, que acompanham o nível de efi-
ciência e desempenho de suas ações, na aplicação dos recursos disponíveis, que 
são tratados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

O PPA 2012-2015 constitui-se como plano estratégico de planejamento para o governo, 
define metas, diretrizes e objetivos de ação, junto à estimativa organizacional orçamen-
tária que o governo deve respeitar entre suas composições de práticas governamentais. 
Sendo assim, o PPA mostra-se como política de governo, que deve estar acoplada direta-
mente às políticas públicas de Estado.

O PPA é um objeto complexo tecido por muitas mãos, regido por programas, que também 
aparecem nos discursos governamentais vigentes, e que devem obedecer a configurações his-
tóricas de políticas públicas estabelecidas e incorporadas ao PPA, como metas de ação. 

Pensando o PPA como produto estratégico composto por várias mãos, deve-se encará-lo 
como uma rede complexa que se define por um entender governamental e por uma ide-
ologia vigente, e, também, por um composto de complexidade que exige do pesquisador 
observar cada ator, cada objeto material e cada fio que tece um organismo intitulado PPA.

O Estado, não como um composto regularizado em um lugar apenas, mas sim por com-
plexidades deslizantes de significados, rege o PPA entre seus vieses ideológicos e vai 
definindo caminhos para a gestão governamental estadual.

Um dos objetivos inerentes à proposta de conteúdo do Plano mostra-se como o seguinte: 
“Fazer de Mato Grosso do Sul um Estado mais competitivo, com desenvolvimento susten-
tável, e menos desigual em suas regiões”. Assim, o plano desenvolve-se segundo esse ob-
jetivo, ideia síntese da atual gestão, na busca de um desenvolvimento sustentável e entre 
ponderações para fornecer ao Estado uma condição mais igualitária entre as regiões.

Um dos entrevistados lembra:

“Os conceitos e diretrizes que coordenam o PPA são a Constituição Federal, 
lei 4320/64, portaria 42, lei de responsabilidade 101, e normativas estaduais. 
O PPA hoje se expressa simplesmente como uma necessidade de suprir uma 
normativa federal e reclama que a lei que define o PPA devia conter uma lei 
complementar para explicar como deve ser feito o mesmo.”

Assim, o PPA mostra-se também como uma necessidade normativa; instituído por lei, deve 
ser respeitado por uma questão de organização hierárquica da Administração Pública. Aqui 
o PPA, no patamar no estado do MS, tem espaço de aprimoramento e pretende-se alcançá-
-lo com a implantação de um novo sistema informatizado, mais moderno e eficiente, o Sis-
tema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP), pelo fato de atender às novas regras 
normativas e às exigências constitucionais. Ressalta-se a dificuldade de constituí-lo dentro 
dos padrões que a moderna gestão pública, focada no resultado para o cidadão, demanda, 
abrangendo a mensuração da efetividade, eficácia e eficiência das ações governamentais. 

Se o PPA prosseguir em uma constituição simplista, obedecendo simplesmente a uma 
necessidade normativa, sua significância no estado do MS como um instrumento estra-
tégico poderá ser questionada. Qual peso que ele terá? Como ele será usado cotidiana-
mente? Pois, se o PPA se mostrar inerente a esse signo, ele se tornará questionável como 
ação estratégia de planejamento.
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Com base nas entrevistas, foi possível entender que o PPA se constitui a partir de uma 
ideologia do governo vigente, organizado em programas, que é absorvida pelos pode-
res executivo e legislativo, constituindo um emblema central de como é formado o PPA. 
Mesmo assim, foi possível compreender que existe a ideia de construir um PPA mais 
deslizante em relação ao poder vigente, que articula com maior precisão a política de 
governo com a política de Estado, propiciando maior participação da sociedade.

A discussão sobre ideologia mostra-se pertinente – e será aprofundada na discussão teó-
rica deste relatório –, mas fica como princípio, a necessidade de trazer o fator ideológico 
como fator pertinente para compreender como e o que está como conteúdo do PPA. Pen-
sar a ideologia como substância que movimenta a rede, inscreve clarões nos discursos, 
que muitas vezes são maquiados por adesões tecnicistas.

O PPA é um produto político, com bases técnicas, e por meio de seu relatório é possível 
observar suas lógicas estratégicas de planejamento político de governo para um Estado, 
as quais passam por demandas físicas, restritas pelas limitações financeiras e permeadas 
dos discursos políticos e processos técnicos, que se definem por uma ideologia vigente.

O PPA do MS é marcado pela seguinte estrutura:

O PPA 2012-2015 é marcado por cinco macrodesafios que se intercalam por 
quinze metas. Desafios e objetivos que se inter-relacionam com ponderamen-
tos propostos pelo governo vigente, junto às políticas públicas que possuem 
um marco histórico. (PPA 2012-2015).

Na dimensão estratégica, o PPA de MS incorpora ações do plano de 15 metas do Governo, 
visando manter o Estado em pleno desenvolvimento e superando cinco macrodesafios, 
quais sejam: 

Desenvolvimento Sustentável e Regionalização;

• Cidadania e Bem-estar social;

• Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano;

• Produção, Economia e Competitividade;

• Gestão Pública.

O PPA-MS 2012-2015 estabelece que a Administração Estadual tem como prioridade 
ações de cidadania e de integração social:

“Os principais desafios da atual administração estão voltados para colocar Mato 
Grosso do Sul lado a lado com os estados mais desenvolvidos da federação, 
implantando políticas que consolidem seu desenvolvimento; recuperando a 
capacidade de investimento do Poder Público e, principalmente, estabelecen-
do as bases para expansão dos investimentos privados de forma duradoura, 
dentro do compromisso da sustentabilidade e da integração social, com apoio 
emergencial aos mais necessitados e à geração de emprego, criando os meios 
para a sustentabilidade e autoestima do trabalhador sul-mato-grossense.”

Dessa forma, o PPA do MS organiza-se em programas, entre suas necessidades de planeja-
mento, ponderado por metas e objetivos que se entrelaçam para derivar sua organização. 
Assim, formam-se necessidades por demandas e pontos críticos, junto aos devires ideoló-
gicos que permeiam toda a estrutura de planejamento estratégico. Juntamente com essas 
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questões, podem-se observar as políticas públicas escolhidas para estar dentro do PPA e 
que se constituem no interior do mesmo, também pela necessidade do governo vigente.

O plano mostra-se como uma interface de iniciativas e objetivos estratégicos, cada um 
deles com um esquema que pondera todas as inter-relações do plano, compondo uma 
rede de projetos e programas que define o caminho que a governança deve seguir.

Sendo assim, o plano condiciona-se como uma rede, antes, com as mãos que o cons-
troem e, depois, como produto que o define como PPA. Essa rede aparece como estrato 
pertinente de sua constituição, pois sua forma de organização respeita uma rede que se 
inter-relaciona para definir um plano estratégico.

Pensar a rede como produto do PPA permite rastrear sua constituição mais aderente à 
sua natureza, como seus ponderamentos ideológicos, pois, se o PPA se organiza como 
uma rede, todos os segmentos dela devem ser ouvidos como um constituinte simétrico 
e democrático. Mas, entre as leituras do produto do PPA, pode-se perceber que ideologi-
camente o PPA do MS demanda maior valor para algumas políticas e menor para outras, 
encontrando-se lacunas em sua construção.

Essas lacunas podem ser ouvidas no instante de leitura do PPA, junto à apreciação de 
como o estruturam; lacunas condicionadas por um sistema ideológico centralizador, pois 
dificilmente se pode compreender até que ponto a sociedade civil é ouvida, e as políticas 
públicas utilizadas no PPA aderem a alguns princípios desenvolvimentistas.

Destaca-se que, no início dos anos 2000, o Estado de MS teve uma breve experiência de Or-
çamento Participativo (OP), que foi realizado por meio de assembleias populares, nas quais 
os cidadãos elencaram diretamente prioridades. Porém sua aplicabilidade não foi efetiva, pois 
esse sistema requer reestruturação e capacitações constantes, tanto dos servidores da adminis-
tração pública como das organizações sociais. Diante dessas dificuldades, o Estado de MS não 
prosseguiu com o programa, que atualmente existe em apenas algumas prefeituras. No Brasil, 
os Estados que adotaram o OP destinam apenas uma fatia dos recursos. Apesar de ainda não 
estar em vigor, não há dúvidas de que seja um importante instrumento de democratização do 
Estado, quando devidamente estruturado.

O plano, como espessura de ações, movimenta-se por metas físicas e metas financeiras, 
junto com as políticas públicas e os desdobramentos para a construção do plano. Assim, 
o plano avança dentro de seu constituinte de desenvolvimento, as espessuras de ações 
movem-se pelas metas físicas e financeiras, aderindo a uma forma.

As ações intercalam-se, aderindo às ideias pertinentes ao plano e configurando um estra-
to de dominâncias de saber que tende a instituir uma estratégia mais coesa para com os 
pontos críticos e as demandas que podem ser observadas pelo governo vigente.

Os conceitos e princípios adotados são setoriais, mas convergentes às diretrizes de go-
verno, especialmente aos programas de governo. As prioridades de Governo são defi-
nidas de forma setorial mediante propostas, observadas a identificação do problema, a 
solução proposta e a capacidade física e financeira.

A relação com um plano estratégico de longo prazo dá-se a partir da relação com o PDR 
(Plano de Desenvolvimento Regional) já comentado, em que são incluídos diagnósticos 
atualizados, e por meio de indicadores macroeconômicos.

À pergunta se houve mudança nas instâncias de elaboração do PPA, do último para o des-
te ano, a resposta foi que “a principal mudança efetuada no último PPA foi o acréscimo de 
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informações relativas aos indicadores e à distribuição por região, em conformidade com 
o PDR 2030, propiciando informações para a avaliação das ações e da distribuição de re-
cursos por região”. Uma mudança cadenciada pelo discurso de diminuir a desigualdade 
entre as regiões do Estado, principalmente da região de fronteira em relação às outras 
regiões. Esta mudança traz como dilema questões consideráveis, que visam ampliar o 
horizonte de desenvolvimento do Estado do MS.

A fundamentação do PPA, pensando-se em princípios básicos, forma-se em decorrência 
de uma centralidade e, porventura, encontra-se uma fragmentação entre as unidades e o 
sistema de consolidação do PPA. Se se pensar nas formas de ações e conceitos que ten-
dem a definir uma realidade como estratégias para o desenvolvimento do Estado, a base 
conceitual do PPA obedece a jogos de poder de uma base política, junto às demandas 
de indicadores, projetos e programas, que definem com rigor quais as formas e ações de 
planejamentos, movimento que é ocasionado por dilemas ideológicos, e pela visualiza-
ção de como o Estado se movimenta em sua contemporaneidade.

Outro ponto importante para ser degustado com primor nas entrevistas foi a seguinte questão:

“A elaboração dos planos na atual gestão é decorrente da necessidade da elimi-
nação ou redução de demandas ou dos problemas identificados, observando 
os pontos críticos da capacidade organizacional e financeira e as estratégias 
para a sua implementação, observando as diretrizes da União.”

Sendo assim, ficam questões para se pensar sobre a elaboração do plano. Quais são as 
prioridades e necessidades que o governo orienta no PPA para que o Estado atenda às 
demandas do cidadão? Os problemas parecem ser identificados e, assim, são planifica-
das estratégias tanto pelos critérios físicos quanto financeiros para resolução das proble-
máticas encontradas ou ações que visam à concretização de oportunidades.

A redução das demandas aparece como uma das problemáticas centrais para a elabora-
ção do plano. Estas, vinculadas estreitamente com as diretrizes da União, pontuam ques-
tões centrais que discutem políticas de governo e políticas de Estado, pois estas duas 
políticas em momentos se encontram e em outros não, questão incitada pelas demandas 
que o governo vigente traz para si. 

Falar das políticas públicas e como se articulam na rede de elaboração do PPA refere-se 
a encontrar a'pontamentos interessantes para o plano de planejamento, pois aqui obser-
vam-se tanto os estratos ideológicos assumidos pelo Estado, quanto os problemas que ele 
mesmo tende a resolver. Torna-se plausível analisar que o Estado se fortifica por um plano 
de desenvolvimento aliado à noção de progresso, junto a emendas sociais factíveis, mas 
esta relação em instantes se encontra preservada por um feixe sistêmico de comunhão, e 
ora se encontra díspar, pois uns dos assuntos de maior problemática para o Estado, que é 
a questão indígena, passa despercebido na produção da consolidação do PPA, que coloca 
questões como transporte, agronegócio e outros, em um primeiro patamar.

O PPA analisado obedece a um campo temporal e espacial limitado pelos quatro anos, 
por ser um Plano de médio prazo; mesmo assim, sua composição de estrutura parece 
adquirir um entrelace interessante entre política de Estado e política de governo, sen-
do o plano um objeto não humano, construído por entraves humanos e não humanos, 
que obedece às necessidades legítimas, aos ponderamentos do governo vigente, seus 
dilemas internos e externos, mas não acentuando, de forma nítida, a ruptura radical do 
presente, que está interligada densamente aos teores do futuro e do passado.
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Foi possível trazer das análises dos questionários a intenção marcante de regionalização 
das políticas e atenção às demandas micro e macro que as unidades presidem em relação 
a seus dependentes de serviços.

Em relação ao conteúdo do PPA, foi possível destacar a seguinte questão a respeito dos 
conceitos e princípios gerais que norteiam o PPA:

Para as diretrizes das prioridades estaduais das emendas financeiras, respeitan-
do a constituição para uma previsão para gastos financeiros, uma organização 
pode definir quais serão as áreas de maior atuação.

As diretrizes respeitam a constituição, e por atentarem aos dilemas financeiros do Estado, 
priorizam as áreas que recebem mais atenção ao governo vigente e as problemáticas que 
envolvem a questão de planejamento no Estado. O conteúdo possui difusão criteriosa em 
princípios tanto físicos, quanto financeiros, mas entre as entrevistas e questionários, foi pos-
sível compreender que a demanda maior com que o PPA se envolve é a questão financeira.

À pergunta sobre como se dá a priorização regulada pelo plano, pode-se destacar a se-
guinte questão:

Observa a disponibilidade de recurso e benefícios socioeconômicos, dá-se pre-
ferência a serviços em andamento. Está ligado ao financeiro, mas pode escapar 
por alguma ordem pública (regime de urgência). A diferenciação pode aconte-
cer pelo incremento de receita própria ou recurso da União.

Sendo assim, pode-se pensar a priorização exercida pelo plano, a partir dos enquadres 
socioeconômicos, correlacionados às demandas financeiras. Muito do plano se dá pela 
derivação dos dilemas financeiros, instante em que se pode discutir seu papel dentro do 
objetivo, que é de ser um plano estratégico de planejamento de médio prazo, pois não se 
pode pensar uma gestão pública que se baseie somente no critério financeiro.

Quando se perguntou sobre os objetivos de plano, obteve-se, entre outras, a seguinte resposta:

São cinco os objetivos (macrodesafios) que se intercalam com 15 metas, defini-
dos pelo grupo que está no poder. São macrodesafios bem definidos e absor-á no poder. São macrodesafios bem definidos e absor- no poder. São macrodesafios bem definidos e absor-
vem bem a políticas públicas. O grupo do poder sempre deve estar alinhado 
com a legalidade e as políticas públicas.

O PPA do Estado do Mato Grosso do Sul baseia-se em cinco macrodesafios inter-relaciona-
dos em 15 metas, que são os marcos centrais da gestão pública do Estado. Esses objetivos 
intercalam-se com as políticas públicas do Estado, suas demandas, as necessidades e à po-
sição política do governo vigente, pois esta posição define muito como o Estado caminha, 
suas expectativas de interesses e de possibilidades dentro de uma ideologia política.

As principais mudanças encontradas entre o PPA 2012-2015 e o PPA 2008-2011, a partir de uma 
análise dos relatórios de projetos de lei aprovados, constam desde uma modificação estrutural 
da composição do relatório, até mesmo a implantação de um novo processo inovador, que ainda 
ocorrerá por meio da implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). 

Ambos os relatórios apresentam, inicialmente, um diagnóstico e os problemas a serem 
solucionados e que norteiam as metas e programas. A primeira observação foi que as 15 
metas encontradas no PPA 2008-2011 são diferentes daquelas do PPA 2012-2015 e, para 
este PPA, elas são traduzidas em macrodesafios. A mudança é significativa ao se pensar 
na estrutura, mas obedece à mesma lógica do governo vigente, encontrando apoio nas 
questões sociais, econômicas e ambientais.
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O PPA 2008-2011 baseava-se em programas, projetos e ações, voltadas ao empenho do desen-
volvimento do Estado do Mato Grosso do Sul, formando planos estratégicos que tiveram como 
objetivo o bem-estar social, a modernização da gestão pública, o zoneamento ecológico, o 
plano estadual de logística e transporte, a integração fronteiriça, o MS competitivo e a gestão 
dos recursos hídricos e da biodiversidade. Porém, esse PPA não apresentou indicadores e metas 
físicas, mas progrediu ao se destacar como plano que buscava levar o Estado a um novo pata-
mar de desenvolvimento. É interessante pensar naquele PPA como identificação dos princípios 
relevantes da convergência territorial, da integração de políticas e programas, do monitora-
mento e avaliação, da transparência e da participação social.

O PPA 2012-2015, não alterando o quantitativo de 15 metas, acrescentou em relação ao 
anterior indicadores aos Programas: MS Cidadão, MS Gestão, MS Competitivo, MS Fiscal 
e MS Sustentável e seus subprogramas. Ainda, percebem-se modificações em relação à 
explicitação das ações para captação de recursos externos, vinculadas ao programa MS 
Competitivo, Ferroeste, Ferrovia Norte-Sul, Gespública, Gestão Estratégica, Moderniza-
ção da Gestão Pública, entre outras.

Neste PPA vigente, destaca-se a evolução de sua maturidade em planejamento estratégi-
co, envolvendo questões profundas para o desenvolvimento do Estado, vinculadas tanto 
na esfera social, quanto econômica e ambiental. Portanto, pode-se destacar o PPA 2012-
2015 como mais abrangente em suas características de planejamento, acentuando-se 
pontos marcantes, que vão desde os princípios dos macrodesafios – Desenvolvimento 
Sustentável e Regionalização, Cidadania e Bem-Estar Social, Infraestrutura, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, Produção, Economia e Competividade, e Gestão Pública – até 
os aspectos modulantes dos indicadores e monitoramento.

O Quadro 9, a seguir, mostra a diferença entre os PPA, em relação às 15 metas:

Quadro 9: Metas dos planos plurianuais de Mato Grosso do Sul PPA 2008/201 1 e 
PPA 2012/2015

PPA 2012-2015 PPA 2008-2011

Meio ambiente sustentável e desenvolvimento Emprego: passaporte para a cidadania

Viver em segurança Terra e oportunidades

Escola integral, escola de todos MS Estado da paz

Saúde é vida melhor Educação para o sucesso

Casa da gente Caminho para o progresso

Nossa gente vale mais Moradia: conquista de todos

Conquistando novos horizontes Horizonte novo para o agronegócio

Justiça federal Desenvolvimento agrário, riqueza no campo

Terra moderna Saúde mais perto de você

Desenvolvimento qualificado Parceiros do futuro

MS trabalha e qualifica Segurança alimentar garantida

Valorizar o servidor Estado de progresso

Transporte garante o progresso Natureza viva

Estádio olímpico MS celeiro de energia

Identidade e destino Projeto Soma 78 cidades

Fonte: Plano Plurianual de MS (PPA 2008-2011 e PPA 2012-2015).
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Tabela 1: Fontes de financiamento – PPA 2010/2011 3ªrevisão – Mato Grosso do Sul  
(valores em R$ X 1.000)

RECEITA 2008 2009/2011 TOTAL
TRIBUTÁRIA 4.089.489,00 14.214.226,00 18.303.715,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 65.051,00 226.105,00 291.156,00

OUTRAS RECEITAS 2.449.744,00 9.928.257,00 12.378.001,00

TOTAL 6.604.284,00 24.368.588,00 30.972.872,00

Gráfico 1: Distribuição de fontes de financiamento

Tabela 2: Distribuição dos recursos por programa do PPA 2010/2011

PROGRAMAS 2010 TOTAL 2010/2011

MS – CIDADÃO 3.118.978.200,00 6.430.999.000,00

MS – GESTÃO 971.159.800,00 1.929.230.600,00

MS – FISCAL 2.304.594.200,00 5.021.003.200,00

MS – COMPETITIVO 1.584.267.200,00 3.178.074.000,00

MS – SUSTENTÁVEL 97.792.300,00 192.302.000,00

OUTROS PODERES 855.946.400,00 1.776.951.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 56.133.300,00 116.933.300,00

TOTAL 8.988.871.400,00 18.645.439.100,00

Fonte: Suprog.
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Gráfico 2: Distribuição dos recursos por programa do PPA 2010/2011

Tabela 3: Fontes de financiamento – PPA 2012/2015 – Mato Grosso do Sul 1ªrevisão (valores em 
R$ X 1.0000)

Gráfico 2: Distribuição dos recursos por programa do PPA 2010/2011

Tabela  3:  Fontes  de  financiamento  –  PPA  2012/2015  –  Mato  Grosso  do  Sul 
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Tabela 4: Programas no Plano Plurianual 2012/2015

Gráfico 4: Distribuição dos recursos por programa do PPA

Na comparação entre os dados apontados no PPA anterior e o atual, em termos nominais 
(sem deflação) ocorreu um aumento significativo nas fontes de financiamento (49,7%). 

Na comparação dos programas, observa-se que o foco do governo atual continua sendo 
o MS - Cidadão (de 34% para 33% de participação na alocação dos recursos), mas tem 
realizado investimento na capacidade organizativa, fiscal e ambiental, pois o programa 
que apresenta o maior percentual de aumento foi o MS - Gestão (de 10% para 14%), se-
guido do MS - Sustentável, com 2% de aumento, passando do módico 1% para 3%; o que 
apresentou maior queda foi o MS - Competitivo (de 17% para 12%). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) fixam metas fiscais e pre-
veem dotações orçamentárias anuais detalhadas para os projetos e atividades, previstas no PPA. 

O PPA 2012-2015 consolidado em conformidade com as normas vigentes, especialmente 
para o atendimento da estrutura orçamentária, detalha os projetos e atividades a serem 
executados durante o período de sua vigência mediante a classificação de Órgão, Uni-
dade Orçamentária, Função, Subfunção e Programas, incluídas ainda as Operações Espe-
ciais e Reserva de Contingência, apresentados em quadros anexos.
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3.3.1 Ideologias presentes

As ideologias definem ponderamentos para imaginar e concretizar estratos do construto 
da realidade, ou seja, ela não é uma realidade em si, mas tenta definir e dar caminho a 
uma concepção realística.

Pensar a ideologia e o PPA permite construir uma concepção ampla sobre como está 
sendo regida a composição do PPA. Se se considerarem os estratos ideológicos que per-
meiam a noção de Estado no Mato Grosso do Sul, pode-se perceber um Estado em desen-
volvimento que rege sua configuração por objetivos de infraestrutura, não evidenciando 
objetivamente como estão sendo tratadas as questões como cultura, aparelhos sociais 
para o desenvolvimento, questões indígenas e a conservação do meio ambiente.

Pensar a ideologia como “relação social de produção” (HALL, 2011, p. 160), permite rela-
cionar-se com um conceito que induz a pensar o PPA como um conglomerado de práti-
cas conceituais que se desenvolve por relações de poder. 

Entre as entrevistas concretizadas, podem-se perceber os sentidos da ideologia impreg-
nados em todas as falas. A ideologia está acoplada às determinações de um planeja-
mento governamental, pois pode-se pensar o Estado por suas características mais tra-
dicionais entre suas configurações de controle social. “O significado é produzido como 
resultado do trabalho ideológico ou teórico. Não é simplesmente o resultado de uma 
epistemologia empiricista” (HALL, 2011, p. 161).

A ideologia configura-se por um trabalho complexo que procura padronizar uma ou mais 
ideias fundadas por objetivos, que muitas vezes representam a posição de um regime 
dominante. E com isso, pensando-se os significados, pode-se correlacionar à subjetiva-
ção de um documento, pois este é configurado por sujeitos e estratos técnicos, que sub-
jetivam ideias e ponderamentos.

Pode-se pensar assim a subjetivação do PPA, pois este é construído por uma rede com-
plexa formada por atores, sujeitos, significados e por composto ideológico. Sendo assim, 
o PPA não é um produto imparcial e puramente técnico, mas, sim, derivado de segmentos 
de subjetivação de um produto, sustentados por elementos de concretude ideológica.

Pensar a subjetivação permite que se entre por outros campos do saber para encontrar 
os significados de um documento, não se pensa a subjetivação como um interno pessoal, 
mas, sim, um jogo de poderes e conceitos arranjados que inscreve na realidade uma dita 
composição realística para a concretude que pretende seguir.

Junto à ideologia, pode-se perceber uma rede de configurações dominantes que tem con-
sequências nas relações vinculadas ao poder, as ideias que vão desencadear o surgimento 
de um documento. O poder, por seus vários segmentos de escolha, permeia os dilemas 
pensantes que constroem o PPA. Assim, entende-se o PPA como um conjunto ramificado 
de saberes que determinam objetivos e emendas para o planejamento governamental. O 
saber, composto por um espaço ideológico, tende a organizar-se como um documento que 
pode ser inscrito na realidade, e no quanto desta ele pode incorporar; assim, o PPA pode 
não traduzir uma realidade, mas ele é instrumento para tentar defini-la, construir parâme-
tros para sua configuração, que deve ser seguida e monitorada. Pode-se pensar que

[...] avançar para a chamada segunda geração deve seguir na direção do desenvolvimen-
to de tipologias analíticas e concentrar esforços no sentido de identificar as variáveis 
que causam impactos sobre os resultados das políticas públicas. (SOUZA, 2003, p. 17)
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Para identificar como se organizam os estratos de produtos para a concretização de um 
objeto e conhecer as políticas públicas, exige-se da pesquisa organizar novos sentidos 
de análise para o PPA, retirando o ponto de conforto do simples desejo dos governantes. 
Compor tipologias analíticas possibilita abrir novos espaços e caminhar pelo anterior à 
construção do PPA, conhecer cada porção significativa que o constrói, como a organi-
zação da secretaria o enquadra, a história governamental que define o PPA e o conheci-
mento de cada fio que compõe a rede para a estruturação do PPA.

Reconhecendo-se que a “política pública faz a política” (SOUZA, 2003, p. 18), encontram-se 
discordâncias nas entrevistas efetivadas neste primeiro momento de pesquisa, pois, como se 
pode observar, os entrevistados dão muito apoio ao discurso ideológico do governo vigente 
para definir o PPA, e a política pública aparece como um suporte que deve ser concretizado, 
por ser historicamente definida como ponto de ação estrutural para o governo.

Pela leitura do documento do PPA, percebe-se que duas políticas públicas são mais utiliza-
das, marcadas pela ideologia do governo vigente: a de infraestrutura de transporte, junto à 
construção de rodovias e ferrovias; e a relacionada ao meio ambiente, percebido como um 
produto governamental para o desenvolvimento do estado. Sendo assim, percebe-se um 
governo preocupado com políticas desenvolvimentistas, correlacionadas aos aparatos estru-
turais do Estado, deixando questões que priorizem as pessoas em segundo plano.

Sob esta nova perspectiva de política, pode-se observar que os atores que constroem o 
PPA podem estar enganados sobre o próprio processo de planejamento governamental 
e estar rendidos a uma ideologia que pode muito bem cegar os olhos de quem o faz, 
estabelecendo normativas práticas, sem muito conhecimento das políticas públicas que 
regem o construto de governança do estado.

Os elementos humanos aparecem como discursos permeados por uma ideologia desenvol-
vimentista e por ações que se centram em resolver questões físicas e financeiras; os elemen-
tos não humanos são os documentos e os dispositivos tecnológicos (incipientes em MS) que 
constroem um produto. Observando os discursos, pode-se perceber uma lógica de política 
de governo e resolução de problemáticas pontuais, físicas e financeiras, com a busca de ca-
denciar uma identidade de política de governo, que pode ser observada como um dilema 
histórico para o MS, quando todo governante leva sua preocupação para instituir uma iden-
tidade de seu governo, não entrelaçando sua política a uma política de Estado.

O PPA, como composto estratégico, obedece à resolução dos pontos críticos da capaci-
dade organizacional e financeira e das estratégias para a implementação do Plano, ob-
servando as diretrizes da União, vinculadas a uma orientação que permite a definição da 
programação das ações no PPA. Sendo assim, o PPA no MS move-se para adequar-se aos 
dilemas mais precisos a seu estabelecimento como Plano.

Pode-se pensar o PPA como um atributo em rede, pois, mesmo que esteja submersa, a 
rede existe e confabula entre ideologias, para uma ideologia: a construção de um docu-
mento que se define como plano estratégico de governo. Pensar a rede para o aparato 
governamental exige dele uma forma mais democrática, que estabeleça ligações com as 
políticas de estado, as políticas públicas e a sociedade civil. Porém, pela análise concebi-
da para o Estado do Mato Grosso do Sul, essa rede aparece desconectada, onde a socie-
dade civil deverá ter maior participação e as políticas públicas a que o governo prioriza 
atender as demandas sociais, culturais e humanísticas.

Sendo assim, fica o ideário da rede para a composição de uma política mais democrática, 
que possa ouvir todos os sentidos latentes e evidentes do cotidiano do governo contem-
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porâneo. A rede permite que todos os segmentos, atores e discursos possam ter voz e 
possam organizar um documento e um planejamento, colocando um marco ideológico 
central mais como um meio, e não como figura principal. O espaço torna-se mais demo-
crático e mais viável para pensar um governo regido por interesses produtivos que são, 
assim, figuras corretas para a construção de um Estado mais democrático. A multiplicida-
de fica mais evidente no início, no meio e no fim. 

Finaliza-se assim este texto que procura pensar, compreender, analisar e apresentar como se 
formam as condições e os entretextos da construção do PPA e seus pressupostos realísticos.

3.4 Monitoramento do Plano Plurianual

O PPA é monitorado por meio de uma série de instrumentos gerenciados pelas unidades 
setoriais, o que resulta, entre outros, na elaboração do relatório anual que conforma a “Men-
sagem à Assembleia Legislativa”, tratada no tópico 2.4, item v e item viii, deste relatório.

No entanto, há pouca compreensão em relação ao entendimento técnico desse processo 
de monitoramento e avaliação, pois entre as primeiras entrevistas feitas não foi possí-
vel encontrar um discurso que discorra efetivamente sobre a rotina do monitoramento 
específico do PPA. Os entrevistados alegaram que os relatórios elaborados em períodos 
anteriores deste estudo não apresentaram metas físicas, financeiras e regionalizadas. 

Destaca-se que anualmente é enviada à Assembleia Legislativa a “Mensagem”, Relatório 
de Ações Governamentais, que fica disponível no site da Semac e, ainda, o Relatório do 
Sistema Integrado de Acompanhamento das Ações Governamentais - SIAAG para a equi-
pe de governo. Implantada inicialmente para atender ao governador, no ano de 2007, 
essa ferramenta foi ajustada, para que se pudesse, a partir do SIAAG, extrair do relatório 
de ações governamentais a “Mensagem”, ainda em processo de ajuste.

Contudo, na estrutura da Semac existe a Superintendência de Planejamento (Suplan), 
como já citado anteriormente, que contempla duas coordenadorias: Coordenadoria de 
Pesquisas, Planos, Projetos e Monitoramento e a Coordenadoria de Apoio Estratégico 
Situacional, responsáveis pela manutenção dos dados estatísticos, diagnósticos e relató-
rios diversos referentes ao sistema de planejamento de MS, que já foram discriminados 
no tópico 2.3, item v. Esses produtos, dadas as suas especificidades, são utilizados como 
relatório de monitoramento e avaliação do relatório específico do PPA. Ressalta-se o pro-
cesso já iniciado de implantação do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento 
(SIOP) que se propõe a contemplar seu aprimoramento.

Seguindo a orientação do manual de elaboração do PPA da Secretaria de Orçamento Fe-
deral (SOF), um dos primeiros passos para a elaboração do Plano é a realização do Estudo 
da Dimensão Territorial. No Estado de MS, o relatório denominado Estudo da Dimensão 
Territorial do Estado de MS: Regiões de Planejamento, tem sido realizado desde 2008 e 
sua última versão é de 2012.

No estudo atualizado periodicamente são apresentados, conforme as regiões de planejamen-
to, os principais indicadores de todos os municípios do Estado de MS. Existem outros diagnósti-
cos elaborados com base nos relatórios disponibilizados pela internet no site da Semac/Suplan.

O Plano atual observa a regionalização do espaço físico do Estado de Mato Grosso do Sul 
proposta no PDR/2030 e no Estudo da Dimensão Territorial, revisado a cada quatro anos, 
dado o período de vigência do PPA. O relatório serve como diagnóstico e acompanha-
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mento socioeconômico das nove regiões, com uma síntese dos principais indicadores 
de cada programa e descrição de sua base econômica e características ambientais e ge-
ográficas, que são produzidos pelos demais relatórios: IRS/MS, IDS/MS e suas dimensões 
(destaque à dimensão ambiental – IAD/MS), PIB, entre outros já descritos neste relatório.

Os dados estatísticos fornecidos pela Superintendência de Planejamento são divulgados desde 
a criação do Estado de MS no ano de 1977. O Produto Interno Bruto, relevante indicador de 
crescimento e referência para projeção de cenários utilizados para a elaboração de diagnósti-ência para projeção de cenários utilizados para a elaboração de diagnósti-ncia para projeção de cenários utilizados para a elaboração de diagnósti-
cos econômicos, tem séries históricas elaboradas sistematicamente desde 1995. A atual série 
apresenta dados estaduais de MS de 1995 até 2010, e os dados dos municípios de 1999 a 2010. 

O Índice de Responsabilidade Social (IRS-MS) foi instituído por lei, conforme já citado no 
item v: Relatórios de Indicadores e Relatório de Ações Governamentais. Os dados para sua 
elaboração são obtidos dos municípios, secretarias de governos, autarquias, entre outros, 
que encaminham ou divulgam resultados de indicadores das áreas de saúde, educação, 
renda, finanças públicas e desenvolvimento urbano. A divulgação bianual do IRS-MS está 
sendo realizada no site da Semac e a publicação impressa pela Assembleia Legislativa. Esse 
relatório auxilia e compõe o sistema de monitoramento da gestão governamental.

Os dados municipais do BDEWeb estão disponibilizados na página da Semac, que permi-
te a qualquer cidadão que disponha de internet obter os dados do Estado e Municípios 
de Mato Grosso do Sul em vários formatos de relatórios. Esses dados disponíveis permi-
tem o acompanhamento e insumos para avaliação do nível de evolução do desenvolvi-
mento dos seus 79 municípios.

O monitoramento de eficiência e eficácia dos programas e ações específicos do PPA é 
realizado diretamente nas unidades setoriais que executam as ações, e que estabelecem, 
de acordo com suas prioridades, os indicadores pertinentes que devem ser sistematica-
mente monitorados. 

Ressalta-se que, para o PPA 2012 – 2015, o Estado de MS incluiu indicadores de programa 
e está buscando novas ferramentas informacionais para resolver a questão identificada 
no início das entrevistas – a ausência de indicadores de monitoramento específicos do 
PPA de ações de eficiência, eficácia e efetividade. 

Em alternativa a essas limitações à integração do sistema de Planejamento e Orçamento, 
buscou-se o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP). Este instrumento 
informacional propõe o aprimoramento desse processo e já foi assinado convênio, em 
outubro de 2012, com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) para o PPA MS – 2012-
2015. O acordo de cooperação técnica tem como objeto a transferência de tecnologia, na 
difusão de conhecimento técnico, no intercâmbio de boas práticas, no desenvolvimento 
de técnicas e metodologias que promovam a eficiência alocativa, o aperfeiçoamento dos 
instrumentos normativos e a uniformização de procedimentos, conforme disposto na 
legislação orçamentária vigente, especialmente os dispositivos da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e da 
Portaria Conjunta STN/SOF nº 4, de 30 de novembro de 2010.

As ações de cooperação técnica, com vigência de 24 meses, compreendem a formaliza-
ção e manutenção do apoio nas áreas de capacitação e demais procedimentos conside-
rados necessários ao aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e Orçamento. 

Foi elaborado um Plano de Trabalho cujas capacitações e disponibilização de senha para 
a utilização do sistema SIOP já foram iniciadas neste ano de 2013. 



65

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

O apoio técnico a ser prestado por parte da SOF inclui a disponibilização dos sistemas 
que dão suporte à elaboração e ao acompanhamento do orçamento federal, visando ao 
aperfeiçoamento de seus sistemas próprios de planejamento e orçamento. Destaca-se 
que a Superintendência de Gestão da Informação (SGI/MS), da Secretaria de Estado de 
Fazenda, está acompanhando todo o processo de instalação e customização da ferra-
menta para o uso do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O SGI/MS3 atua no planejamento e na coordenação das atividades relativas à tecnologia de 
informações, no que tange a sistemática, modelos, técnicas e ferramentas, bem como defi-
nição e desenvolvimento da configuração física e lógica dos sistemas usados ou operados 
em rede pela Secretaria de Fazenda e por órgãos e entidades do Poder Executivo, partindo 
do princípio de que a promoção do desenvolvimento e a implantação de soluções tecno-
lógicas de tratamento da informação na Administração Pública Estadual, que subsidiem a 
tomada de decisões e o planejamento de políticas públicas; ainda assessoram a equipe de 
Governo nos assuntos relacionados com sua área de atuação e suas competências

A análise TAR é precisa na reflexão das interações entre o humano e não humano, em 
relação a esse processo de integração entre o sistema de planejamento e a elaboração 
de planos, programas e monitoramento. O fato de o estado de MS não ter um sistema in-
formatizado de monitoramento do PPA, ao qual o SIOP se propõe, permite a derivação de 
um sistema fragmentado, pois os segmentos não humanos encontram-se fora da articu- não humanos encontram-se fora da articu- humanos encontram-se fora da articu-
lação sistemática necessária para o melhor funcionamento do campo de monitoramento.

A questão do monitoramento tornou-se para a pesquisa algo muito particular, pois nas 
primeiras entrevistas não se encontraram dispositivos de monitoramento; mas a partir dos 
questionários e estudos documentais, percebeu-se que as unidades possuem formas de 
monitorar o PPA, ainda que no sistema de consolidação não se encontre mecanismo de 
monitoramento.

Ao perguntar-se em que setor se localiza o funcionamento do monitoramento, pode-se 
perceber que 50% estão no setor de planejamento em relação aos impactos no desen-
volvimento dos municípios e Estado, e os outros 50% estão nas unidades setoriais em re-
lação ao cumprimento das metas e objetivos, ocorrendo, assim, essa sistemática divisão 
de onde estão alocadas as instâncias de monitoramento. 

Em relação aos indicadores em construção para dar suporte ao processo de monitoramento, 
destaca-se o IDS/MS em fase de elaboração, que já produziu diversos indicadores, entre eles 
o Índice Ambiental de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul (IAD/MS). 

No mundo contemporâneo, uma das formas de monitorar o desenvolvimento e a condição 
ambiental baseia-se na utilização de indicadores e nesse contexto o Índice Ambiental de De-
senvolvimento (IAD/MS) pretende consolidar-se como mais uma ferramenta a ser utilizada 
pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e por outras instituições, públicas ou priva-
das. Nasce, assim, com a finalidade de detectar a evolução das condições ambientais dos 
Municípios do Estado, baseando-se em dados atualizados em intervalos de dois anos.

O IAD/MS é um conjunto de indicadores destinados à gestão pública moderna e apre-
sentará as variações dos indicadores das condições dos municípios do Estado de Mato 

3• O SGI é composto pela Coordenadoria de Suporte e Operações (CSO) e a Coordenadoria de Projetos e Sistemas (CPS). O 
site contém informações sobre sua estrutura e normas, seus objetivos estão disponíveis no endereço: <http://www.sgi.ms.gov.br/
index.php?inside=1&tp=3&comp=&show=2552>.
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Grosso do Sul no que diz respeito ao meio ambiente. Serão contextualizados os aspectos 
ambientais referentes a água doce, biodiversidade, terra, atmosfera e saneamento de 
cada município do MS, entre outras informações ambientais relevantes, servindo de fer-
ramenta gerencial de planejamento público para o Estado, Região, Municípios e toda a 
Sociedade Civil. A tipologia de cinco grupos, constituídos por meio da análise de cluster, 
agrega Municípios com padrões semelhantes de biodiversidade, água doce, terra, sane-água doce, terra, sane-gua doce, terra, sane-
amento e atmosfera, a exemplo dos indicadores do IRS/MS já em processo de consolida-
ção. Dessa maneira e em conformidade com os princípios da moderna gestão pública, os 
diferentes órgãos do Governo poderão direcionar suas ações nas questões ambientais, 
sendo assim, um dos instrumentos do PPA no Programa MS Sustentável.

Esses índices construídos na Suplan permitirão constatar a efetividade das ações de Gover-índices construídos na Suplan permitirão constatar a efetividade das ações de Gover-Suplan permitirão constatar a efetividade das ações de Gover-
no em cada Município, tornando possível uma avaliação da administração pública. Dessa 
maneira, e em conformidade com os Princípios da Moderna Gestão Pública, os diferentes 
órgãos do Governo poderão direcionar suas ações nas questões ambientais e sociais.
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Pensar o PPA atual permite entender o antes e traçar o possível depois. Seu processo de 
elaboração, conteúdo e monitoramento são elementos essenciais para tornar o Plano 
Plurianual um elemento central de planejamento estratégico, de médio prazo, para o 
Estado de Mato Grosso do Sul, balizando a ação governamental.  

A pesquisa abordou os constituintes de elaboração, conteúdo e monitoramento do PPA. 
No entanto, as entrevistas concretizadas apresentaram níveis diferentes e heterogenei-
dade nas respostas em relação a essas dimensões.

Embasada muito mais pelos documentos e relatórios disponíveis nos setores de planeja-
mento, do que propriamente nas entrevistas e questionários, a pesquisa voltou-se para 
os entendimentos das políticas públicas, dos pressupostos ideológicos e da estrutura do 
órgão que constrói o PPA, encontrando partituras pertinentes para compreender como 
se move o PPA no estado do Mato Grosso do Sul.

Pode-se pensar o PPA como um dispositivo documental que estrutura as estratégias de plane-
jamento governamental, como uma política de governo derivada de um arcabouço ideológico, 
que tende a compor elementos de políticas vinculados a um construto realístico. 

Percebe-se que o PPA no MS modula-se como uma rede, entre a Unidade Central – Semac 
– e as Unidades Setoriais, das 12 Secretarias Estaduais, mesmo que apresente lacunas em 
seu movimento, colocando em discussão sua relação com a política de Estado, as políti-
cas públicas e a participação da sociedade civil.

O estudo preocupa-se em analisar essa rede como mecanismo referencial para a constru-
ção de um aparelho de Estado com maior participação democrática, que esteja inserido 
da melhor forma entre a multiplicidade de um plano, regido por um íntimo diálogo com 
as políticas de Estado, as políticas públicas e a sociedade civil.

Essa rede pode dar mais visibilidade e transparência em relação ao processo de constru-
ção, conteúdo e monitoramento do plano, sendo um instrumento de articulação entre 
os atores humanos. Os elementos não humanos estruturados em simetria em todas as 
unidades, o que é proporcionado pela modernização da tecnologia da informação pre-
tendida com a implantação do SIOP, poderão dar formas mais consistentes ao relatório 
do PPA do MS, em todas as suas dimensões.

A pesquisa no quesito elaboração apresentou como resultado que, primeiramente, exis-
te um sistema integrado em que o PPA é consolidado na estrutura interna da Semac, 
com servidores da carreira de analistas e técnicos de planejamento e orçamento; na se-
quência, no sistema, estão as unidades setoriais responsáveis por fornecer os insumos e 
fazer a relação com a sociedade civil (audiências públicas e conselhos deliberativos e/ou 
consultivos). O sistema atual é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para 
Estados e Municípios (Siplan) que necessita de customização para atender aos atributos 
e necessidades do PPA atual, e está em processo de mudança para o SIOP, que necessitará 
mais ainda de capacitações e reestruturação de todo o sistema de planejamento, entre 
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elas, melhorar a interface com os usuários, cidadãos, gestores e equipe de planejamento. 

Entre os técnicos do planejamento central lotados na Semac e os que estão nas unidades 
setoriais, existe uma lacuna devido a dificuldades, inclusive para implantação do SIOP, 
pois as pessoas envolvidas no abastecimento dos dados não são da carreira de plane-
jamento (unidades setoriais) e não conhecem necessariamente os conceitos relevantes 
imprescindíveis ao processo.

Foi verificada a necessidade de ampliar as normatizações, porém, tomando-se cuidados 
para não enrijecer o sistema, realizando constantes adequações e ajustes, que podem ser 
construídos e revisados em conjunto, entre a central e as unidades setoriais, abrindo-se 
espaços para um diálogo construtivo. 

Apontou-se que algumas secretarias, como as da Saúde e da Educação, ou companhias es-
tatais, como a Sanesul e a MS-Gás, possuem gerências de planejamento com servidores lo-
tados especificamente para esse fim. Assim como há outras em que os servidores acumulam 
funções da área de planejamento com atividades específicas de suas áreas fins setoriais.

O PPA-MS 2012-2015 detalha as Ações Estruturantes em forma de Programas, com metas 
e indicadores. São cinco macro desafios, que se intercalam pelas 15 metas de governo, 
identificando demandas sociais e pontos críticos para o desenvolvimento do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

Em relação ao conteúdo do Plano Plurianual, não se percebem alterações significativas 
entre este e o anterior: continuaram as 15 metas com destaque para inclusão de indi-
cadores de programas que não havia no anterior. No entanto, dadas as fragilidades do 
sistema informatizado, ferramentas de consolidação dos programas e ações (elementos 
não humanos), o relatório atual não proporciona uma linguagem amigável para usuários, 
sobretudo para a sociedade civil.

Justifica-se a pouca alteração nos programas e ações do PPA atual, pela continuidade do 
governo do PMDB, que está em seu segundo mandato. Porém percebe-se que na com-
paração financeira, em termos nominais, ocorreu um aumento significativo nas fontes 
de financiamento de 49,7%. E, na comparação da alocação da participação dos recursos 
financeiros aos programas, foi o MS-Gestão que mais aumentou sua participação em 4% 
(de 10% para 14%), seguido do MS-Sustentável, com 2% de aumento, passando do mó-
dico 1% para 3%; o que apresentou maior queda foi o MS-Competitivo de 17% para 12%. 

Predomina a alocação de 33% no MS Cidadão, no entanto, ressalta-se que a política am-
biental vem se fortalecendo e ganhando espaço junto às políticas sociais.

O monitoramento dos programas e ações que compõem o Plano Plurianual é realizado nas uni-
dades setoriais onde têm acompanhamento e detalhamento da gestão. O conjunto das ações 
de governo é divulgado no Relatório de Ações Governamentais, encaminhado anualmente à 
Assembleia Legislativa, conhecido como “Mensagem à Assembleia Legislativa”, que permite 
uma linguagem mais amigável para o entendimento dos resultados da gestão pelo cidadão. 

Destaca-se ainda, em relação ao monitoramento, a disponibilização ininterrupta de da-
dos estatísticos, diagnósticos e relatórios diversos referentes ao sistema de gestão de MS 
em distintos níveis e agregação de dados. Estudos atualizados periodicamente são apre- níveis e agregação de dados. Estudos atualizados periodicamente são apre- Estudos atualizados periodicamente são apre-
sentados, conforme as regiões de planejamento, com os principais indicadores de todos 
os municípios do Estado de MS por meio de relatórios disponibilizados pela internet, no 
site da Semac/Suplan, amplamente consultado pela academia e pelos setores privados. 
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Existe, no Governo do Estado, o Sistema Integrado de Acompanhamento das Ações Go-
vernamentais Estratégicas (SIAAG), que também serve para o acompanhamento de ações 
governamentais e é alimentado por meio de uma rede operada pelas unidades setoriais, 
com consolidação e divulgação realizadas pela Secretaria de Governo (Segov). 

Dadas as lacunas nos processos do sistema de planejamento, identificadas no início das 
entrevistas, e a ausência de indicadores de monitoramento específicos do relatório con-
solidado, o Estado de MS está buscando novas ferramentas informacionais para resolver 
a questão, sobretudo a do monitoramento do PPA.

Enfim, ressaltam-se as limitações à integração do Sistema de Planejamento e Orçamento, 
em alternativa, buscou-se a adesão ao Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento 
(SIOP), assinando um acordo de cooperação técnica, em outubro de 2012, com a SOF, 
a fim de aperfeiçoar os instrumentos normativos e a uniformização de procedimentos, 
que compreendem a formalização e a manutenção do apoio nas áreas de capacitação 
e demais procedimentos considerados necessários ao aperfeiçoamento do sistema de 
planejamento e orçamento. 

A interação entre o humano e o não humano em relação a esse processo de integração, 
entre o sistema de planejamento e a elaboração de planos, programas e monitoramento, 
e a utilização de sistemas informatizados que permitem melhorar a eficiência do “sistema 
de planejamento”, é explicada pela concepções da TAR.

A modernização do Sistema de Planejamento com a reestruturação da tecnologia da 
comunicação, inclusive com a construção de indicadores específicos para o monitora-
mento do Plano Plurianual, permitirá constatar a efetividade das ações de governo em 
cada Município e, consequentemente, o nível de desenvolvimento do Estado, tornando 
possível uma avaliação objetiva da Administração Governamental. Dessa maneira, e em 
conformidade com os Princípios da Moderna Gestão Pública, os diferentes órgãos do Go-
verno poderão direcionar melhor seus esforços em questões relevantes.
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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.


