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APRESENTAÇÃO

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

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

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

Por sua importância no ordenamento e controle da atividade governamental, o Plano Plu-
rianual (PPA) constitui objeto de estudo capaz de proporcionar indicações valiosas acerca 
da capacidade estatal de planejamento e gestão, tendo em perspectiva a promoção do 
desenvolvimento e a melhoria do bem-estar social. Nessa ótica, a presente pesquisa se 
propõe a promover uma análise dos PPA’s estaduais referentes ao período 2012-2015.  

A abordagem pretendida enfatiza três dimensões do PPA: a forma como se estrutura a 
atividade planejadora (o processo de elaboração do documento), o conteúdo propria-
mente dito do plano (diretrizes, prioridades, programas, dentre outros) e o desenho do 
sistema de acompanhamento das ações programadas e executadas pelo governo. 

O objetivo geral da pesquisa, portanto, consiste em apreender, analisar e apresentar, em perspec-
tiva comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à utiliza-
ção do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao período 2012-2015.

Para tanto, este relatório busca esboçar uma visão panorâmica acerca da conexão entre 
o plano de governo e a condução da atividade governativa para, dessa forma, contribuir 
para a modernização da gestão pública no país e para reforçar sua natureza democrática. 

Nessa direção, cabe a essa parte da pesquisa descrever o desenho e o desdobramento 
gerencial do PPA no estado de Minas Gerais, especificamente, enquanto uma das uni-
dades de comparação do estudo em abrangência nacional. Isto posto, procurou-se por 
meio desse documento versar sobre as três dimensões analíticas principais do PPA, em 
uma abordagem crítico-descritiva. Tal abordagem parte da análise documental e do rela-
to de atores do governo, da assembleia legislativa e da sociedade civil para compreender 
o processo de elaboração do PPA, sua concepção, seu conteúdo programático, o desenho 
e o funcionamento do seu sistema de monitoramento no estado de Minas Gerais. 

A execução da proposta foi realizada por uma equipe de pesquisadores mineiros cujo 
núcleo central foi composto por acadêmicos do Grupo de Pesquisa em Administração 
Pública e Gestão Social (APGS), com sede na Universidade Federal de Viçosa e liderado 
pelo Professor Marco Aurélio Marques Ferreira. 

A partir da análise comparada das referidas experiências, pretende-se obter uma visão atuali-
zada e compreensiva do panorama do planejamento e da gestão na esfera estadual de governo. 

Isto envolve identificar as convergências e divergências mais marcantes dos casos exami-
nados, bem como os principais avanços, tendências, limites e desafios encontrados, con-
fluindo para a realização de um balanço crítico que possa proporcionar subsídios para 
o aprimoramento da administração pública no tocante à sua capacidade de conceber e 
coordenar as políticas e ações de governo. 

Este texto está dividido em cinco partes. Além dessa seção introdutória, são apresenta-
dos, sequencialmente, o referencial teórico, as considerações metodológicas, os resulta-
dos e os comentários finais. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Nesse tópico serão abordados alguns dos principais elementos teórico-reflexivos que 
constituem a base do planejamento governamental, bem como a compreensão da ela-
boração e operacionalização do PPA em Minas Gerais.

2.1. Plano Plurianual em Minas Gerais 

Em Minas Gerais, existe um ciclo orçamentário que começa com o desenvolvimento do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), seguido de instrumentos instituídos 
pela Constituição Federal, quais sejam o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)1, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (CORRÊA, 2007). 

Depois de elaborados os documentos acima, ocorre a execução orçamentária, com as re-
visões necessárias do orçamento, posteriormente ocorre o monitoramento dos programas 
do PPA, com as revisões anuais do planejamento e por fim a avaliação, conforme a Figura 1. 

Isto  envolve  identificar  as  convergências  e  divergências  mais  marcantes  dos  casos 

examinados,  bem  como  os  principais  avanços,  tendências,  limites  e  desafios  encontrados, 

confluindo  para  a  realização  de  um  balanço  crítico  que  possa  proporcionar  subsídios  para  o 

aprimoramento da administração pública no tocante à sua capacidade de conceber e coordenar as 

políticas e ações de governo. 

Este texto está dividido em cinco partes. Além dessa seção introdutória, são apresentados, 

sequencialmente,  o  referencial  teórico,  as  considerações  metodológicas,  os  resultados  e  os 

comentários finais. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Nesse  tópico  serão  abordados  alguns  dos  principais  elementos  teórico-reflexivos  que 

constituem a  base  do  planejamento  governamental,  bem como a  compreensão da  elaboração  e 

operacionalização do PPA em Minas Gerais.

2.1. Plano Plurianual em Minas Gerais 

Em Minas Gerais, existe um ciclo orçamentário que começa com o desenvolvimento do 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI),  seguido de instrumentos  instituídos  pela 

Constituição Federal, quais sejam o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)1, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (CORRÊA, 2007). 

Depois  de  elaborados  os  documentos  acima,  ocorre  a  execução  orçamentária,  com  as 

revisões necessárias do orçamento, posteriormente ocorre o monitoramento dos programas do PPA, 

com as revisões anuais do planejamento e por fim a avaliação, conforme a Figura 1. 

1 O Governo do estado de Minas Gerais utiliza a nomenclatura PPAG (Plano Plurianual de Ação Governamental) para referir-se ao  
PPA (Plano Plurianual).  
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Figura 1: Macrofluxo do processo de planejamento e orçamento

Fonte: Manual SIGPlan de monitoramento, 2012.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é o plano de longo prazo, cons-
truído para um horizonte de 20 anos, sendo responsável pelo estabelecimento das dire-
trizes que balizarão a formulação dos demais instrumentos de planejamento.

A visão de futuro do PMDI de “Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver”, manteve-se 
desde a primeira versão do PMDI 2003-2020. Este conceito de melhor lugar para se viver 

1• O Governo do estado de Minas Gerais utiliza a nomenclatura PPAG (Plano Plurianual de Ação Governamental) para 
referir-se ao PPA (Plano Plurianual).  
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incorpora quatro atributos fundamentais, sendo eles: prosperidade, qualidade de vida, 
cidadania e sustentabilidade.

No PMDI 2011-2030, foram definidas 11 Redes de Desenvolvimento Integrado como base 
para organização da estratégia de desenvolvimento do Estado, as quais são integradas 
por quatro elementos principais: 1. Meta-síntese (resultado finalístico almejado para um 
horizonte de 20 anos), 2. Objetivo estratégico (proposta de resultados prioritários que 
devem ser alcançados no horizonte de planejamento, 3. Indicadores e metas (conjunto 
de indicadores finalísticos e metas tentativas para 2015, 2022 e 2030) e 4. Estratégias 
(propostas de iniciativas de um conjunto de grandes escolhas).

A síntese dessa estratégia de desenvolvimento adotada pelo PMDI 2011-2030 pode ser 
visualizada a partir da Figura 2.

Figura 1: Macrofluxo do processo de planejamento e orçamento
Fonte: Manual SIGPlan de monitoramento, 2012.

O  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  (PMDI)  é  o  plano  de  longo  prazo, 

construído para um horizonte de 20 anos, sendo responsável pelo estabelecimento das diretrizes que 

balizarão a formulação dos demais instrumentos de planejamento.

A visão de futuro do PMDI de “Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver”, manteve-se 

desde a primeira versão do PMDI 2003-2020. Este conceito de melhor lugar para se viver incorpora 

quatro  atributos  fundamentais,  sendo  eles:  prosperidade,  qualidade  de  vida,  cidadania  e 

sustentabilidade.

No PMDI 2011-2030, foram definidas 11 Redes de Desenvolvimento Integrado como base 

para organização da estratégia de desenvolvimento do Estado, as quais são integradas por quatro 

elementos principais: 1. Meta-síntese (resultado finalístico almejado para um horizonte de 20 anos), 

2. Objetivo estratégico (proposta de resultados prioritários que devem ser alcançados no horizonte 

de planejamento, 3. Indicadores e metas (conjunto de indicadores finalísticos e metas tentativas para 

2015, 2022 e 2030) e 4. Estratégias (propostas de iniciativas de um conjunto de grandes escolhas).

A síntese  dessa  estratégia  de  desenvolvimento  adotada  pelo  PMDI 2011-2030 pode ser 

visualizada a partir da Figura 2.

Figura 2: Estratégia de desenvolvimento adotada pelo PMDI 2011-2030
Fonte: Volume I, Programas e ações por rede de desenvolvimento integrado, 2012.
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Figura 2: Estratégia de desenvolvimento adotada pelo PMDI 2011-2030

Fonte: Volume I, Programas e ações por rede de desenvolvimento integrado, 2012.

Além da inovação exposta acima, o PMDI 2011-2030 trouxe a regionalização da estratégia, que 
consiste na focalização das ações nos territórios, buscando a potencialização das vantagens com-
parativas e a compensação das carências territoriais, minimizando as desigualdades regionais.

A partir da elaboração e revisão do PMDI pode então ser elaborado o PPA, pois, a Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais define que o plano plurianual deverá ser elaborado em 
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

Essa sistemática é consonante também com a estratégia normativa nacional de plane-
jamento, uma vez que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o PPA tem papel 
central no processo de planejamento da ação governamental e de condução da política 
orçamentária nos 3 níveis da federação. Logo, cabe ao PPA estabelecer, de forma regio-
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nalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

Nesse sentido, de acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) 2007:

 O PPAG compreende um plano de médio prazo, mediante o qual se elabora as 
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual para os próxi-
mos quatro anos, envolvendo um conjunto de programas e ações direcionados 
para a concretização da visão de futuro, das diretrizes, objetivos e resultados 
estratégicos inscritos no PMDI, abarcando a alocação de todos os recursos or-
çamentários, seja em ações finalísticas, seja em ações de apoio administrativo, 
ou ainda naquelas que se destinam ao cumprimento de obrigações especiais 
(inativos, pensionistas, dívida pública interna e externa, transferências consti-
tucionais a municípios, etc.) (SEPLAG, 2007, p.13).

O PPAG é um plano de médio prazo em que são definidos os programas que serão de-
senvolvidos pelo governo, no período de 4 anos, a fim de alcance dos resultados preten-
didos, é, pois, o instrumento que tudo que será realizado pelo Estado com a definição 
do produto (bem, serviço ou transferência financeira) a ser entregue à sociedade ou à 
própria administração pública, a quantidade de produto a ser ofertado nos próximos 4 
anos e o valor anual a ser gasto em cada ação.

No Estado de Minas Gerais o PPAG é elaborado, executado e monitorado no âmbito da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto (SPLOR), mais especi-
ficamente pela Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária 
(SCPPO) e suas diretorias, pertencentes à (SEPLAG).

Cabe a SCPPO a disponibilização de soluções tecnológicas para a formulação, monito-
ramento, avaliação e revisão do PPAG, a edição de normas e manuais que detalhem a 
metodologia de trabalho, a realização de treinamentos voltados para as unidades, o ca-
dastramento de usuários e respectivos perfis, bem como a publicação de relatórios insti-
tucionais e boletins para avaliação do desempenho da administração estadual ao longo 
e após o exercício.

O decreto 45.794, de 02 de dezembro de 2011 estabelece que

Art. 12. A Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamen-
tária tem por finalidade coordenar, consolidar e apoiar os órgãos e entidades 
estaduais na elaboração das atividades de planejamento e orçamento, acom-
panhar e estimar o orçamento global, bem como fomentar a alocação eficiente 
de recursos orçamentários (...)(MINAS GERAIS, 2011).

Uma vez elaborado ou revisto o PPAG, são especificados, por meio da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), os recursos e as despesas que serão realizados no âmbito de cada conjunto 
de programas e ações estabelecidos.

Segundo o manual de elaboração do PPAG (Minas Gerais, 2011), a elaboração do PPA 
2012-2015 em Minas Gerais, deve compreender três fases: a qualitativa, a quantitativa e 
a finalização das propostas do PPAG e da LOA. 

Na fase qualitativa ocorre a formulação e revisão qualitativa de programas, indicadores 
e ações. Na fase quantitativa é feito o detalhamento dos valores físicos e financeiros das 
ações formuladas ou revistas no âmbito do PPAG e da proposta orçamentária. Na finali-
zação das propostas do PPAG e da LOA as unidades transferem os dados de programas, 
indicadores e ações do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) 
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e do Sistema Orçamentário (SISOR) para a Superintendência Central de Planejamento e 
Programação Orçamentária (SCPPO), que então efetuará os ajustes necessários e conso-
lidará as informações na forma dos relatórios que compõem o PPAG e a LOA.

Os programas funcionam como integradores do planejamento, do orçamento e da ges-
tão, podendo ser considerados as unidades básicas do PPAG. O programa deve ser elabo-
rado de acordo com as prioridades e diretrizes expressas no Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado e na agenda de compromissos setoriais e resultar no reconhecimento 
de carências, demandas administrativas, sociais e econômicas e de oportunidades. 

O monitoramento do PPAG, é um processo contínuo de acompanhamento da implemen-
tação dos programas e ações que compõem o Plano Plurianual, na busca de informações 
para subsídio de decisões e identificação e superação de problemas, contribuindo para 
a obtenção dos resultados programados ao mesmo tempo em que torna transparente à 
sociedade o desempenho da administração pública (Minas Gerais, 2012c).

O Monitoramento é efetuado através do SIGPlan, sistema que organiza e integra a rede 
de gerenciamento do PPAG, visando potencializar o desempenho da administração na 
execução do mesmo, através do fornecimento de  informações gerenciais aos atores res-
ponsáveis pela gestão, execução e controle dos programas e ações do plano. 

A base de dados do módulo de monitoramento do SIGPlan contém  informações qualita-
tivas e quantitativas sobre a programação e a execução física e orçamentária de todos os 
programas e ações que compõem o PPAG. 

Ressalta-se o caráter assessório de monitoramento do PPA, possibilitado por esse sistema, 
vez que alguns membros externos ao executivo podem ter acesso a módulos de resultado 
do SIGPlan, como convidados ou observadores.  Portanto, sendo de interesse do executivo, 
visando transparência e engajamento social, poderia ser ampliando o acesso as funciona-
lidades do sistema, propiciando acompanhamento em tempo real da execução financeira 
global por projetos estruturadores, e bimestralmente a execução física. Isso potencializaria 
os resultados das audiências populares, bem como familiarizaria os participantes com as 
terminologias adotadas, algumas das quais reformuladas recentemente. 
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3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

O delineamento metodológico adotado nessa pesquisa é apresentado em duas partes, 
sendo elas: a) Fonte de dados e período de investigação; b) Procedimentos metodológicos.  

Para a fonte de dados foram utilizados diferentes instrumentos de coleta de dados em 
Ciências Sociais Aplicados, os quais serão descritos nesse trabalho. 

 A análise envolveu, essencialmente, a produção de um estudo de caso sobre a experiên-
cia do Governo de Minas Gerais e da Administração Pública, no que concerne ao desenho, 
ao conteúdo e ao sistema de monitoramento do PPA referente ao período 2012-2015.

3.1. Fonte de dados e período da investigação

A pesquisa foi realizada com base em duas fontes de dados fundamentais: documentos 
oficiais e entrevistas. Como fonte documental foram utilizados o Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado (em suas três versões), o Plano Plurianual de Ação Governamental 
2012-2015, o Manual de Elaboração do PPAG 2012-2015, Manual SIGPlan de Monitora-
mento do PPAG, Relatório Institucional de Monitoramento (Jan – Dez 2011), Relatório 
Anual de Avaliação (Exercício 2011), Relatório Técnico Sobre as Contas do Governador do 
Estado (Exercício 2011) e o Plano de Governo 2011-2014 (Antônio Anastásia). 

As entrevistas foram realizadas com atores chave do planejamento em Minas Gerias, en-
volvendo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Legisladores 
mineiros, Representante da Comissão de Participação Popular e a Consultoria da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais. 

Foi utilizada também, a técnica de observação participante, com a presença em uma audiência 
pública com participação popular, visando captar o processo de condução das atividades de 
monitoramento, comunicação das metas e resultados e de promoção do engajamento popular.

As fontes documentais utilizadas nesta pesquisa são arquivos públicos disponíveis no 
sítio2 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.  Entre os princi-
pais estão o PMDI, o PPAG e os manuais de elaboração e monitoramento do PPAG.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) apresenta a visão de futuro do 
Estado e, portanto, estabelece orientação de longo prazo e evidencia as estratégias e as 
prioridades do Governo mineiro. 

Assim, para acompanhar a evolução do planejamento foram coletadas informações 
do PMDI 2003-2020, editado em 2003; do PMDI 2007-2023, editado em 2007; e do 
PMDI 2011-2030, editado em 2011. A responsabilidade técnica da elaboração do 
PMDI é da SEPLAG. 

2•  www.planejamento.mg.gov.br
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O Manual de Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 foi utilizado com a finalidade de 
entender o processo de composição do (PPA) em Minas Gerais, sob a perspectiva teórica 
de todas as suas etapas de construção.  

A confecção do Manual de Elaboração é de responsabilidade técnica da SEPLAG, mais 
especificamente, da Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas (DCPPN).

Depois de entender o processo teórico de elaboração, fez-se então a análise do PPAG 
2012-2015, peça chave do planejamento estadual e foco desta pesquisa. Na análise, fo-
ram enfatizados quesitos como desenho e áreas de prioridade para posterior entendi-
mento da sistemática de priorização. 

O PPAG 2012-2015 está disponível no site da SEPLAG, envolvendo um conjunto de pro-
gramas e ações direcionados para a concretização da visão de futuro, das diretrizes, ob-
jetivos e resultados estratégicos inscritos no PMDI, abarcando a alocação de todos os 
recursos orçamentários, sejam em ações finalísticas, sejam em ações de apoio adminis-
trativo ou ainda naquelas que se destinam ao cumprimento de obrigações especiais3.

O Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG descreve as etapas do monitoramento en-
quanto procedimento continuo de acompanhamento da implementação dos programas 
e ações contidos no PPAG. 

 Nessa perspectiva, esse manual traz a descrição do SIGPlan, sistema de apoio ao planeja-
mento,  principalmente no que se refere a base de dados do módulo de monitoramento. 
O SIGPlan contém informações qualitativas e quantitativas sobre a programação, execu-
ção física e orçamentária de todos os programas e ações que compõe o PPAG, provenien-
tes de diversos órgãos do estado.

A análise dos documentos permitiu o entendimento teórico da construção do planeja-
mento por parte do executivo. Foram realizadas entrevistas com atores chaves do exe-
cutivo, legislativo e representantes da sociedade civil, no intuito de identificar os fatores 
intrínsecos determinantes do planejamento na prática.  

A entrevista pode ser entendida como a técnica em que o pesquisador, em contato com o 
investigado, o questiona no intuito de obter os dados necessários à investigação (GIL, 2010).

Nesse estudo foram utilizadas diferentes abordagens de entrevista, seguindo a nomenclatu-
ra proposta por Marconi e Lakatos (2009).  A entrevista padronizada ou estruturada em que se 
segue um roteiro, portanto o entrevistador já possui perguntas previamente definidas. E a en-
trevista não estruturada, sem roteiro padrão, podendo o pesquisador direcionar cada situação 
da forma que considerar adequada, permitindo explorar de forma mais ampla as questões.

Neste estudo, foi realizada primeiramente uma entrevista não estruturada com o Subse-
cretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, no dia 20 de julho de 2012, 
no intuito de identificar atores chaves no processo de planejamento do Estado, além da 
obtenção de uma visão geral da sua estrutura. 

A partir dessa etapa foram estabelecidas entrevistas com diferentes atores pertencentes 
a estrutura de planejamento do poder executivo e aos membros da Assembleia Legislati-
va, dentre eles interlocutores da sociedade civil, deputados e assessores. 

3• As obrigações especiais referem-se a inativos, pensionistas, dívida pública interna e externa, transferências consti-
tucionais a municípios, etc. 
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Foram realizados ainda dois grupos focais contemplando níveis gerencias e operacionais 
de duas secretarias-chave no processo de planejamento e operacionalização do PPAG, 
conforme Figura 3:
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Figura 3: Delineamento das entrevistas

Fonte: Elaborada pelos autores.

As entrevistas com grupos de atores foram organizadas sob a forma de questionário se-
miestruturado com perguntas abertas e divididas em três etapas com ordenamento sis-
temático: a) elaboração; b) desenho; e c) monitoramento.

O período de realização das entrevistas e dos grupos focais foi de 22 a 24 de agosto de 2012 
e entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2013. No dia 22 de agosto foram entrevistadas as con-
sultoras da Assembleia Legislativa, enquanto interlocutores da Sociedade Civil. No dia 24 de 
agosto foram entrevistados membros da SEPLAG, bem como foram realizados os dois grupos 
focais. Nos dias 27 e 28 de fevereiro foram entrevistados membros da Assembleia Legislativa. 
Em vários momentos da pesquisa alguns dos entrevistados foram reconectados para comple-
mentação de informações ou esclarecimento de dados. Todas as atividades foram registradas 
com consentimento, por escrito, dos participantes, seguindo padrões éticos. 

Os atores entrevistados foram (i) Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade 
do Gasto; (ii) Representante da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental; (iii) 
Consultora de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa; (iv) Consultora de Acom-
panhamento e Avaliação de Políticas Publicas da Assembleia Legislativa; (v) Presidente da 
Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa; (vi) Diretor de Processos Le-
gislativos; (vii) Deputados pertencentes  e não pertencentes a base aliada do Governo. 

Os grupos focais foram compostos por membros da Subsecretaria de Planejamento e Qua-
lidade do Gasto, e por membros da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental.

Para visualizar na prática como acontece a sistemática de monitoramento que ocorre 
sob supervisão da Assembleia Legislativa, no dia 22 de agosto de 2012 foi realizada uma 
observação participante na audiência de monitoramento da Comissão de Educação, Ci-
ência e Tecnologia em que foram apresentados a sociedade civil a execução física e fi-
nanceira de alguns programas da área até o mês de junho de 2012.

A Figura 4 sumariza as estratégias de coleta de dados, esboçando o público e os instru-
mentos utilizados nas diferentes etapas da pesquisa.
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Figura 4: Técnica de Coleta de Dados

Fonte: Elaborada pelos autores.

3.2. Estudo de Caso 

O estudo de caso foi escolhido como técnica metodológica central desse trabalho. O 
estudo de caso é uma técnica de investigação empírica que procura explicar fenômenos 
contemporâneos dentro de um contexto determinado, principalmente se os limites en-
tre o fenômeno e o contexto não estão devidamente definidos (Yin, 2005, p.32). Segundo 
Gil (2010, p.51) o estudo de caso tem por característica o estudo aprofundado e exaus-
tivo de um determinado objeto com intuito de permitir seu conhecimento de maneira 
ampla e detalhada.

A produção do estudo de caso sobre o PPA mineiro teve como foco três dimensões analí-
ticas principais: a) o processo de elaboração do PPA; b) a concepção e o conteúdo progra-
mático do documento; e c) o desenho e funcionamento do sistema de monitoramento da 
programação proposta. 

O estudo foi realizado com base em um conjunto de questões norteadoras gerais, no sentido 
de facilitar a comparação entre os diversos estados da Federação, identificando as principais 
semelhanças e diferenças entre as experiências estaduais, permitindo a percepção de tendên-
cias e limites mais gerais e subsidiando a formulação de recomendações para o aperfeiçoa-
mento dos processos de planejamento e gestão governamental no Brasil. Porém, cabe ressal-
tar que apenas o estado de Minas Gerais será abordado nesse documento, especificamente.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do trabalho serão apresentados em subseções que visam facilitar a assimila-
ção dos diferentes recortes analíticos que compõem esse caso. A seção introdutória apre-
sentará o PPA em Minas Gerais, com especial atenção para seu ciclo de gestão e o ambiente 
institucional de planejamento, em contexto histórico que versa sobre as últimas edições 
do PPA, denominado, em Minas Gerais, Plano Plurianual de Ação Governamental.  Na se-
quência, serão apresentados os resultados da investigação realizada, baseando-se na fala 
dos atores participantes, além da interpretação de documentos e relatórios institucionais.

4.1. O Plano Plurianual em Minas Gerais: contexto histórico e institucional

Compreender o PPAG requer investir olhar crítico sobre o cenário político sob o qual foi im-
plementado, além de grande esforço acadêmico em debruçar-se sobre os relatórios, ponto 
de vista dos atores, documentos e contexto de execução. Um bom começo é entender o 
PPAG e o seu ciclo de gestão, tomando como referencia dos documentos oficiais do governo.

O PPAG possui um ciclo de gestão específico, compreendendo os processos que, durante 
quatro exercícios, viabilizarão o alcance dos objetivos do governo. As etapas de elabora-
ção da programação, avaliação e revisão constituem as peças básicas do ciclo de gestão 
do PPAG. Em Minas Gerais, esse plano é elaborado quadrienalmente, mas é avaliado e re-
visto anualmente, assim como monitorado bimestralmente, objetivando torná-lo flexível 
ao enfrentamento de novos problemas e demandas que venham a surgir na sociedade. 

De acordo com a Figura 5, é possível visualizar esse ciclo, com suas fases caracterizadoras. 

Figura 5: Ciclo do planejamento

Fonte: SCPPO/SEPLAG, 2013.
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O Plano Plurianual é elaborado no primeiro ano de exercício executivo, e permanece em vi-
gência até o final do primeiro ano do exercício executivo seguinte, o que garante a continui-
dade administrativa do planejamento governamental. O projeto de lei do PPAG, ou o de sua 
revisão anual, deve ser enviado à Assembleia Legislativa para aprovação até 30 de setembro.

Para melhor compreender esse processo apresentaremos um breve histórico sobre os 
PPAs do estado de Minas Gerais referentes aos períodos de 2004-2007 e 2008-2011.

O PPAG 2004-20074

Em 2003, ano da elaboração do PPAG 2004-2007, um dos fatores preocupantes, na con-
cepção dos elaboradores, era a capacidade de financiamento e provisão da máquina pú-
blica estadual, comprometendo a prestação de serviços essenciais como infraestrutura 
de saneamento, transporte e de logística. Além disto, havia ocorrido redução das inten-
ções de investimento no Estado e era persistente a desigualdade regional, registrada tan-
to nos indicadores econômicos quanto no Índice de Desenvolvimento Humano (MINAS 
GERAIS, 2004). Observavam-se, então, grandes desafios nas finanças estaduais, eviden-
ciados nos déficits nominais, conforme expresso nas Tabela 1 e 2.

Tabela 1 - Evolução da Execução Orçamentária do Estado de Minas Gerais, 1996-2002 - 
Valores Correntes ( em R$ milhões)

Especificação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 - Receita Total 10.925 t13.503 17.849 11.619 14.118 15.699 17.595

 1.1 - Receita Corrente 8.191 8.934 9.913 10.888 12.710 14.910 15.979

 1.3 - Receita de Capital 2.734 4.569 7.936 731 1.408 789 1.616 

2 - Despesa Total 11.307 14.254 18.536 12.060 14.507 17.033 18.469

 2.1 - Despesa Corrente 9.082 9.782 10.428 10.816 12.585 15.231 16.615

 2.2 - Despesa de Capital 2.216 4.472 8.108 1.244 1.922 1.802 1.854 

3 - Déficit Nominal ( 1-2) -382 -751 -687 -441 -389 -1.334 -874 

Elaboração: AE-SEF/MG

Fonte: Balanço Geral do Estado

A evolução da execução orçamentária do Estado de Minas Gerais, a partir da estabiliza-
ção macroeconômica propiciada pelo Plano Real, revelou os déficits orçamentários anu-
ais, refletindo a insuficiência das receitas para prover os recursos necessários à solvência 
das despesas correntes e de investimentos. 

Do ponto de vista da despesa, ao lado da expressiva alocação de recursos orçamentários 
para satisfazer os gastos de pessoal (ativos e inativos) e serviços da dívida, a crescente 
vinculação de receitas agravou a equação fiscal do Estado. 

4• Texto elaborado com base em: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento. Superintendência Central de Planejamento. Plano Plurianual de Ação Governamental – 
2004- 2007. Vol.1. Belo Horizonte, 2004; BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. Minas Gerais do 
Século XXI. Belo Horizonte: Rona Editora, 2002.
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Assim, no orçamento de 2003, destacava-se que a totalidade dos recursos vinculados e obri-
gatórios ultrapassava o montante de receita corrente líquida, conforme evidencia a Tabela 2.

Tabela 2 - Vinculações da Receita Líquida - Orçamento 2003, em Minas Gerais

Categorias   R$ milhões % da Rec.Cor.Líquida 

1 - Receita Corrente Líquida (*) 11.899 

2 - Despesas Obrigatórias e Vinculadas 12.038 101,2

 Pessoal ( ativos e inativos ) 8.990 75,6

 Serviço da Dívida 1.754 14,7

 Saúde (exceto pessoal) 639 5,4

 Fundef e Educação(exceto pessoal) 376 3,2

 Fapemig 86 0,7

 Fundos ( exceto saúde) 193 1,6 

(*) - Receita Corrente Líquida conceito Fiscal

Fonte: Minas Gerais - Orçamento/2003

Pode-se concluir que contribuíram para a redução das receitas e consequente déficit 
fiscal, uma série de mudanças tributárias que favoreceram a União, revertendo ganhos 
proporcionais obtidos pelos estados e municípios a partir do arcabouço tributário conti-
do na Constituição Federal de 1988. 

Nesse cenário, as alterações adotadas afetaram essencialmente os estados, cuja participação 
relativa na receita tributária disponível no país ficou inferior aos limites existentes até 1988. 

Além da elevação das receitas tributárias da União não partilhadas com estados e mu-
nicípios, as isenções concedidas por leis complementares federais contribuíram para a 
diminuição na participação relativa dos estados. 

Dentro deste cenário, de busca da melhoria da situação fiscal do Estado, através da ele-
vação de receitas por meio do esforço fiscal e de um rígido controle sobre os gastos efe-
tuados, foi elaborado o PPAG 2004-2007.

No campo social, à partir da análise do comportamento de alguns componentes como 
educação, saúde, segurança pública, trabalho, combate à pobreza e habitação podia-se 
constatar no estado marcantes desigualdades regionais. 

O contexto político foi caracterizado pela mudança da base de governo, com a eleição de 
Aécio Neves para governador do estado. Lembrando que esse já tinha uma longa trajetó-
ria com forte apoio forjado, principalmente, a partir do prestígio político de seu falecido 
avó Tancredo Neves eleito presidente em 15 de janeiro de 1985.

O planejamento estadual, materializado no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
(2003-2020), no Plano Plurianual de Ação Governamental (2004-2007) e no orçamento de 
2004 sancionados em janeiro de 2004, sustentava-se principalmente na premissa de que 
somente uma visão de longo prazo para o estado, formulada e internalizada pelos partíci-
pes de sua construção, viabilizaria as necessárias medidas de ajuste de curto prazo e a defi-
nição de uma agenda passível de geração de resultados positivos de médio e longo prazos.
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Logo, estabelecida a visão de futuro para o PMDI (2003-2020), ou seja, “tornar Minas o melhor 
estado para se viver”, foram traçados os possíveis caminhos para a construção desse  futuro. 

Esse documento apresentou as condicionantes do futuro nacional e estadual que deram um 
espaço de possibilidades no qual foram definidos a visão de futuro e os objetivos estratégicos.

 Foram elaborados quatro cenários, conforme Figura 6, que foram desde Minas Gerais 
superar as adversidades de um país em decadência econômica e social (cenário III), pas-
sando por um no qual o Estado conquista o melhor futuro juntamente com um Brasil em 
desenvolvimento sustentado (cenário I). Ou mesmo, os cenários adversos, nos quais o es-
tado fracassaria nesse propósito juntamente com o Brasil decadente e pobre (cenário IV), 
ou solitário, desperdiçando as oportunidades do contexto nacional favorável (cenário II).

Figura 6: Cenários do Estado de Minas Gerais 2003/2020

Fonte: Minas Gerais, 2004.

Da visão de futuro presente no PMDI se desdobraram três opções estratégicas e  dez ob-
jetivos prioritários, Figura 7.
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Figura 7: Visão de futuro

Fonte: Minas Gerais, 2004.
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O PPAG 2004-2007 interpretou a estratégia proposta no PMDI 2003-2020 por meio de 301 
programas organizados a partir de dez objetivos prioritários, sendo 31 programas estru-
turadores, a serem realizados mediante 1.419 ações orçamentárias e não-orçamentárias. 

Os 31 programas estruturadores figuram como aquilo que se visualiza como prioritário para 
os anos que se sucederiam. Portanto, são parte do escopo estratégico para a realização da vi-
são de futuro e, como tal, seriam priorizados em relação aos recursos financeiros e às técnicas 
de gerenciamento intensivo de programas com detalhamento dos planos e metas de cada 
projeto, responsabilização e contratualização com os envolvidos, garantia e gestão do fluxo 
de recursos, entre outras ações já em execução para o sucesso dos estruturadores. 

Logo, o PPAG 2004-2007, que teve como base o PMDI 2003-2020, foi elaborado tendo 
em vista os 10 objetivos prioritários. Em 2004, foi apresentada, no PPAG 2004-2007, a 
primeira carteira de 31 Projetos Estruturadores, sob a denominação de GERAES (Gestão 
Estratégica de Recursos e Ações do Estado). Tais projetos apresentavam como caracterís-
ticas essenciais a capacidade de transformar a estratégia do governo em ações concretas 
e sinalizar as mudanças que seriam realizadas para a sociedade mineira.

Foram efetuados relatórios de avaliação anuais, durante a vigência do PPAG 2004-2007, 
conforme estabelecido na Lei nº 15.033 de 20 de janeiro de 2004. Em 2004 aconteceu a 
primeira experiência de avaliação, abordando todos os programas, representando avan-
ço considerável na consolidação de uma cultura de avaliação, com foco na busca de me-
lhores resultados para a sociedade. 

Foram também implantados módulos de monitoramento e de avaliação do (SIGPlan), vi-
sando possibilitar futuras avaliações de forma regionalizada. Em 2005, foi introduzido, no 
relatório de avaliação, o demonstrativo da execução física por programa e ação de forma 
regionalizada por cada Macrorregião de Planejamento.

A gestão levou o estado, ao que foi definido no relatório anual de avaliação do PPAG 
2004-2007, exercício 2004, como “Déficit zero”, em dois anos. Fato que tornou possível 
retomar com mais vigor os investimentos em áreas essenciais como educação, saúde, 
segurança e transporte (MINAS GERAIS, 2005).

Cabe destacar que durante o período de vigência do PPAG 2004-2007, ocorreu a fusão da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral com a de Recursos Humanos 
e Administração, resultando na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, sendo 
esta composta por duas subsecretarias: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento; e 
Subsecretaria de Gestão.  Este modelo foi replicado nos órgãos setoriais e entidades vin-
culadas com a formação de base comum nas estruturas como meio capaz de integrar 
planejamento, gestão e finanças à mesma unidade administrativa. 

Em 2011, a Lei Delegada nº 179 de 01 de janeiro de 2011 que versa sobre a organização 
básica e a estrutura vigente da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de 
Minas Gerais, veio no inciso XV do art. 5º, redefinir a estrutura da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG), passando a ser esta composta por três subsecretarias: 
Subsecretaria de Gestão de Pessoas; Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Quali-
dade do Gasto; e Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental.

Nota-se então um avanço significativo, neste PPAG, principalmente no quesito gestão, 
havendo uma integração entre planejamento e orçamento para todos os programas. A 
integração entre plano e orçamento foi realizada visando atenuar o problema da inércia 
orçamentária, em que os orçamentos de cada ano são repetições dos passados, sem a 
preocupação no atendimento às novas demandas sociais. 
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Em 2007, ano da elaboração do PPAG 2008-2011, Minas Gerais encontrava-se em uma situa-
ção fiscal considerada favorável, apresentando uma evolução das receitas e despesas do Orça-
mento Fiscal de 2002 a 2006, sendo que em 2004, atingiu o superávit na execução orçamentá-
ria, encerrando um longo ciclo de geração de sucessivos déficits anuais (MINAS GERAIS, 2008). 

Além disso, convém realçar o empenho do estado em se adequar aos limites estabeleci-
dos para o gasto com pessoal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como às exigên-
cias de grau de endividamento do acordo de refinanciamento da dívida pública celebra-
do com a União. Assim o estado passa em 2004 a se enquadrar dentro do limite máximo 
para despesa de pessoal de 49% da Receita Corrente Líquida (RCL), conforme apresenta-
do na figura 8.
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Figura 8: Despesa de pessoal executivo versus Limite da LRF, Minas Gerais, 2000 a 
2006
Fonte: SCCG/SEF.

A Receita Tributária, que se mostrava historicamente como a mais representativa 

fonte de recursos para o estado, seguiu tendência de crescimento. Ao final de 2006, o 

total de arrecadação de tributos era nominalmente 79% maior que o montante de 2002 

(MINAS GERAIS, 2008).

No  cenário  econômico,  o  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  do  Estado  de  Minas 

Gerais apresentou taxa de crescimento superior ao nacional de 2002 a 2005, nos anos de 

2006 a 2008 o estado manteve taxa de crescimento próxima ou igual a nacional. Em 

2009 Minas Gerais segue a tendência nacional de retração resultante da crise econômica 

ocorrida em 2008.  No ano de 2010, o estado volta a ampliar o seu PIB sendo sua taxa 

de crescimento do PIB superior a taxa de crescimento nacional, conforme representado 

na Figura 9.
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Figura 8: Despesa de pessoal executivo versus Limite da LRF, Minas Gerais, 2000 a 2006

Fonte: SCCG/SEF.

A Receita Tributária, que se mostrava historicamente como a mais representativa fonte de re-
cursos para o estado, seguiu tendência de crescimento. Ao final de 2006, o total de arrecada-
ção de tributos era nominalmente 79% maior que o montante de 2002 (MINAS GERAIS, 2008).

No cenário econômico, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Minas Gerais apresen-
tou taxa de crescimento superior ao nacional de 2002 a 2005, nos anos de 2006 a 2008 o 
estado manteve taxa de crescimento próxima ou igual a nacional. Em 2009 Minas Gerais 
segue a tendência nacional de retração resultante da crise econômica ocorrida em 2008.  
No ano de 2010, o estado volta a ampliar o seu PIB sendo sua taxa de crescimento do PIB 
superior a taxa de crescimento nacional, conforme representado na Figura 9.

5•  Elaborado com base em: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de Plane-
jamento e Orçamento. Superintendência Central de Planejamento. Plano Plurianual de Ação Governamental – 2008- 
2011. Vol.1. Belo Horizonte, 2008.
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Aliado ao aumento da taxa de crescimento do PIB mineiro houve aumento da 

participação do PIB estadual  na composição do PIB nacional  (Figura 10),  chegando 

este, após decréscimo em 2009, a atingir em 2010 o patamar alcançado em 2008, de 

9,3%, mantendo-se como terceiro maior PIB estadual do país.
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Figura 10: Taxas de crescimento anual do PIB mineiro e brasileiro, 2000 a 2010
Fonte: Elaborada pelos autores.

No  cenário  político  durante  a  execução  do  PPAG  2008-2011,  houve  a 

continuidade do governo anterior, com a reeleição de Aécio Neves. 

Diante  das  características  traçadas  do ambiente  mineiro,  os  futuros  possíveis 

para o estado, foram revistos, sendo elaborados novos diagramas de cenários possíveis 

para o Estado de Minas Gerais, que foram apresentados no PMDI 2007-2013, conforme 

Figura 11.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Aliado ao aumento da taxa de crescimento do PIB mineiro houve aumento da participa-
ção do PIB estadual na composição do PIB nacional (Figura 10), chegando este, após de-
créscimo em 2009, a atingir em 2010 o patamar alcançado em 2008, de 9,3%, mantendo-
-se como terceiro maior PIB estadual do país.
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Figura 10: Taxas de crescimento anual do PIB mineiro e brasileiro, 2000 a 2010

Fonte: Elaborada pelos autores.

No cenário político durante a execução do PPAG 2008-2011, houve a continuidade do 
governo anterior, com a reeleição de Aécio Neves. 

Diante das características traçadas do ambiente mineiro, os futuros possíveis para o es-
tado, foram revistos, sendo elaborados novos diagramas de cenários possíveis para o Es-
tado de Minas Gerais, que foram apresentados no PMDI 2007-2013, conforme Figura 11.
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Figura 111:Cenários do Estado de Minas Gerais 2007-2023

Fonte: Minas Gerais, 2007.

No Cenário I, Minas Gerais se insere num ciclo de desenvolvimento sustentável, com-
binando elevado crescimento econômico, evolução nos níveis educacionais, contínua 
redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais e uso sustentável dos ativos 
ambientais. Ou seja, Minas aproveita o contexto externo favorável caminhando no mes-
mo ritmo do Brasil, para conquistar o melhor futuro.

No Cenário II, Minas Gerais e o Brasil caminham em ritmos diferentes. Minas não se mostra 
capaz de aproveitar as oportunidades oferecidas pelo contexto externo favorável, e vive um 
período de crescimento econômico mediano, elevadas desigualdades sociais e regional e meio 
ambiente em processo de degradação, vivendo um contexto de desperdício de oportunidades.

No Cenário III, Minas Gerais aproveita as oportunidades escassas dentro de um contexto ex-
terno desfavorável, fazendo do ambiente desfavorável um solo fértil à inovação e à quebra 
de paradigma em vários campos, superando assim as adversidades do contexto externo.

No Cenário IV, Minas Gerais não consegue superar as adversidades trazidas por um con-
texto externo desfavorável, potencializadas pela ineficácia e ineficiência da gestão pú-
blica estadual, resultando em baixo crescimento econômico, elevadas desigualdades so-
ciais e regionais e meio ambiente em processo de degradação. O estado apresenta neste 
cenário um quadro de decadência e empobrecimento6.

O PMDI 2007-2023 objetivou, de um lado, consolidar os avanços alcançados e, de outro, 
imprimir maior eficácia às ações previstas na estratégia de desenvolvimento para 2023.

Os anos de 2004 a 2006 foram marcados pelas mudanças introduzidas pelo Choque de 
Gestão e seu conjunto de medidas no aparato estatal, buscando diminuir o gasto com a 
máquina administrativa e melhorar o atendimento às necessidades dos cidadãos. 

Buscou-se garantir à população serviços públicos com maior qualidade, melhor cobertu-
ra e menores custos, pretendendo-se construir, um Estado para Resultados. Subjacentes 
a esse objetivo, estavam a qualidade fiscal e a gestão eficiente.

6• Os cenários foram baseados no seguinte documento Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2007-2023.
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Vivenciando a segunda geração do Choque de Gestão, que teve como discurso principal 
a inserção dos destinatários das políticas públicas no cerne do processo de planejamen-
to, foram definidas as ações e metas para os próximos anos.

No PMDI 2007-2023, os resultados pretendidos foram traduzidos em indicadores finalís-
ticos mensuráveis e agrupados, em função da sinergia e da otimização da capacidade de 
coordenação intersetorial, em 11 Áreas de Resultados (Figura 12).

A Qualidade Fiscal e a Qualidade e Inovação em Gestão Pública, representadas na Figura 
12 como áreas transversais, estão indiretamente relacionadas aos resultados finalísticos, 
uma vez que representam os principais sustentáculos à efetivação do “Estado para re-
sultado”, sendo, portanto, consideradas como premissas para a atuação governamental.

Figura 122: Mapa estratégico do Governo do estado de Minas Gerais

Fonte: Minas Gerais, 2007.

Na elaboração do PPAG 2008-2011, os programas foram classificados de acordo com seu 
posicionamento no mapa estratégico definido no PMDI, e, sendo identificados, sob esta 
perspectiva, em estruturadores, especiais e associados. 

Programas estruturadores possuem prioridade de execução e garantia de aporte dos re-
cursos previstos, com gerenciamento unificado e articulação das ações. São programas es-
tratégicos de cada área de resultados, compondo o eixo essencial de atuação do governo.

Programas associados são aqueles que, colaboram para o alcance dos objetivos estratégicos 
do PMDI, através da associação com os programas estruturadores em cada área de resulta-
dos. Não têm característica de gestão intensiva. Devem, assim como os estruturadores, acos-
sar os resultados finalísticos estabelecidos e esperados no âmbito de cada área de resultados.
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Programas especiais são aqueles que não apresentam identificação evidente com as áre-
as de resultados, mas são essenciais para o funcionamento da administração estadual. 
Exemplo: despesas com pessoal ativo e inativo; pagamento da dívida pública fundada e 
de precatórios; transferências constitucionais a municípios.

Esses programas foram agrupados nas 11 áreas de resultados, visando obter as transfor-
mações planejadas, e objetivando viabilizar uma intervenção sistêmica e combinada na 
área de resultado, em consonância com as orientações estratégicas de governo.

Todos os programas (estruturadores, associados e especiais) organizam uma ou mais 
ações, que são o módulo básico do planejamento governamental. É a partir das ações 
que são detalhadas as despesas orçamentárias. Assim, tudo que seria realizado pelo go-
verno foi expresso no PPAG por meio das ações, com a definição da unidade orçamentá-
ria responsável por sua execução, de sua finalidade, do produto (bem, serviço ou trans-
ferência financeira) a ser entregue à sociedade, da meta física (quantidade do produto 
a ser ofertado anualmente) e da meta financeira (valor anual a ser gasto em cada ação). 

O PPAG 2008-2011 era composto por 57 programas estruturadores, 130 programas as-
sociados e 70 programas especiais. No que se refere ao número de ações, o PPAG 2008-
2011 apresentou, para o exercício de 2008, 1.440 ações, distribuídas nos 257 programas, 
perfazendo uma média de 5,6 ações por programa.

Assim com no PPAG 2004-2007, o PPAG 2008-2011, passou por avaliações a cada exercí-
cio financeiro, sendo efetuadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Como avanço no PPAG 2008-2011, pode-se identificar o detalhamento das ações de go-
verno que obteve aumento expressivo da regionalização das metas físicas e financeiras, 
tanto no planejamento quanto na execução, o que permitiu uma maior transparência 
na localização dos resultados das ações de governo e o maior controle da alocação dos 
recursos públicos nas macrorregiões e municípios por parte da sociedade.

Além disso, destaca-se também a grande melhoria no detalhamento das carteiras de 
programas e ações de governo, em seus campos qualitativos, de forma a dar mais trans-
parência à sociedade das atividades do Estado, das entregas desses projetos e atividades 
e definição dos programas de governo.

Tal perspectiva de melhoria pode ser compreendida a partir de dois elementos integra-
dos, sendo eles: o desenho do planejamento mineiro e o modelo de gestão adotados, 
ambos a serem abordados na sequência. 

4.1.1. Planejamento estratégico em Minas Gerais: O Choque de Gestão

A expressão Choque de Gestão traduz, na ótica do executivo, o início de um plano de 
desenvolvimento para o estado e de superação da crise de gestão do governo estadual, 
onde se buscou a partir de diferentes iniciativas, promover o ajuste fiscal e a organização 
do governo, principalmente no que se refere as suas ações prioritárias. 

Segundo Guimarães e Almeida (2006) a partir de 2003, foi implantado um duplo plane-
jamento em Minas Gerais pautado no conceito de duplo planejamento de Derek (1999), 
segundo o qual deve-se haver, no planejamento, duas estratégias simultâneas e coeren-
tes, ao invés de uma única estratégia englobando presente e futuro. 
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Então passa a ter com a adoção do duplo planejamento a estratégia do “hoje para hoje”, con-
centrada na excelência da gestão das atividades atuais e a estratégia do “hoje para amanhã”, 
concentrando-se na competência para gerenciar as mudanças necessárias para o futuro. 

Logo, o plano pautado na estratégia dual, possuía estratégias de curto prazo para o primeiro 
ano e um planejamento de médio e longo prazo. No PMDI são estabelecidas as diretrizes es-
tratégicas de longo prazo, o planejamento de médio prazo destas diretrizes é elaborado na 
forma da concepção do PPAG, e as de curto prazo, por meio da Lei Orçamentária para o ano.

De acordo com Porto e Silveira (2010), o desenho do amanhã teve como ponto inicial 
uma análise retrospectiva da situação de Minas em 2003, levantando as potencialida-
des e desafios. Logo após esta etapa foram construídos cenários exploratórios de Mi-
nas Gerais para o horizonte 2020, à partir de fatores como o diagnóstico do estado, a 
identificação de condicionantes capazes de direcionar eventos futuros, da escolha de 
condicionantes de futuro com baixo grau de incerteza e a seleção daqueles com alto 
grau de incerteza e de impacto no longo prazo, da combinação de incertezas críticas, da 
definição da lógica dos cenários, bem como sua descrição, o estudo de consistência, e o 
processo de quantificação das variáveis chave. Cenários esses que, tinham como objetivo 
prover informações sobre o dimensionamento das principais falhas a serem superadas, e 
a aceitabilidade da visão de futuro.  

Da análise dos cenários e da visão de futuro, resultaram as orientações estratégicas para 
2004-2007 com opções e agendas de prioridade que reunia, em sua parte principal, dez ob-
jetivos prioritários. Com base nas orientações estratégicas, foi definido o GERAES - Gestão 
Estratégica dos Recursos e Ações do Estado (carteira de programas estruturadores), lança-
da em 2003, englobando projetos de modernização da gestão pública, saúde, educação, 
segurança, meio ambiente, infraestrutura, entre outras áreas (PORTO e SILVEIRA, 2010).

Um ponto de destaque nesse processo foi o alcance, à partir da adoção de uma definição 
de programas orientados pelas estratégias estabelecidas no instrumento de longo prazo, 
onde eram considerados os objetivos prioritários e as iniciativas estratégicas, compo-
nentes do PMDI, da integração entre PMDI e PPAG (GUIMARÃES e ALMEIDA, 2006).

Com a conclusão da fase de planejamento dos projetos, iniciou-se a execução e a gestão 
da alocação de recursos com base na estratégia de governo. Para tanto, utilizou-se uma 
metodologia formal de gerenciamento de projetos, paralelamente a Junta de Programa-
ção Orçamentária e Financeira do Estado (JPOF), cuja função era deliberar a respeito da 
alocação ou contingenciamento de recursos. O que era realizado com base no compor-
tamento da receita e despesa e das prioridades do estado.

A junção, metodologia formal e JPOF permitiu o alinhamento entre a alocação de recur-
sos nas iniciativas prioritárias, as prioridades estabelecidas na estratégia e a intensidade 
do esforço gerencial (PORTO e SILVEIRA, 2010).

Em dois anos de governo, 2003 e 2004, através do choque de gestão, o estado atingiu o 
“Déficit Zero”, fazendo com que este modelo de gestão ultrapassasse as fronteiras esta-
duais servindo de referência nacional. 

Guimarães e Almeida (2006) apontam que já nesta primeira geração do choque de ges-
tão alguns resultados puderam ser mensurados, dentre esses destacam a efetivação de 
uma maior integração entre planejamento e orçamento, o alcance do equilíbrio fiscal em 
2004, através de uma acentuada queda das despesas e aumento das receitas, redução 
das despesas de pessoal, e a criação da GERAES.
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Segundo Vilhena (2006) a política do Choque de Gestão adotada no período de 2003-
2006 surtiu resultados: de um lado, o Estado de Minas Gerais logrou alcançar o equilíbrio 
fiscal, garantindo a efetividade do orçamento como instrumento de gestão; de outro, 
houve uma modernização da gestão pública estadual. Nesse cenário, e com a reeleição 
do Governador Aécio Neves, era possível ao sistema dar o próximo passo. O grande de-
safio era, então, ir além da ideia de responsabilidade fiscal e incluir uma dimensão de 
responsabilidade social e de gestão, ou seja, o comprometimento com os resultados de 
desenvolvimento e a respectiva prestação de contas à sociedade.

Em 2007 inicia-se a implantação da segunda geração do Choque de Gestão, buscando a 
consolidação do equilíbrio fiscal e a promoção de choques de gestão setoriais, destina-
dos a promover mudanças positivas que sejam tangíveis para a sociedade mineira.

Segundo Queiroz e Ckagnazaroff (2010), a segunda geração do Choque de Gestão (2007-
2010) teve como foco a agilidade e a qualidade dos gastos públicos, principalmente na 
área social, onde se teria uma administração direcionada para a gestão de resultados e 
não mais voltada para a administração de dívidas como na primeira geração.

De acordo com Guimarães e Campos (2008),

(...) a ideia de Estado para Resultados surge, portanto, da necessidade de inte-
grar as agendas social, econômica e fiscal, frequentemente entendidas como 
conflitantes. Para tanto, é necessário ampliar o conceito atual de equilíbrio fis-
cal, antes restrito aos resultados em endividamento e superávit, em direção à 
qualidade fiscal, que incorpora indicadores objetivos, não só de desempenho 
e metas fiscais para o setor público, como também de resultados das políticas 
de desenvolvimento econômico e social (GUIMARÃES E CAMPOS, 2008, p.75).

O primeiro passo formal, nessa segunda geração, compreendeu a revisão e atualização 
do PMDI para o período de 2007-2023, que se iniciou com um alinhamento conceitual 
nas metodologias centrais do projeto: análise prospectiva, formulação estratégica e es-
truturação de projetos estratégicos. 

Em seguida, aconteceu a abertura de duas frentes de trabalho, a avaliação estratégica do 
período 2003-2006 e a revisão e atualização dos cenários, para subsidiar a atualização 
das diretrizes estratégicas do governador. Houve um aprofundamento da compreensão 
sobre cada cenário, com ampla revisão e focalização em 7 áreas temáticas consideradas 
de alta relevância estratégica: economia, competitividade e infraestrutura; educação; 
saúde e saneamento; defesa social; rede de cidades, RMBH e habitação; pobreza; e região 
de baixo dinamismo (PORTO e SILVEIRA, 2010).

A estratégia de desenvolvimento para Minas foi consolidada a partir de sete estratégias, seis 
delas definidas como setoriais (Sustentabilidade Ambiental, Integração territorial competitiva, 
Equidade e bem estar, Perspectiva integrada do capital humano, Investimento e negócios, Rede 
de cidades) e uma (Estado para Resultados) relacionada a qualidade de resultados. De cada 
estratégia, por sua vez, destrincharam-se inúmeras iniciativas, consideradas, segundo seus 
formuladores, necessárias, para o alcance de visão de futuro prevista para o estado até 2023.

Para a materialização da estratégia, foram identificadas 11 Áreas de Resultados, visando 
assegurar a concentração dos melhores esforços e recursos tendo em vista às transforma-
ções e melhorias desejadas na realidade (MELO e NEVES, 2007; PORTO e SILVEIRA, 2010).

Passando da análise para o planejamento, foi definido um conjunto de indicadores e 
metas globais e setoriais para o desempenho da gestão do estado nos próximos anos, e 
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construiu-se uma nova estratégia de desenvolvimento de longo prazo (2007-2023). 

As estratégias foram operacionalizadas em 11 Áreas de Resultados, sustentadas por dois 
pilares, a Qualidade Fiscal e a Qualidade e Inovação na Gestão Pública, sendo que cada 
área contem os principais desafios, objetivos e metas para administração pública, bem 
como iniciativas essenciais para transformar a estratégia em resultados efetivos. Segun-
do Porto e Silveira (2010, p.26) foram estabelecidos mapas estratégicos “contendo objeti-
vos específicos a serem perseguidos e seu desdobramento em indicadores e metas para 
2007-2023, além de iniciativas prioritárias para o médio prazo (2007-2011)”.

Foi realizada a revisão da carteira de projetos estruturadores resultando no primeiro es-
boço de grupos de projetos por Áreas de Resultados. Teve início o novo ciclo de imple-
mentação e gestão, mantendo as políticas e processos de gestão, da primeira fase, e 
acrescentando, segundo Porto e Silveira (2010), melhorias e inovações. Como exemplos, 
a criação do Programa Estado para Resultados; Consolidação de comitês de resultados; 
intensificação e aprimoramento da sistemática de gerenciamento e monitoramento; dis-
seminação dos acordos de resultados; e a instituição dos empreendedores públicos.

Em 2011, a busca por resultados foi transformada em Gestão para a Cidadania, dando 
início a terceira geração do Choque de Gestão. 

Nessa nova fase, a proposta do executivo é que os cidadãos passem a ocupar a posição 
de personagens-chave na definição das estratégias governamentais, deixando de serem 
vistos apenas como destinatários das políticas públicas implementadas pelo Estado.

Para Vilhena (2012) é essencial, nesta fase que o desenho da política pública seja de tal 
forma eficiente que a percepção de melhoria ou do resultado se dê no âmbito local e, se 
possível, do indivíduo. 

Na Gestão para Cidadania a transparência, o engajamento com a sociedade civil, a clareza das 
prioridades e uma participação de qualidade são princípios norteadores (MINAS GERAIS, 2012). 

Para Vilhena (2012) o Estado em Redes, visa facilitar e viabilizar os princípios através de 
um ambiente de cooperação e diálogo entre agentes e instituições, sobre a definição de 
escolhas regionais que impactarão no cenário de Minas no curto, médio e longo prazos e 
que, se bem sucedidas, serão capazes de agregar valor para a sociedade. 

A terceira geração do Choque de Gestão propõe considerar a heterogeneidade das diver-
sas regiões do estado, devendo as demandas regionais, serem consideradas, e que sejam 
efetuadas abordagens diferentes, a fim de conseguir um resultado global satisfatório.

 Vilhena (2012, p.7) destaca que a proposta do Estado em Redes, é trabalhar de forma 
conjunta e integrada, levando em consideração as vicissitudes regionais e as prio-
ridades da população, de maneira que o resultado final permita que Minas seja, no 
futuro, o melhor Estado para se viver aos olhos da sociedade e de cada cidadão.

Sendo assim, a Gestão para Cidadania, institui o Estado em Redes e prevê o trabalho 
integrado de áreas temáticas para execução de programas e a regionalização das ações 
governamentais, com a participação da sociedade civil.

Baseado na gestão para a cidadania é elaborado o PMDI (2011-2030), à partir da revisão 
do PMDI (2007-2023). Devido à importância do PMDI (2011-2030) para a elaboração do 
PPAG (2012-2015) o abordaremos em tópico posterior.
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Dentre os fatores positivos apontados como frutos do choque de gestão, embora não se 
possam estabelecer relações causais categóricas, citam-se: a redução dos gastos com a má-
quina administrativa, possibilitando maior gasto com os cidadãos e a maior participação 
desses no processo de elaboração, revisão e monitoramento do planejamento estadual. 

Nota-se ainda maior preocupação com a manutenção das boas técnicas de gestão, assim 
como do melhoramento contínuo, através das revisões dos planejamentos estratégicos de 
longo prazo, de acordo com os cenários levantados e as avaliações retrospectivas realizadas.

4.1.2 Participação Popular no Planejamento Público 

A Constituição Mineira de 1989, no inciso III art. 60 determina a competência das Comis-
sões Permanentes da Assembleia Legislativa para “realizar audiência pública em regiões do 
Estado, para subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária”.

A Assembleia Legislativa desde início da década de 1990 procura desenvolver ativida-
des que promovam o debate entre diversos segmentos da sociedade sobre aspectos do 
planejamento no âmbito estadual. Embora a regionalização ainda seja incipiente, Fleu-
ry (2009) destaca que essas atividades abrangem desde grandes eventos institucionais 
como seminários legislativos, ciclo de debates e Fóruns até visitas e audiências públicas 
promovidas pelas comissões permanentes tanto na capital como no interior.

A Resolução nº 5.117, aprovada em 1992, abordava especificamente o processo das audi-
ências públicas no Estado. Em 1997 a participação da sociedade tem um reconhecimento 
institucional e ampliação do processo sendo objeto especifico do Título VIII do Regimen-
to interno da Assembleia Legislativa (FLEURY, 2009).

Entre os anos de 1996-1998 a discussão na Assembleia Legislativa era em torno da natureza da 
participação popular. Fleury (2009) destaca que no final do ano de 1996 tramitava um projeto 
de lei que “conferia às entidades populares envolvidas no processo orçamentário a competên-
cia para definir, dentro de limites prefixados pelo Executivo, as ações e obras a serem executa-
das”. Buscava-se dessa maneira uma democracia menos centralizada e mais participativa.

Após muitas discussões o projeto foi aprovado com suas propostas originais assegurando 
que a participação popular teria natureza deliberativa. Entretanto Fleury (2009) destaca que 
a aprovação não garantiu a eficácia do processo de elaboração participativa do orçamento.

Em 1999, no primeiro ano do governo de Itamar Franco foram realizadas audiências pú-
blicas em todas as regiões de planejamento do Estado. Contudo, Fleury (2009) aponta 
que como as propostas definidas, incluídas no orçamento estadual não foram executa-
das plenamente e a assembleia acabou por suspender o processo nos anos seguintes.

Após esse episódio a participação popular volta a ter destaque na assembleia, com a 
criação em 2003, durante o primeiro ano do governo Aécio Neves, da Comissão de Par-
ticipação Popular abrindo a possibilidade de intervenção da sociedade civil, juntamente 
com a Assembleia Legislativa na elaboração do planejamento e orçamento estadual. 

Logo, a partir de 2003, inaugura-se na ALMG, por meio da Comissão de Participação Po-
pular, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o processo de 
revisão popular do PPAG, ou seja, o processo de discussão popular do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG), com a realização de audiências públicas específicas para a 
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apresentação de propostas de emenda aos programas e projetos que compõem o PPAG.

4.2 Do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ao Plano Plurianual 
de Ação Governamental: desenho do planejamento mineiro

No contexto mineiro, o PPAG é elaborado considerando das diretrizes estabelecidas no 
PMDI7. É instituído a partir dos objetivos estratégicos e dos resultados finalísticos defini-
dos no âmbito das Redes de Desenvolvimento, dos desafios, compromissos e prioridades 
estabelecidos em cada agenda setorial e da experiência na execução do PPAG no exercício 
corrente. A sistemática de planejamento estadual pode ser entendida conforme figura 13:
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Figura 133: Peças de Planejamento do Estado de Minas Gerias
Fonte: MINAS GERAIS, 2011- Manual de elaboração do Plano Plurianual de Governo 
2012-2015

De acordo com atores do executivo, o PMDI define as premissas e prioridades 

estratégicas  que  servirão  de  base  para  definição  de  quais  projetos  e  processos  irão 

compor o PPAG e quais terão alocação prioritária de orçamento.

7 Manual de Elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental (2011)
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Figura 133: Peças de Planejamento do Estado de Minas Gerias

Fonte: MINAS GERAIS, 2011- Manual de elaboração do Plano Plurianual de Governo 2012-2015

De acordo com atores do executivo, o PMDI define as premissas e prioridades estraté-
gicas que servirão de base para definição de quais projetos e processos irão compor o 
PPAG e quais terão alocação prioritária de orçamento.

O PMDI é uma exigência da Constituição Estadual de 1989, de Minas Gerais. Entretanto, 
somente a partir de 2003, com o Choque de Gestão8, o plano começa a ser elaborado 
para um horizonte de 20 anos, passando por uma revisão a cada quatro anos, antes da 
concepção de um novo Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

A crítica era a de que no PMDI de 2003 era possível conectar tudo com qualquer coisa, 
ele não fornecia de fato uma orientação estratégica, o que foi corrigido no plano de 2007, 
onde a orientação estratégica era mais clara conforme exemplifica o Subsecretario de 
Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto:

[...] Ou seja, ao se falar de saúde, em 2003 a visão que se tinha não era clara, a partir de 
2007 era expressa, por exemplo, em um indicador finalístico de taxa de mortalidade 
infantil, estabelecendo assim um parâmetro para se atingir uma saúde de qualidade.

7• Manual de Elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental (2011)
8• A expressão Choque de Gestão traduz o início de um plano de desenvolvimento e de superação da crise de gestão 
do governo estadual. Sua primeira geração tem início em 2003, visando superação da crise fiscal, em 2007 é iniciada 
a segunda geração focada na busca por resultados. Em 2011 o foco volta-se à Gestão para a Cidadania, dando inicio a 
terceira geração do Choque de Gestão. 



33

ESTADO DE MINAS GERAIS

A mesma arquitetura de 2007 foi mantida em 2012. O ganho metodológico, do ponto 
de vista estratégico, era muito pequeno, uma nova variável foi inserida para regionalizar 
essas informações, tratando o estado de forma um pouco mais estratificada. 

A estrutura institucional mantida para elaboração, monitoramento e avaliação desses 
planos é descrita detalhadamente na próxima seção. 

4.3. Estrutura Institucional 
A estrutura institucional responsável pela elaboração do PPAG em Minas Gerais é com-
posta pelos seguintes órgãos: (i) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; (ii) 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto; (iii) Superintendência 
Central de Planejamento e Programação Orçamentária; (iv) Diretoria Central de Gestão 
Fiscal; (v) Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas; e  (vi) Diretoria Cen-
tral de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária. A organização hierárquica 
desses órgãos pode ser visualizada na Figura 14:

Figura 144: Arranjo Organizacional de Elaboração do PPA
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) tem por finalidade 

coordenar  a  formulação,  a  execução e a  avaliação  de políticas  públicas,  visando ao 

desenvolvimento  econômico,  social  e  institucional  do  Estado;  propor  e  executar 

políticas  públicas  nas  áreas  de  recursos  humanos,  orçamento,  recursos  logísticos  e 

tecnológicos,  modernização administrativa,  perícia  médica e saúde ocupacional,  bem 

como exercer a coordenação geral das ações de governo (Minas Gerais, 2011). 

A  Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Qualidade  do  gasto  é 

responsável por coordenar a formulação, a execução e a avaliação das políticas públicas 

e dos planos de governo, visando ao desenvolvimento econômico e social do Estado; 
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Figura 144: Arranjo Organizacional de Elaboração do PPA

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) tem por finalidade coordenar 
a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas, visando ao desenvolvimen-
to econômico, social e institucional do Estado; propor e executar políticas públicas nas 
áreas de recursos humanos, orçamento, recursos logísticos e tecnológicos, moderniza-
ção administrativa, perícia médica e saúde ocupacional, bem como exercer a coordena-
ção geral das ações de governo (Minas Gerais, 2011). 
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A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do gasto é responsável por 
coordenar a formulação, a execução e a avaliação das políticas públicas e dos planos de 
governo, visando ao desenvolvimento econômico e social do Estado; propor e executar 
as políticas relativas ao orçamento anual, bem como exercer a coordenação geral das 
ações do Governo (Minas Gerais, 2011).

A Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO), tem por 
finalidade coordenar, consolidar e apoiar os órgãos e entidades públicos estaduais na elabora-
ção das atividades de planejamento e orçamento, bem como na alocação de recursos orçamen-
tários necessários ao cumprimento dos objetivos e metas governamentais (Minas Gerais, 2011).

A Diretoria Central de Gestão Fiscal (DCGF) tem como principais atividades elaborar 
projeções fiscais e acompanhar os principais indicadores fiscais, indicando riscos fiscais 
quando necessário, bem como promover a consolidação dos Orçamentos Fiscal e de In-
vestimento das Empresas controladas pelo Estado (Minas Gerais, 2011).

A Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária (DCMEFO) é 
responsável por coordenar e monitorar a execução do PPAG e dos orçamentos dos ór-
gãos e entidades do Poder Executivo (Minas Gerais, 2011). 

A Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas (DCPPN), tem por finalidade co-
ordenar os processos de elaboração dos instrumentos de planejamento, além de estabelecer 
metodologias e normas para as atividades orçamentárias desenvolvidas no âmbito da Supe-
rintendência e dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual (Minas Gerais, 2011).

A SEPLAG declara que é de sua responsabilidade direta o planejamento e monitoramento do PPAG, 
conforme relatado pela representante da subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental.

Nós temos a responsabilidade pelo planejamento e monitoramento do PPA mas, 
isso é feito em conjunto com os órgãos. Todos tem a obrigação, e inclusive são 
avaliados por isso, de manter o sistema atualizado conforme as metas físicas e 
financeiras estabelecidas nos acordos de resultados. Tem-se um sistema que se 
chama SIGPLAN, que é o de monitoramento do PPA e os órgãos têm por obriga-
ção bimestralmente preencher as informações sobre execução e são avaliados 
por isso. Na fase de monitoramento eles têm uma avaliação sobre a qualidade e a 
tempestividade da informação prestada, logo todas as secretarias estão envolvi-
das, mas a coordenação é nossa da secretaria de planejamento e gestão. 

O PPAG é construído a partir do desdobramento do plano de longo prazo que define as 
premissas e prioridades estratégicas que depois servirão de base para definição de quais 
projetos e processos irão compor o PPAG e quais terão alocação prioritária de orçamento. 
O Subsecretario de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto afirma que

Na concepção do PPAG o PMDI é muito mais direcionador de estratégica, de 
um alinhamento de gestão e orçamentos para resultados pensando que o mes-
mo direciona para alguns indicadores finalísticos de médio e longo prazo que 
fazem com que se construa esse alinhamento, muito mais nesse sentido de 
cultura de uma arquitetura de um plano para que se conecte o longo prazo 
ao orçamento e ate as compras governamentais [...] O que o plano de longo 
prazo nos ajuda nessa história é construir uma arquitetura de gestão mais bem 
alinhavada do ponto de vista de conexão do acompanhamento do plano via 
alguns indicadores de resultado, alguns indicadores de impacto, então o plano 
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me ajuda nesse direcionamento e para todo resto que está fora disso ai sim ele 
é mais estratégico e diz para onde iremos caminhar.

Portanto, para entender a construção do PPAG é necessário, primeiramente, considerar 
a estratégia estabelecida no plano de longo prazo, PMDI, uma vez que a partir dele que 
serão determinados os programas e os indicadores finalísticos que comporão o PPAG.

O Secretario de Planejamento, Gestão e Qualidade do Gasto considera não existir nenhum 
alinhamento entre a metodologia utilizada em Minas Gerais e a do Governo Federal. A me-
todologia apresentada pela União causaria um “esvaziamento” no Plano, e o PPAG devido 
ao desenvolvimento desde o Choque de Gestão seria, portanto, mais robusto.

A participação da alta direção, na maioria das situações, está mais relacionada com a alo-
cação orçamentária e de recursos dentro das ações. A SEPLAG tem um papel, juntamente 
com a secretaria de fazenda, de definição dos limites orçamentários que vão compor 
cada ano do planejamento para que isso seja levado em discussão com os órgãos. 

A alta direção, em geral, recebe os valores disponíveis e tem o papel de direcionar à alo-
cação, uma vez que o valor é dado para cada projeto e processo. 

Eles têm um papel de negociação muito grande, porque se o limite que é dado 
não é suficiente cabe a alta direção discutir e questionar, e tentar reverter e al-
terar. A alta direção tem ainda um papel muito importante [...] de discutir de 
fato os atributos dos projetos e processos, se o objetivo é aquele mesmo, se 
devem ser aqueles indicadores do projeto, dos processos, quais são as me-
tas que devem ser colocadas para cada um dos anos, alocações entre regiões, 
tudo isso é apresentado e discutido pela alta liderança. Principalmente o que 
tange aos programas estratégicos, porque para esses como tem uma visibili-
dade maior é sempre feita uma rodada de apresentação do que está sendo fei-
to (Representante da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental).

Cabe destacar que o PPAG é elaborado e encaminhado pelo executivo, à Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais que dá o tratamento de projeto de lei, para ser votado pelo Legislativo. 

À partir de 2002, conforme relatado pelo diretor de processos legislativos, a ALMG passou 
a perceber a necessidade de interferir no planejamento plurianual, para que o orçamento 
anual fosse executado considerando o proposto pela assembleia, uma vez que interferência 
apenas no orçamento anual, gerava uma justificativa plausível ao executivo para não colocá-
-lo em prática uma vez que não possuía uma ligação com o planejamento de 4 anos (PPAG). 

A forma de interferência encontrada, após algumas tentativas de inserção da participa-
ção popular, ocorreu por meio da criação da Comissão de Participação Popular conforme 
relato do Diretor de Processos Legislativos:

Quando você intervém do orçamento anual, mas não intervém no plurianual 
o governo do estado com toda razão pode alegar que não tem a obrigação de 
executar aquele orçamento que ele pode vetar aquilo porque está em desa-
cordo com o planejamento de 4 anos. Quando isso foi percebido entendeu-se 
que o caminho era outro. Nós vamos interferir no orçamento de 4 anos porque 
a partir do momento em que você interfere no planejamento de 4 anos você 
tem um desdobramento lógico que é a inclusão daquele tema no orçamento 
daquele ano. Então o caminho foi invertido. Isso começou a ser feito a partir de 
2002 com outro instrumento aqui que foi a Comissão de Participação Popular 
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O contexto democrático e a transparência, as quais deve se submeter à Administração 
Pública, impõe austera conduta de estímulo ao envolvimento da população nesse pro-
cesso, o que pode ser, de fato, instrumento de retórica ou de ação prática de avanços no 
setor público. Para se compreender esse contexto, a próxima seção se dedica a descrever 
e caracterizar o papel cumprido pela sociedade civil nesse processo. 

4.4. Relação entre governo e sociedade civil no processo de planejamento

No que se refere à participação da sociedade civil, o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado destaca que os cidadãos, antes considerados apenas destinatários das políti-
cas públicas implementadas pelo Estado, agora passam a ocupar também a posição de 
protagonistas na priorização das estratégias governamentais (MINAS GERAIS, 2011c). 

A Gestão para a Cidadania, eixo fundamental do PMDI 2011-2030, incorpora como princi-
pal desafio para o Governo de Minas Gerais a participação da sociedade civil organizada 
na priorização e acompanhamento da implementação da estratégia governamental. 

No PMDI 2011-2030, são estabelecidas 11 Redes de Desenvolvimento Integrado - criadas 
com o objetivo de proporcionar um comportamento cooperativo e integrado entre agentes 
e instituições em torno de grandes escolhas para o futuro de Minas Gerais, de acordo com a 
capacidade de integração das ações de Governo e de agregação de valor para a sociedade 
(MINAS GERAIS, 2011c).

Atores que atuam no planejamento no âmbito do poder executivo declararam que a SE-
PLAG não possui canais institucionais que permitam a intervenção da sociedade civil no 
processo de elaboração, monitoramento e avaliação do PPAG.  Entretanto, o poder exe-
cutivo tem se preocupado em criar canais de participação da sociedade civil conforme 
demonstrado na seguinte declaração da representante do Subsecretaria de Gestão da Es-
tratégia Governamental: 

Possuímos um projeto piloto, que são fóruns regionais. Dentro das regiões de 
planejamento foram realizados por enquanto em duas delas, que são o Norte 
de Minas e o Rio Doce. No ano passado [referindo-se a 2011], que foi o ano de 
fato de construção do PPAG, foi apresentada a estrutura do PPAG, minimamen-
te pronta, e foram apresentadas as estratégias prioritárias para cada uma das 
redes de governo. Essas estratégias são aquelas que constam no PMDI. Então 
em cada uma das regiões com a participação dos representantes de governo e 
da sociedade civil organizada, a partir das estruturas do PPAG e dessas estra-
tégias prioritárias do governo, para cada uma das redes foram selecionadas as 
estratégias consideradas prioritárias para cada região.  Porque as prioridades 
de governo são muitas e cada região tem que fazer aquela seleção. Dessa for-
ma, o PPAG pode ser alterado em virtude disso. A sociedade de fato tem muita 
capacidade de influenciar na elaboração do plano, através das emendas das 
comissões de participação popular. Ano passado [referindo-se a 2011], se não 
me engano, não temos um quantitativo exato, mas estima-se que por alto, pelo 
menos vinte emendas de população, e emendas de aporte orçamentário, fora 
as emendas que são de natureza qualitativa.

No tocante a relação da Assembleia Legislativa com a SEPLAG observa-se relação forte, 
com abertura a discussões e o entendimento de ambas as partes da necessidade do pro-
cesso ser construído conjuntamente, conforme relatos da Representante da Subsecreta-
ria de Gestão da Estratégia Governamental.
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[...] a construção do PPAG é conjunta e sistemática. A ALMG define al-
gumas diretrizes, que são discutidas com a SEPLAG, tentamos ver a me-
lhor forma... eles são muito abertos a nossas propostas de melhoria. Te-
mos um dialogo permanente mesmo e por fazermos tanto planejamento 
como monitoramento junto com a Assembleia, as discussões de emendas 
e propostas é muito profícua, conseguimos realmente propostas técnicas.

O canal de participação da sociedade civil que apresenta maior efetividade e tem maior desta-
que é o desenvolvido pela Assembleia Legislativa, através da Comissão de Participação Popular. 

A Comissão de Participação popular foi instituída em junho de 2003, durante o primeiro 
governo de Aécio Neves, no intuito de ampliar a participação direta do cidadão nos tra-
balhos legislativos. Cabe a comissão receber e apreciar proposições vindas da sociedade 
que pode, inclusive, apresentar projetos de lei, emendas a projetos de lei, além de solici-
tar audiências públicas e outras atividades legislativas.

A CPP é uma comissão permanente da Assembleia Legislativa e sua criação foi inspirada 
na Comissão de Legislação Participativa da Câmera dos Deputados, sendo assim, possui 
funcionamento similar a ela.

O presidente da CPP revela que 

Na implantação da comissão uma das prioridades era exatamente a discus-
são do orçamento, do ciclo orçamentário não só o orçamento, mas tam-
bém LDO, PPAG e PMDI. [...] Havia uma dissociação nas deliberações estra-
tégicas de conferência e da sua efetividade em políticas publicas no ciclo 
orçamentário. [...] A missão principal era aproximar a população, os movi-
mentos sociais. No caso do processo deliberativo no parlamento era funda-
mental que mais que uma comissão de atendimento de varejos e questões 
isoladas ela focasse prioritariamente nos processos decisórios do Estado.

A sociedade civil pode apresentar a CPP propostas de aperfeiçoamento dos trabalhos 
legislativos; e propostas de ações legislativas tais como emendas a projetos de lei em 
tramitação, projeto de lei, solicitação de audiência pública e consulta pública. 

Para o presidente da CPP “a comissão de participação popular inaugurou na assembleia o 
espaço para que a sociedade civil pudesse ter conhecimento e incidir em alguma medida 
no processo decisório deliberativo do parlamento”.

A CPP oferece novas possibilidades de participação da sociedade civil sendo mais um instrumento 
do Legislativo mineiro para fortalecer a democracia. Seu presidente destaca que para a institucio-
nalização da comissão é necessária uma parceria com o Governo do estado, conforme destacado: 

Tomamos o cuidado de fazer em parceria com o governo de estado, pois sem a 
adesão do governo essa discussão ficaria muito dificultada internamente não 
só pela questão técnica, mas pela própria composição política da assembleia, 
majoritariamente de apoio ao governo.

A Comissão de Participação Popular entra com a função de coletar propostas da socieda-
de para que sejam analisadas e, caso pertinentes, sejam incorporadas ao PPAG.  Segundo 
o diretor de processos legislativos, 

(...) se atribuiu a Comissão de Participação Popular a condução desse processo de 
audiências e de recolhimento de propostas da sociedade durante a elaboração 
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do orçamento e do planejamento orçamentário. E dada às características da Co-
missão e dos deputados que a integram, esse processo ganhou um corpo muito 
grande, (...), o termo correto é que ele está com uma institucionalização bem mais 
forte. Ele chegou a um ponto em que sua própria reversão ficou bem mais difícil 
porque as entidades cobram, os atores cobram a continuidade do processo.

Cabe ressaltar que a participação da sociedade civil pode ocorrer através de proposição 
direta a ser enviada à Comissão de Participação Popular, e/ou nas audiências públicas de 
monitoramento e/ou nas de revisão do PPAG.

A partir de 2009, por força de emenda aprovada ao projeto de lei de revisão do PPAG 
2008-2011, exercício 2009, a Assembleia, junto com o Governo, vem debatendo com a 
sociedade o monitoramento do planejamento do Estado.

Nas audiências públicas de monitoramento, que ocorrem normalmente em junho, é 
apresentado a execução física e financeira das ações que estão sendo implementadas 
através dos programas do governo para que a sociedade civil acompanhe a execução 
das políticas públicas. No final de cada apresentação, o microfone é aberto a todos para 
qualquer questionamento referente à execução.

No ano de 2012, devido ao calendário das eleições municipais, as audiências públicas de 
monitoramento foram realizadas no período de 21 de agosto a 5 de setembro. 

Houve observação participante, nesta etapa no intuito de perceber como ocorre o proces-
so e se há a participação efetiva da sociedade civil e seus representantes nas audiências. 

No dia 22 de agosto, no período da manhã, foi realizada a Audiência Pública “Monito-
ramento da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano” da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. 

Na ocasião o gerente responsável por cada programa expôs, através de apresentação em slides 
as seguintes informações: (i) o objetivo do programa; (ii) as ações e projetos que compunham 
cada programa; (iii) a execução física e financeira realizadas no período de janeiro a junho.

Os programas apresentados nessa audiência pública estão organizados no Quadro 1.

Quadro 1: Programas Apresentados em Audiência Pública de Monitoramento da Comissão de 
Educação Ciência e Tecnologia

Tipo de Programa Nome do Programa

Estruturador Melhor Emprego

Estruturador Educação para Crescer

Estruturador Pró-Escola

Associado Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas 
Escolas

Associado Protagonismo Juvenil

Associado Escola Família Agrícola

Associado Cooperação Estado e Município na Área Educacional

Associado Melhoria da Educação Básica.

Especial Apoio à Administração Pública (Ação Operacionalização 
das Ações do Consfundeb e CAE)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Participaram da audiência a Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social da Assem-
bleia legislativa, representante da Secretaria de Educação, o presidente da comissão de 
educação, ciência e tecnologia, representantes da Policia Militar dentre outros membros 
do executivo e da assembleia. 

Com relação à participação da sociedade civil, observou-se a presença de representantes 
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SINDUTE).

O processo de participação popular ocorre após a exposição, pelos gerentes responsá-
veis por cada programa, dos dados referentes a cada programa analisado, onde então é 
aberto o para questionamentos. 

Na ocasião, a representante do CEDCA abriu os questionamentos, interrogando sobre 
os programas que apresentam execução física e financeira igual a zero e os programas 
que apresentação execução física diferente de zero e execução financeira igual à zero. O 
gerente de cada programa questionado apresentou as explicações e a representante in-
formou que o conselho estava acompanhando atentamente a execução dos programas. 
Tais questionamentos mostram o interesse dos representantes da sociedade civil em en-
tender o processo e atuar diretamente na cobrança por resultados. 

Posteriormente uma professora da rede estadual de ensino pertencente ao SINDUTE se 
posicionou indignada, com o fato de Minas Gerais não pagar o piso nacional aos profes-
sores da rede estadual, o que considera um descaso. Em resposta ao questionamento, a 
representante da secretária de Educação explicou que a desvalorização do professor era 
histórica no estado e que o governo estava trabalhando para mudar esse cenário. Porém, 
a mesma afirmou que o Estado pagava sim o piso nacional aos professores estaduais.

O debate contou ainda com a participação de uma economista também representante 
do SINDUTE. A principal crítica, apresentada por esta, alega que os programas não apre-
sentavam a fonte de recursos dos investimentos aplicados em cada um e que sem saber 
a origem do recurso não era possível realizar o monitoramento efetivo dos programas. 
Sem muitas explicações o presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 
declarou que as medidas necessárias seriam tomadas para que constasse em cada pro-
grama a fonte do recurso aplicado. Logo após a reunião foi encerrada.

Após a participação, os pesquisadores perceberam que há participação efetiva, da so-
ciedade civil, durante o monitoramento da execução dos programas do PPAG. O fato da 
participação de duas pessoas ligadas ao SINDUTE vem confirmar o interesse de profissio-
nais da área na execução dos programas, assim como na proposição de melhorias para as 
condições de trabalho. A participação de uma representante CEDCA, mostra a atenção da 
sociedade civil à transversalidade dos programas, uma vez que conferir a crianças seus 
direitos inclui o fornecimento de educação entre outros. 

Além de assegurada a participação popular nas audiências de monitoramento, a mesma 
é garantida também nas audiências de revisão do PPAG que ocorrem entre os meses de 
outubro e novembro de cada ano.

A proposta do PPAG é fechada, pela SEPLAG, até dia 30 de setembro e enviada para 
assembleia. Uma vez recebida a proposta, a ALMG efetua uma análise, e constrói uma 
sistemática de discussão, que desde 2011 é feita nas comissões da própria assembleia, e 
contam com a participação, cada dia maior, dos deputados, e a partir daí o PPAG é discu-
tido junto à sociedade civil nas audiências de revisão.
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A cada ano discutimos com a assembleia para tentar melhorar essa estratégia de co-
municação. No começo fazíamos de forma bem simplificada e apresentávamos para 
a população, fomos vendo que isso não estava muito efetivo, não estava gerando a 
quantidade e o aprofundamento das discussões da forma como gostaríamos. Fomos 
melhorando essa forma, mas bem alinhados com a assembleia, até porque são eles 
que capitaneiam esse processo. Isso acontece em geral no final de outubro, porque é 
o tempo da assembleia receber a proposta, fazer suas análises e montar sua estrutura 
(Representante da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental). 

Durante as audiências públicas de revisão, a população pode apresentar propostas de 
emenda ao PPAG e após essas audiências, a SEPLAG se reúne com os consultores da as-
sembleia, com os representantes das áreas temáticas e com os deputados que tenham in-
teresse e queiram participar desse processo. Nessa reunião são discutidas essas propostas, 
não no sentido de vetá-las, mas de avaliar a sua exequibilidade enquanto emenda ao PPAG.

No ano de 2012 a revisão do PPAG ocorreu no período de 22 a 5 de novembro no interior e de 5 a 13 de 
novembro na capital. No interior foram realizadas audiências públicas em quatro regiões do estado: 
Alto Paranaíba, Sul de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Centro-Oeste conforme descrito no Quadro 2: 

Quadro 2: Audiências Públicas de Revisão PPAG 2012-2015 - Interior

Região Cidade Temática

Alto Paranaíba Araxá Educação e Desenvolvimento Humano

Jequitinhonha/Mucuri Araçuaí Desenvolvimento Social e Proteção

Sul de Minas Poços de Caldas Atendimento em Saúde

Centro-Oeste Piumhí Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Social e Proteção 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em Belo Horizonte as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 foram realizadas 
divididas por áreas temáticas, assim como no interior, conforme as redes de desenvolvi-
mento integrado propostas no plano. O Quadro 3 resume quais foram as audiências e as 
temáticas tratadas em cada uma delas:

QUADRO 3: Audiências Públicas de Revisão do PPAG 2012-2015 -  Capital

Dia Temática

5/11 Apresentação da Revisão 2013, do PPAG 2012-2015

6/11

Educação e Desenvolvimento Humano

Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Atendimento em Saúde

7/11

Desenvolvimento Social e Proteção

Ciência, Tecnologia e Inovação

Desenvolvimento Rural

Identidade Mineira

13/11

Defesa e Segurança

Infraestrutura

Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Cidades

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme se observa nos Quadros 2 e 3 as audiências públicas de revisão assim como 
as reuniões de monitoramento são organizadas por áreas temáticas e para cada área são 
discutidos todos os programas. Neste momento, de revisão do PPAG, podem ser apresen-
tadas propostas de emendas para cada programa.

O Quadro 4 sumariza o resultado das audiências públicas do período de 2003 a 2011.

QUADRO 4: Propostas Populares de emendas ao PPAG e ao Orçamento 2003-2011

Ano Nº de Proposta 
Populares

Nº de emendas 
ao PPAG

Nº de emendas 
ao orçamento

Impacto Financei-
ro (em milhões)

2003* 203 32 23 4,45

2004** 197 34 39 4,50

2005 214 34 40 7,50

2006 77 18 28 4,00

2007*** 529 72 27 9,63

2008 440 128 51 11,52

2009 192 99 80 14,17

2010 230 82 60 20,51

2011**** 199 81 25 25,54

2012 460 80 73 13,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

*Uma das propostas populares gerou a criação do projeto estruturador nº 31: Inclusão Social de Famílias Vul-
nerabilizadas, que reuniu as ações relativas à proteção social de grupos como crianças, adolescentes e idosos. 
A intenção das entidades foi priorizar, no planejamento estatal, a proteção social desses segmentos. Original-
mente, o projeto de lei do PPAG listava 30 programas estruturadores.

** Inclusão de merenda escolar no ensino médio noturno

*** Aumento das Audiências Públicas realizadas no interior do estado

**** Antecipação da universalização do piso mineiro de assistência social, de 2014 para 2013.

Cabe destacar que na revisão do PPAG 2012-2015, foco do estudo, para o exercício 2013, foram 
apresentadas 460 propostas de iniciativa popular nas audiências públicas, entre outubro e novem-
bro. Essas sugestões resultaram em 195 propostas de ação legislativa (PLEs), que se desdobraram 
em 80 emendas ao PPAG e 73 emendas à Lei Orçamentária, com impacto financeiro de 13 milhões.
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A Figura 15 ilustra a participação popular na proposição de emendas assim como a adesão por 
parte do executivo destas emendas. 

QUADRO 4: Propostas Populares de emendas ao PPAG e ao Orçamento 2003-
2011
Ano Nº de Proposta 

Populares
Nº de emendas 
ao PPAG

Nº de emendas 
ao orçamento

Impacto Financeiro 
(em milhões)

2003* 203 32 23 4,45
2004** 197 34 39 4,50
2005 214 34 40 7,50
2006 77 18 28 4,00
2007*** 529 72 27 9,63
2008 440 128 51 11,52
2009 192 99 80 14,17
2010 230 82 60 20,51
2011**** 199 81 25 25,54
2012 460 80 73 13,00
Fonte: Elaborado pelos autores.
*Uma  das  propostas  populares  gerou  a  criação  do  projeto  estruturador  nº  31:  Inclusão  Social  de  Famílias  
Vulnerabilizadas, que reuniu as ações relativas à proteção social de grupos como crianças, adolescentes e idosos. A  
intenção das entidades foi priorizar, no planejamento estatal, a proteção social desses segmentos. Originalmente, o 
projeto de lei do PPAG listava 30 programas estruturadores.
** Inclusão de merenda escolar no ensino médio noturno
*** Aumento das Audiências Públicas realizadas no interior do estado
**** Antecipação da universalização do piso mineiro de assistência social, de 2014 para 2013.

Cabe  destacar  que  na  revisão  do  PPAG 2012-2015,  foco  do  estudo,  para  o 

exercício 2013, foram apresentadas 460 propostas de iniciativa popular nas audiências 

públicas, entre outubro e novembro. Essas sugestões resultaram em 195 propostas de 

ação legislativa (PLEs), que se desdobraram em 80 emendas ao PPAG e 73 emendas à 

Lei Orçamentária, com impacto financeiro de 13 milhões.

A Figura  15  ilustra  a  participação  popular  na  proposição  de  emendas  assim 

como a adesão por parte do executivo destas emendas. 
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Figura 155: Participação popular na proposição de emendas e adesão do executivo

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 155: Participação popular na proposição de emendas e adesão do executivo

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se que a sociedade civil tem proposto inúmeras emendas, e que o volume aca-
tado é considerável, uma vez que a aceitação ou não de uma emenda depende de diver-
sos fatores, que vão desde a vontade governamental, como da disponibilidade orçamen-
tária, e até mesmo da pertinência da proposta.

Porém, a liderança na formulação e acolhimento das propostas a serem encaminhadas como 
emendas orçamentárias é, na concepção de representantes da ALMG, desempenhada de forma 
mais incisiva pela oposição por não possuir vinculo político com o Governo conforme relato:

Em um corpo de 77 deputados, um grupo, normalmente deputados de partidos 
de esquerda, que tem normalmente uma inserção em movimentos sociais, são 
mais atentos em acompanhar isso. Eles têm mais interesse em participação no 
PPAG. Mesmo porque isso é um instrumento que eles dispõem e que os outros 
não usam porque não precisam. Um deputado da base governista, amigo do 
governador, ele não precisa da entidade para incluir no orçamento do estado 
alguma coisa de interesse dele, ele conversa direto com quem elabora e já vem 
no orçamento do estado. Isso vale também para os grandes empresários.

Nesse processo, as propostas são debatidas e como algumas delas dependem de inclu-
são de novos itens ao orçamento, avalia-se a possibilidade de alocação de recursos dis-
poníveis dos deputados para emendas.

Conforme ressaltado anteriormente, buscando maior participação popular, a Assembleia 
tem realizado audiências regionalizadas, para discutir a revisão do PPAG, nas 10 regiões 
administrativas. A escolha dos municípios acontece geralmente em função do tamanho 
da cidade e da indicação de parlamentares, sendo assim geralmente estas audiências 
acontecem em cidades polos. Nessas audiências, as entidades representativas da socie-
dade civil, apresentam as propostas, que serão analisadas pela ALMG, e se possível serão 
acrescentadas ao PPAG e ao orçamento. 

Cabe destacar aqui, que as propostas elencadas pelas entidades, não são apresentadas por 
estas na forma de peça orçamentária, conforme relata o diretor de processos legislativos  

Nas audiências, as entidades organizadas apresentam suas propostas. Mas as en-
tidades não tem que saber como interferir na peça orçamentária. Pouquíssimas 
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pessoas sabem mexer com isso, isso é coisa de especialista da área de adminis-
tração pública.

Diante deste discurso, ressalta-se a importância de um corpo técnico permanente, qua-
lificado, concursado, enquanto elemento primordial para efetivação dos interesses da 
sociedade no orçamento e no PPAG. Há de se ressaltar esse aspecto profissional inovador 
capaz de fazer a conexão entre o político, o técnico e o social, uma vez que conforme 
ressalta o diretor de processos legislativos:

Esse corpo técnico é o corpo que vai interpretar a proposta que veio da so-
ciedade, o cidadão, a entidade fala que quer a melhoria da saúde na região. O 
técnico vai identificar, dentre os programas orçamentários, qual é aquele que 
ele pode propor a alteração que vai melhorar a saúde na região da pessoa, e vai 
preparar também a proposta que vai ser encaminhada.

Os consultores da ALMG auxiliam na elaboração do orçamento da proposta de emenda 
e realizam a apresentação deste aos deputados que decidem em última instância, se vão 
ou não patrocinar a emenda com o recurso que eles têm disponível. Observa-se então, 
um processo de alinhamento de vontades da população com os interesses dos depu-
tados e com a capacidade técnica dos consultores da ALMG de operacionalizar o que a 
população entende que é prioritário.

Caso a proposta seja julgada como pertinente, pela Comissão de Participação Popular, a 
mesma é apresentada na forma de emenda, neste caso, no formato que foi sugerido pelo 
corpo técnico da ALMG. Após análise da Comissão de Fiscalização Financeira, essa emen-
da é apresentada ao projeto de lei de revisão do PPAG como todas as outras emendas de 
todos os outros parlamentares.

No que diz respeito à participação dos parlamentares nesse processo o presidente da 
CPP destaca que

A participação dos integrantes nesse processo é como em qualquer outro pro-
cesso político, uns participam com muita intensidade, outros com menos inten-
sidade. [...] Isso se deve em parte a cultura política, esse processo todo mostra 
que a discussão global do ciclo orçamentário não foi incorporada, ainda, como 
prioridade nem pelos parlamentares nem pelo conjunto dos movimentos sociais.

Com relação à participação da Assembleia Legislativa e da sociedade civil na elaboração 
do PMDI o presidente da CCP relata que a sistemática do plano de longo prazo é diferen-
te do PPAG, não há revisões instituídas em lei, tem-se na verdade o alinhamento do plano 
a novos cenários que são enviadas para apreciação no legislativo.

A discussão do PMDI por se tratar de uma discussão, dependendo do enfoque, 
mais de longo prazo, a sociedade também tem certa dificuldade de visualizar e de 
motivar para essa participação. Eu mesmo fiz um esforço para fazer essa discussão. 
A minha experiência mostra que o grupo mais organizado que tem a construção 
sistemas de políticas publica mais incorporado, se interessam pela questão de me-
tas mais de médio e longo prazo. A área de proteção à criança, mais de assistência 
social, que você vê a política pública lá na frente, através de resultados, esse pes-
soal participa. Mas no geral, quando você vai falar em discussão de prioridades até 
2021, 2023 e 2030 chega-se até a banalizar. Não há credibilidade, ainda, neste me-
canismo de médio e longo prazo. Isso ainda é muito de organismo internacional, 
de institutos de pesquisas, de pesquisador e gestor preocupado, eu até tenho essa 
sensibilidade, e no geral se vale para população, vale também para assembleia.
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Observa-se em Minas uma legitimação ou mesmo uma institucionalização da participa-
ção popular que, embora possa ser vista como um ponto positivo, não ocorre na maioria 
das vezes, por cidadãos, mas sim por entidades representativas destes, o que até certo 
ponto não tira a legitimidade do processo, mas levanta questionamentos sobre a quali-
dade pública dos interesses defendidos. Porém, deve haver uma atenção especial para 
que essa representação possa de fato abarcar os desejos dos cidadãos, estabelecendo 
assim uma relação de confiança entre governo e sociedade civil.

Nesse processo, a Assembleia Legislativa apresenta-se como órgão externo com maior envol-
vimento na elaboração e monitoramento do PPAG exercendo um duplo papel: a) de interme-
diação para possibilitar uma interlocução com a população9; e b) de controle externo sobre a 
ação do executivo, que é uma atribuição constitucional do poder legislativo.

As comissões permanentes da ALMG realizam, anualmente, as audiências públicas, mo-
mento em que a sociedade é convidada a participar do processo. A função de controle vai 
além da fiscalização de desvios ou erros, concerne na verificação da eficiência, da eficácia 
e da efetividade da atuação da administração pública baseada no planejamento. Nesta 
direção a ALMG assume a função de verificar se as metas estão sendo cumpridas, se os 
recursos estão sendo gastos a contento, ou seja, se estão sendo gastos com efetividade. 

Dentro desta perspectiva de reunir informações, os consultores da ALMG assumem papel 
fundamental apresentando aos deputados informações sobre o andamento da execução 
do plano, das suas revisões e do monitoramento. Informações estas, que permitem uma 
intervenção mais efetiva, seja para alterações de questões do plano no projeto de lei, 
seja para atuar como agente fiscalizador no acompanhamento do processo. 

Além de desempenhar um papel importante na geração de informações aos deputados, 
os consultores da ALMG trabalham também as informações a serem transmitidas à so-
ciedade civil, traduzindo as informações estritamente técnicas repassadas pela SEPLAG, 
em informações que viabilizem melhor compreensão do planejamento do estado pela 
sociedade civil, fazendo com que esta possa ter uma participação mais efetiva.

Para elaboração do PMDI, que serve de base para a formulação do PPAG, o poder executivo conta 
com a colaboração, desde 2003 da consultoria técnica da Macroplan Prospectiva & Estratégia Ltda10. 

Já no que se refere ao desenho da estratégia, acompanhamento dos projetos e monitora-
mento intensivo do Plano, o Governo de Minas contou com a Consultoria da INDG11, que 
atuou no estado entre 2003 e 2005.  

De acordo com relatos do subsecretário de gestão, orçamento e qualidade do gasto, o es-
critório de projetos, no início, tinha algumas deficiências, dentre elas desvios de função 
e assimetria na execução de funções, além de déficit de pessoal. 

Neste cenário de deficiências, o INDG teve função importante, assumindo pa-
pel capital no processo de elaboração do PPAG quase que como servidor. En-
tretanto, o amadurecimento dos servidores, advindo com o acompanhamento 
do processo, e o aumento da equipe conseguidos em dois a três anos, permitiu 

9• A Assembleia de Minas realiza a interlocução com a sociedade civil por meio das audiências publicas. São reuniões 
realizadas através de suas comissões permanentes, promovidas anualmente. O objetivo é envolver a população no 
processo de monitoramento do plano plurianual, em suas 11 Redes de Desenvolvimento Integrado. 
10• A Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão é uma empresa brasileira de consultoria em cenários prospectivos, 
administração estratégica e gestão orientada para resultados.
11• O Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) é uma instituição particular é especializada na transferência de 
conhecimento gerencial voltados à obtenção de resultados em organizações privadas (indústria e serviços) e públicas. 
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que o desenho da estratégia, acompanhamento dos projetos e monitoramento 
intensivo dos próximos plano fossem efetuados sem ajuda de consultoria (Sub-
secretario de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto).

Atualmente, são mais de 400 técnicos, ex-alunos da Escola de Governo Fundação João Pinhei-
ro, com formação superior em Administração Pública, alguns dos quais com pós-graduação 
na área. Desses, a quase totalidade compõe o escritório de projetos. Logo, se tratando da par-
te de monitoramento e não definição da estratégia, quase 100% dos servidores do estado de 
Minas Gerais são profissionais especializados em políticas publicas e gestão governamental.

Embora se perceba, pelos relatos, maior desenvoltura na aquisição de conhecimentos por 
parte da equipe de planejamento, a elaboração do PMDI ainda contou até 2011 com a 
contribuição da Macroplan. Entretanto, segundo o Subsecretário de Planejamento Orça-
mento e Qualidade do Gasto no meio do processo de elaboração deste PMDI, começou-
-se a questionar, pela primeira vez, a necessidade do apoio da Macroplan o que denota 
maior maturidade e domínio do processo.

Mais do que o ganho metodológico é possível constatar, um reconhecimento, da SEPLAG de 
que houve progresso em termos de gestão. Para a SEPLAG, entre os períodos de 2003 e 2007, o 
ganho foi perceptível possibilitando outra orientação do PPAG muito mais bem estruturada, 
a sua divisão de áreas e uma carteira de indicadores finalísticos que realmente seriam utiliza-
dos, porque no primeiro plano estratégico algumas macrodiretrizes, já haviam sido estabe-
lecidas, porém o fato de possuir ou não essas diretrizes de planejamento não fazia diferença.

É perceptível uma evolução no planejamento do estado após 2003. No entanto, não é 
possível inferir sobre a natureza, qualitativa e quantitativa, dos ganhos metodológicos 
relatados pelo Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, uma 
vez que não há ainda um objeto de comparação em relação à elaboração do PMDI no 
estado sem auxílio externo, pois, a elaboração do último documento PMDI (2011-2030), 
ainda contou com a consultoria da Macroplan.

O processo de concepção do PPAG, além da aderência ao planejamento de longo prazo, 
ainda considera o programa de governo apresentado no período eleitoral para defini-
ção das prioridades por parte dos membros do executivo, sendo que a revisão do PMDI 
que toma por base o próprio plano de governo. O PPAG é, ainda, mais influenciado que 
o PMDI, uma vez que o plano de governo trata de questões bem objetivas e concretas 
a serem efetuadas no curto e médio prazo, conforme corroborado pelo seguinte relato: 

Na revisão do PMDI foi realizada uma leitura bem minuciosa do plano de gover-
no para ver o que cabia no direcionamento da estratégia. Já quanto ao PPAG há 
uma grande preocupação em se verificar se o que foi prometido no plano de 
governo está sendo atendido pelos programas desenvolvidos (Subsecretário 
de Planejamento e Gestão e Qualidade do Gasto).

Durante o processo de revisão do plano de longo prazo (PMDI 2007-2023) procurou-se 
efetuar interlocução com o plano de governo 2011-2014. Essa interlocução foi expressa 
no PMDI 2011-2030. Porém, a mesma parece ser maior com o PPAG 2012-2015, uma vez 
que, na concepção do executivo, este visa atender, através dos programas, as proposi-
ções contidas no plano de governo. Contudo o Subsecretario de Planejamento, Gestão e 
Qualidade do Gasto esclarece: 

Não necessariamente tudo que estava no plano de governo se tornou pro-
grama estratégico. Na verdade essa construção do programa estratégico 
é voltada para o PMDI. No entanto, existe um casamento durante a cons-
trução do PPAG entre o plano de governo e as diretrizes gerais dadas pelo 
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plano de longo prazo. Então o plano de governo, está assim presente, e 
é realizado um acompanhamento separado disso com manifestações re-
metidas ao governador, encaminhando a ele o que está sendo cumprido.

Na prática, quando comparados o plano de governo 2011-2014 e o PMDI 2011-2030 obser-
va-se uma aderência do planejamento de longo prazo com as promessas eleitorais. Assim 
como previsto no plano de governo, o desenvolvimento do estado foi planejado através de 
redes de desenvolvimento integrado, abrangendo diversas áreas como educação, saúde, 
defesa social e gestão. Entretanto, as propostas da construção dessas redes de desenvol-
vimento integrado são mais elaboradas e aprimoradas no PMDI que no Plano de Governo.

Cabe ressaltar que segundo informações da representante da Subsecretaria de Gestão 
da Estratégia Governamental “o plano de governo não é e nem pode ser construído por 
pessoas do governo que de fato entendem como as coisas são executadas e quais são 
as reais capacidades de execução”. Pela fala, parece claro que enquanto no plano de go-
verno político eleitoral não cabe a participação de funcionários do executivo, por não se 
tratar de documentos de responsabilidade do executivo, no PMDI e no PPAG, a responsa-
bilidade de elaboração, enquanto documentos estratégicos envolve, além do executivo 
e do legislativo, a participação popular. 

Na elaboração do PPAG os programas são definidos por rede de desenvolvimento. Dessa 
maneira fica evidente a relação do PPAG com PMDI e a aderência de ambos ao plano de 
governo. Com os programas desenvolvidos por área é fácil identificar como o governo 
pretende executar as proposições de campanha.

O presidente da Comissão de Participação Popular considera que 

Um dos méritos do governo Aécio Neves foi fortalecer uma base técnica e de 
gestão do governo [...]. A valorização do planejamento no Estado veio em fun-
ção dessa decisão. A partir disso a SEPLAG assumiu um papel muito relevante, 
muito importante, desenvolveu mecanismo de gestão interessante. O governo 
hoje tem uma estrutura de acompanhamento de gestão boa, acho que há uma 
vinculação de PPAG com programa de governo sim. Acho que a decisão sobre 
PPAG hoje é política, é do núcleo técnico político do governo,  onde a decisão 
é política e com forte amparo técnico.

Segundo informações contidas no PPAG 2012-2015, o plano plurianual possui um ciclo 
de gestão específico, compreendendo os processos que, durante quatro exercícios, via-
bilizarão o alcance dos objetivos do governo. As etapas de elaboração da programação, 
avaliação e revisão constituem as peças básicas do ciclo de gestão do PPAG.

Sendo assim, é prevista uma sistemática de revisão anual do plano. Dessa maneira o PPAG 
2012-2015, por exemplo, é revisado e monitorado a cada ano, junto com a população. 

Dessa forma todo ano o projeto de lei para revisão do PPAG é enviado à Assembleia Legis-
lativa para ser analisado. Nesse momento a sociedade civil é convidada a participar por 
meio de audiências públicas no interior e na capital. Juntos, parlamentares e sociedade 
civil avaliam as ações executadas e a proposta de revisão, podendo propor alterações nos 
objetivos, nas finalidades e até mesmo na destinação de recursos para as ações previstas. 

As audiências públicas são realizadas pelas comissões permanentes da ALMG, de acordo 
com o tema em discussão, e coordenadas pelas Comissões de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e de Participação Popular, e conta também com a participação dos gesto-
res dos programas estruturadores do plano.
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4.5.  O conteúdo do plano

O planejamento em Minas Gerais conta com quatro peças. O PMDI, instrumento de pla-
nejamento de longo prazo que dará as diretrizes para formulação do plano de médio 
prazo que é o PPAG. O PPAG, principalmente em sua carteira de programas estratégicos, 
definindo as prioridades para os próximos quatro anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária Anual, que se referem ao curto prazo e que são formuladas confor-
me as prioridades do PPAG, definindo o que será prioritário para o próximo ano. 

Segundo o Subsecretario de Planejamento Orçamento e Qualidade do Gasto “A Lei Orça-
mentária Anual apenas detalha valores de receitas e despesas daquilo foi definido a se 
fazer no momento do PPAG”.

As diretrizes gerais que estruturam e informam a concepção do PPAG são as mesmas do 
PMDI uma vez que, o PPAG instrumentaliza os objetivos estratégicos e os indicadores fina-
lísticos pretendidos na forma de programas e ações de governo. Como o PPAG é um plano 
de médio prazo e tem horizonte de 4 anos, nele são definidos os programas (políticas públi-
cas) que o governo desenvolverá nesse período para alcance dos resultados pretendidos.

O PPAG é, pois, o instrumento que define o escopo dos programas e ações de governo. 
Tudo que será realizado pelo Estado está contemplado no PPAG com a definição do pro-
duto (bem, serviço ou transferência financeira) a ser entregue à sociedade ou à própria 
administração pública, a quantidade de produtos a serem ofertados nos próximos quatro 
anos e o valor anual a ser gasto em cada ação (MINAS GERAIS, 2011b).

A concepção do PPAG parte dos desafios e dos objetivos estratégicos do PMDI. São pen-
sados quais são os grandes desafios do governo em longo prazo e quais são os principais 
objetivos estratégicos.  

Definidos os objetivos estratégicos são elaborados os projetos que vão impactar, e defi-
nidos os indicadores capazes de mensurar o alcance ou não do objetivo.  

4.5.1. Definição de prioridades

A definição de prioridades no processo de elaboração do PMDI 2011-2030, e consequen-
temente do PPAG 2012-2015 foi realizada em conjunto com outros atores do governo 
conforme explica o Subsecretário de Planejamento, Gestão e Qualidade do Gasto: 

A respeito das escolhas do que seria priorizado, na verdade foram feitas algu-
mas oficinas com todos os secretários de estado e subsecretários, portanto com 
o nível mais estratégico do governo, para tentar traçar, no âmbito do plano 
de longo prazo quais seriam os direcionadores estratégicos do estado. Foram 
realizadas diversas mesas de debate a respeito das estratégias de longo prazo, 
mas já pautado no material previamente constituído pelas áreas técnicas, en-
tão houve uma dinâmica, a partir dos históricos que mostram o aprendizado 
e também de algumas releituras de alguns diagnósticos feitos para cada uma 
das áreas. [...] Deve ser levado em consideração que quando um secretário de 
estado assume o cargo ele possui uma agenda a ser cumprida, e o trabalho da 
secretaria de planejamento é tentar fazer esse direcionamento de cada uma 
dessas agendas, de cada um desses secretários setoriais.
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A participação da Assembleia Legislativa e da sociedade civil na definição de prioridades 
é explicada pelo presidente da CPP da seguinte forma

Não existe incidência da assembleia e da sociedade civil na formulação do 
PPAG. [...] A estrutura, o esqueleto, o conteúdo, a espinha dorsal do PPAG é 
definida pelo governador e o núcleo político com forte sustentação técnica. 
A incidência ocorre no processo de aprovação do PPAG, com a inclusão das 
emendas populares aprovadas. Esse processo ocorre com resultados como, por 
exemplo, a antecipação do Piso Mineiro de Assistência Social.

As prioridades definidas pelo executivo são expressas no plano através dos programas 
estruturadores.  Portanto tudo aquilo que é estratégico e tem prioridade do governo é 
desenvolvido através destes programas. Segundo informações do PPAG 2012-2015, os 
Programas Estruturadores têm como objetivo transformar em realidade a visão de futuro 
traçada pelo PMDI, por meio de ações concretas, objetivando resultados efetivos, visíveis 
e quantificáveis, imprimindo a marca das realizações do Governo.

Sendo assim, os programas estruturadores têm classificação e código diferentes dos demais. Além 
disso, recebem tratamento especial no acompanhamento através do monitoramento intensivo.

O monitoramento intensivo dos programas estruturadores é realizado pelo escritório GE-
RAES. Conforme relato dos próprios membros do órgão “em 2003 o GERAES foi criado 
dentro da secretaria de planejamento e gestão em uma diretoria que faria o monitora-
mento intensivo da carteira estratégica”.

Dessa maneira, o GERAES tem como finalidade assessorar órgãos e entidades da adminis-
tração pública estadual no planejamento, execução e controle dos Projetos Estruturado-
res, contribuindo, por conseguinte, para a superação de obstáculos relativos à execução 
dos mesmos. Cabe ainda ao GERAES gerir o processo de pactuação, monitoramento e 
avaliação do Acordo de Resultados, garantindo assim, alinhamento entre as políticas e 
ações das Secretarias de Estado e o Planejamento Estratégico de Governo.

O Acordo de Resultados é um instrumento de pactuação de resultados que estabelece, por 
meio de indicadores e metas, quais os compromissos devem ser entregues pelos órgãos e en-
tidades do Poder Executivo Estadual responsáveis pela gestão de programas estruturadores. 

A gestão estratégica dos programas estruturadores é feita a partir de um conjunto de medi-
das de gestão do planejamento que visam transformar a estratégia principal do governo em 
resultados, garantindo assim, a presença dos principais projetos de governo - os estruturado-
res - nos instrumentos de planejamento de longo (PMDI), médio (PPAG) e curto prazo (LOA), 
incorporando técnicas de gerenciamento de projetos para apoio na realização da estratégia.

A lógica do Acordo de Resultados é o desdobramento das ações e indicadores de desem-
penho por equipes de trabalho em cada órgão ou entidade. 

Como incentivo tem-se o pagamento de prêmios por produtividade em valores diferen-
ciados a serem recebidos por cada equipe além de prerrogativas de negociação de au-
mento das autonomias gerenciais.

Segundo informações do GERAES (2012) as penalidades para o descumprimento do acor-
do são as seguintes: 

• Censura Pública do Dirigente responsável por órgão ou entidade que tiver de-
sempenho insatisfatório em:
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	 2 avaliações sucessivas
	 3 avaliações intercaladas em uma série de 5
	 4 avaliações intercaladas em uma série de 10

• Suspensão do Acordo de Resultados

•  Cancelamento de autonomias

•  Indisponibilidade das economias com despesas correntes

O Acordo de Resultados constitui, portanto, importante instrumento de execução da es-
tratégia governamental. O gerente do programa estruturador deve informar, através de 
sistema específico a execução física e financeira do programa. A avaliação é bimestral e 
realizada pelo próprio GERAES. Sendo assim, é possível acompanhar e avaliar constante-
mente a implementação das políticas públicas.

Observava-se até a elaboração do PPAG (2008-2011) que não havia nenhum mecanismo 
de participação da sociedade desenvolvido pelo executivo no processo de definição de 
prioridades do plano. Já na elaboração do PPAG (2012-2015), houve um esforço de inser-
ção da sociedade civil, ainda que incipiente, nesse processo.

 Na elaboração do PPAG 2012-2015 foi construído um procedimento piloto em duas re-
giões do estado, Norte de Minas e o Rio Doce, onde foram realizados dois encontros em 
2011, onde permitindo à sociedade expressar suas prioridades. 

Esse procedimento piloto tentou estabelecer uma nova interface com a sociedade civil 
que não por audiência pública, em que o poder executivo fosse protagonista nesse pro-
cesso. 

Nos encontros as entidades presentes foram separadas em grupos, segundo as redes do 
PMDI, que são as redes de políticas públicas e, foi realizado um debate separado com 
cada um desses grupos, mostrando o cenário onde estava inserido o plano de longo pra-
zo - o PMDI e quais estratégias foram pensadas pela SEPLAG para a região. Dentro dessas 
estratégias foram apontadas pelos participantes as duas consideradas prioritárias para a 
região.

A lógica desse processo de participação consiste, a partir da escolha, no acompanha-
mento por parte da sociedade, das políticas públicas associadas às duas estratégias e 
ao conteúdo do PPAG vinculado às estratégias escolhidas. Uma vez que, na construção 
do plano é feita a conexão do mesmo, com os indicadores finalísticos e as estratégias de 
longo prazo.

4.5.2. Macro-objetivos ou eixos e programas

O PPAG segue o eixo estruturador do PMDI. A concretização da estratégia proposta no 
PMDI 2011-2030 tem como eixo basilar a Gestão para Cidadania e se traduz mediante 
a definição de 11 Redes de Desenvolvimento Integrado as quais explicitam os grandes 
desafios a serem superados pelo governo.

O PPAG 2012-2015 observa essas redes e instrumentaliza os objetivos estratégicos e os 
indicadores finalísticos pretendidos no PMDI na forma de programas e ações de governo 
(Programas Estruturadores, Programas Associados e Programas Especiais), indica as me-



50

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

tas físicas e os valores orçados dessas intervenções no horizonte de quatro anos.

Para esse plano foram eleitos 31 programas estruturadores, que em virtude das ações es-
tratégicas de Governo, terão um monitoramento especial, por meio de uma nova meto-
dologia de acompanhamento, na forma de projetos e processos organizados sob a lógica 
de temas e resultados comuns.

Observa-se no PPAG 2012-2015 a presença da transversalidade, uma vez que se tem 
grandes programas, devido à redução do número de programas estratégicos quando 
comparado ao plano anterior. 

No âmbito da gestão pública o conceito de transversalidade remete a uma perspectiva de ar-
ranjo governamental horizontal e de inovação nos modelos de gestão em contraponto aos li-
mites das estruturas hierárquicas verticais tradicionais (ARRIZNABARRETA , 2001; SERRA, 2004).

O principal objetivo da transversalidade é manter o conhecimento técnico de cada área 
da organização e ao mesmo tempo buscar a interação entre as diferentes áreas no intuito 
de responder as demandas da organização. Assim a transversalidade cria um ambiente 
de sinergia em que todos na estrutura vertical possam contribuir para alcance de parte 
do objetivo comum a organização (SERRA, 2004).

Informações contidas no PPAG 2012-2015 apontam que os programas estruturadores 
têm o caráter de transversalidade, ou seja, os Projetos e Processos Estratégicos que com-
põem o Programa Estruturador podem não ser realizados pelo mesmo Órgão ou Entida-
de. O foco está no resultado gerado, e não em quem executa as ações.

Dessa forma, cada projeto e processo não, necessariamente, estará ligado a uma área especi-
fica. De acordo com a representante da subsecretaria de gestão da estratégia governamental

o programa não é ligado a uma área específica, tem um gerente que é 
de uma área especifica, mas o projeto e processo é que tem uma atribui-
ção de unidade orçamentária. No projeto e no processo você vai ter vincu-
lação a uma unidade orçamentária que então diz respeito a quem execu-
ta e vai ter também a unidade administrativa responsável. Nesta direção, 
dentro de um mesmo programa você pode ter unidades orçamentárias e uni-
dades administrativas distintas, ou seja, ocorre a transversalidade. Logo, no 
PPAG alguns programas terão projetos vinculados à diferentes secretarias. 

 A transversalidade é vista pelos atores entrevistados da SEPLAG como vantajosa, pois, con-
segue-se aproveitar melhor as estruturas de governo, cada um fazendo seu melhor para con-
seguir o mesmo objetivo, atingir o melhor para sociedade. Tal posicionamento é enfatizado 
pelas palavras da representante da subsecretaria de gestão da estratégia governamental

 (...) não adianta a gente ficar departamentalizando tanto, e cada um concentrar 
esforços só na sua área. Os dois buscando o mesmo objetivo e sem conversar não 
é positivo hora alguma. Temos que a transversalidade é necessária se você quer 
trabalhar em governo. É claro que nem todas as ações são transversais, tem coisas 
que são muito específicas. Agora para a sociedade não importa o benefício gera-
do por cada departamento, importa o beneficio geral, então o esforço conjunto 
tende a produzir resultados maiores. No entanto, temos não uma desvantagem, 
mas sim um desafio de como fazer a transversalidade que não é uma coisa simples. 

 Como visto, a transversalidade é apontada como positiva para o alcance dos resulta-
dos. Há também o reconhecimento de que, embora benéfica, a transversalidade é um 
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processo difícil de ser conseguido, uma vez que envolve diversos atores que passam a 
adotar uma estratégia diferenciada, porém, observa-se o esforço dos representantes do 
governo durante a elaboração dos planos para que a transversalidade ocorra, como pode 
ser observado no discurso da representante da subsecretaria de gestão da estratégia 
governamental

As pessoas não são acostumadas, no setor público a trabalhar de manei-
ra transversal. Essa é uma lógica que a gente está tentando puxar e ten-
tando ampliar. Então em 2011 o foco da nossa revisão do PMDI é o es-
tado em redes que é a transversalidade. Estamos trazendo isso, todas as 
discussões a gente sempre faz em rede, a ideia do programa e não mais do pro-
jeto e ação, o programa com projeto e processo traz muito mais essa transver-
salidade. Então durante o monitoramento todas as áreas sentam para conver-
sar e monitorar, mensalmente. A própria parte de regionalização traz muito essa 
coisa de transversalidade quando colocamos todo mundo do governo que tra-
balha naquela região para discutir prioridades, não da sua área, mas da região.

O presidente da CPP considera que:

As estruturas de Administração Pública, hoje, ainda não dialogam, não se comu-
nicam. Em algumas áreas o que se tem é uma soma de ações e não ações integra-
das. Sinceramente considero que em certa medida o PPAG, não diria que é por 
falta de vontade do núcleo de gestão, mas as estruturas fossilizadas do estado, 
considero que se tem dificuldades de desenvolver ações mais transversais.

Conforme exposto, a transversalidade apresenta pontos positivos, porém, cabe destacar 
algumas limitações. Como exemplo, menciona-se a dificuldade por parte da população 
em acompanhar a execução dos programas, visto que, existem ações de uma mesma área 
temática dentro de diversos programas, o que ocasionaria a necessidade de participação 
efetiva em diversas seções temáticas. Ou seja, para determinado cidadão ou represen-
tante interessado em direitos da criança e do adolescente realizar o acompanhamento 
de ações desta área temática, o mesmo teria que participar de diversas seções, uma vez 
que ações desta alçada estariam presentes em diferentes programas de seções temáticas 
como saúde, educação, segurança, trabalho, etc.

Embora difícil de ser alcançada, observa-se que o governo de Minas Gerais parece cami-
nhar na direção correta, adequando seus planos às mudanças e tentando imbuir em seus 
gerentes esta cultura da transversalidade. O processo está em andamento e percebe-se 
que a transversalidade ainda não ocorre plenamente e o tema continua sendo um desa-
fio à efetiva participação popular.

4.5.3. Atributos dos Programas

Segundo o Manual de Elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental (2011) os 
atributos dos programas em Minas Gerais são: 

• Órgão responsável pelo programa: identifica o sistema operacional a que está 
vinculada a unidade orçamentária responsável pelo programa.

• Unidade orçamentária responsável pelo programa: É onde se localiza o gerencia-
mento do programa.

• Denominação: Comunicação ao público, em uma palavra ou frase-síntese, da 
compreensão direta dos propósitos do programa.
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• Objetivo do programa: Expressa a busca do resultado que se quer alcançar, ou 
seja, a transformação da situação-problema objeto da intervenção do programa.

• Público-alvo: Especifica os setores da sociedade ou da própria administração pú-
blica, aos quais, o programa se destina e que se beneficiam direta e legitimamen-
te com os produtos resultantes de suas ações.

• Justificativa: Descrição do problema que o programa tem por objetivo enfrentar.

• Redes de desenvolvimento: São arranjos que estimulam e proporcionam um 
comportamento (em rede) cooperativo entre agentes governamentais e entre 
várias instituições, orientados para solução de problemas específicos ou para 
capturar oportunidades relevantes em um determinado período no tempo. As 
Redes de Desenvolvimento são organizadas para concentrar esforços funcionais 
do Governo em função de resultados finalísticos, objetivos estratégicos e estra-
tégias comuns.

• Objetivos Estratégicos: Representa os resultados estratégicos perseguidos pelo 
governo em cada Rede de Desenvolvimento.

• Indicadores finalísticos: Expressam, em termos numéricos, os objetivos estratégi-
cos definidos no PMDI, ou seja, mensuram os resultados a serem alcançados pelo 
governo nas diversas redes de atuação.

• Tipos de programa: Na elaboração do PPAG 2012-2015, visando a atender à ne-
cessidade de organizar todas as ações do governo, os programas serão classifica-
dos quando aos seus beneficiários, sendo definidas, então, as categorias Finalís-
ticos, Apoio às políticas públicas e áreas específicas.

• Horizonte temporal: Estabelece o período de vigência do programa, podendo ser 
contínuo ou temporário.

• Estratégia de implementação: define a forma como o programa se articulará para 
alcançar seu objetivo.

• Unidade administrativa responsável pelo programa: É a unidade responsável 
pela gestão global do programa, empreendendo as etapas de formulação, exe-
cução, monitoramento e avaliação do programa sob a coordenação técnica da 
unidade setorial de planejamento e orçamento.

• Identificador de programa governamental: Classifica os programas de acordo 
com o seu posicionamento no mapa estratégico definido no PMDI em Programas 
Estruturadores, Programas Associados e Programas Especiais;

Dentre os atributos, a representante da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Gover-
namental destaca a importância do estabelecimento das metas físicas e financeiras de 
forma municipalizada, para que o processo ocorra com transparência e facilitando o en-
tendimento da população sobre os resultados. Assim a sociedade poderá verificar que os 
resultados apresentados são perceptíveis em seu ambiente, e assim o acompanhamento 
por parte da população pode ocorrer efetivamente, monitorando se os resultados pro-
postos no plano, para seu município, estão sendo alcançados e em que proporção.

O PPAG 2012-2015 apresenta algumas inovações quando comparado ao PPAG 2008-2011. 
Para verificar tais inovações se faz necessário realizar uma análise do PMDI 2011-2030 e o 
PMDI 2007-2023, documentos à partir dos quais foram elaborados os planos plurianuais. 
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No PMDI 2007-2023 a estratégia era voltada para o desenvolvimento do Estado para Re-
sultados. Dessa maneira a estratégia foi operacionalizada em 11 áreas de resultado: (i) 
Educação de Qualidade, (ii) Protagonismo Juvenil, (iii) Vida Saudável, (vi) Investimento 
e valor agregado da produção, (v) Inovação, Tecnologia e Qualidade, (vi) Logística de 
Integração e Desenvolvimento, (vii) Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, 
Mucuri e Rio Doce, (viii) Redução da pobreza e inclusão produtiva, (ix) Qualidade Am-
biental, (x) Defesa Social e (xi) Redes de Cidade  e Serviço.

Como o PMDI é a base para o Plano Plurianual, o PPAG 2008-2011 era composto por pro-
gramas desenvolvidos conforme as áreas de resultados estabelecidas no plano de longo 
prazo, conforme exemplo:

Quadro 5: Programas Estruturadores da área de Defesa social PPAG 2008-2012

Área de Resultados Nome do Programa

Defesa Social

Atendimento às Medidas Socioeducativas

Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social

Escola Viva e Comunidade Ativa

Expansão e Modernização do Sistema Prisional

Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social

Prevenção Social da Criminalidade

Fonte: Elaborado pelos autores com base no PPAG 2008-2011

Assim como demonstrado no quadro 1, para cada área de resultados foram desenvolvi-
dos programas estruturadores próprios. Cada programa contava com alocação de recur-
so específico. A meta e o indicador de resultado a serem atingidos por cada programa do 
PPAG foram definidos por meio dos resultados finalísticos estabelecidos no PMDI. No que 
tange à execução do programa, esta pode ser realizada através de uma ou mais ações 
(atividades que serão desenvolvidas para atingir o objetivo do programa ou projeto). 
Cada ação tem estabelecida uma finalidade, um produto e uma unidade de medida. O 
Quadro 6 exemplifica o exposto através de um programa estruturador da Defesa Social:

QUADRO 6: Programa Estruturador “Atendimento às Medidas Socioeducativas” 

Nome do Programa Objetivo

Atendimento às Medidas Socioe-
ducativas

Garantir a efetividade do atendimento ao adolescente a quem se atribua 
autoria de ato infracional, visando á ruptura do processo de criminalidade 
juvenil e sua ressocialização.

Ação Finalidade Produto

Construção de unidades  
socioeducativas

Construir centros socioeducativos para cum-
primento de medidas de privação de liberda-
de e de unidades de atendimento integrado

Unidade socioeducativa 
construída

Qualificação profissional, forma-
ção e capacitação de equipes so-
cioeducativas

Promover a modernização do sistema socio-
educativo através da formação e capacitação 
dos servidores, para a melhoria dos serviços 
de atendimento a adolescentes em conflito 
com a lei.

Servidor capacitado
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Atendimento aos adolescentes 
em conflito com a lei em medidas 
com privação de liberdade

Manter as atividades de assistência e/ou cus-
tódia de adolescentes em conflito com a lei 
em cumprimento de medida socioeducativa 
de internação e de semi-liberdade.

Adolescente em medida 
de privação de liberdade 
atendido

Atendimento aos adolescentes 
em conflito com a lei em medidas 
em meio aberto

Apoiar municípios na execução de progra-
mas de atendimento em meio aberto (liber-
dade assistida e prestação de serviço à comu-
nidade).

Comarca atendida

Atendimento das condições ope-
racionais dos centros socioeduca-
tivos

Propiciar a modernização, o aparelhamento 
e o fornecimento dos materiais necessários 
ao desenvolvimento das atividades Político-
-pedagógicas.

Centro socioeducativo 
atendido

Reforma de centros socioeducativo
Aprimorar as estruturas dos centros socioe-
ducativos conforme parâmetros normativos 
vigentes.

Centro socioeducativo re-
formado

Implementação do programa de 
egressos do sistema socioeducativo

Atender adolescentes e jovens egressos do 
cumprimento de medida socioeducativa, 
com vistas ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários , à inserção na vida 
escolar e à qualificação profissional.

Município com programa 
implantado e implemen-
tado

Estruturação do programa de ges-
tão do sistema socioeducativo

Implementar o modelo de gestão por resul-
tados junto às unidades socioeducativas.

Unidade socioeducativa 
monitorada pelo Geduc

Fonte: Elaborado pelos autores com base no PPAG 2008-2011.

A estratégia do Governo, portanto, era organizada através da divisão em áreas de resul-
tados. Determinadas as áreas de resultados, foram desenvolvidos os programas estrutu-
radores que visavam alterar a realidade daquela área. Através dos programas o governo 
estabeleceu as prioridades de acordo com a alocação de recursos em cada um. 

Os programas, tendo em vista seus objetivos, foram desmembrados em ações, com finalidades 
bem definidas, no intuito de estabelecer o ponto de atuação do governo de forma mais específica. 
A partir disso eram elaborados os orçamentos anuais, tendo por base o que foi estabelecido no 
PPAG e em suas revisões, de acordo com a alocação de recursos em cada programa e cada ação.

No PMDI 2011-2030 a estratégia do governo passa a ter como foco a Gestão para Cidada-
nia. Esta é organizada em 11 Redes de Desenvolvimento Integradas sendo elas: 

• Rede de Educação e Desenvolvimento Humano;

• Rede de Atenção em Saúde;

• Rede de Defesa e Segurança; 

• Rede de Desenvolvimento Social e Proteção;

• Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável;

• Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação;

• Rede de Desenvolvimento Rural;

• Rede de Identidade Mineira;

• Rede de Cidades;
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•  Rede de Infraestrutura;

• Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz;

As principais mudanças ocorridas no planejamento estratégico entre o PMDI 2007-2023 
e o PMDI 2011-2030 podem ser sumarizadas no Quadro 3:

QUADRO 7: Comparativo entre PMDI 2007-2023 e PMDI 2011-2030

PRINCIPAIS ITENS PMDI 2007-2023 PMDI 2011-2030

Horizonte de

Planejamento
2023 2030

Desafio Central

Estado Para Resultados:

Produção de benefícios concretos 
para a sociedade a partir das ações 
do governo

Gestão Para Cidadania:

Participação da sociedade civil na 
priorização e acompanhamento da 
implementação da Estratégia Gover-
namental

Pilares de Sustentação da Admi-
nistração Pública

Qualidade e Inovação em Gestão 
Pública

Qualidade Fiscal

Qualidade e produtividade do Gasto

Gestão para Resultados

Gestão para Cidadania

Organização da Estratégia de

Desenvolvimento
10 áreas de resultado 11 redes de desenvolvi mento

Indicadores e Metas
Indicadores e Metas por Área de 
Resultado

Indicadores e Metas de curto, médio 
e longo prazo, orientados pelos ob-
jetivos estratégicos de cada Rede de 
Desenvolvimento Integrado

Desdobramento da Estratégia Projetos Estruturadores
Programas Estruturadores subdividi-
dos em Projetos e

Processos Estratégicos

Fonte: Adaptado do PPAG 2012-2015.

Observa-se que no PMDI 2011-2030 ocorreram mudanças em termos de nomenclaturas, 
com o estabelecimento do Estado em redes. Conforme colocado pelo Subsecretario de 
Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto 

No plano de longo prazo fizemos mudanças de nomenclatura importantes re-
ferentes a áreas de resultados. Por exemplo, terminologia já normal de pla-
nejamento estratégico de Balanced Scorecard. Então isso já tinha uma faci-
lidade das pessoas entenderem. Ficamos quatro anos repetindo a mesma 
nomenclatura para sociedade civil. Quando todos aprenderam nós mudamos 
todos os nomes, embora as mudanças se restrinjam somente a nomenclatu-
ra, isso fez uma confusão na cabeça das pessoas porque quando inserimos o 
nome redes, consequentemente introduzimos o conceito de transversalidade. 
Assim ficou parecendo que era tudo completamente diferente e não é, temos 

as mesmas áreas de resultados, mas o fortalecimento de uma gestão em redes.
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Embora a mudança de nomenclatura não tenha gerado problemas dentro da administra-
ção estadual, observa-se, pelo discurso acima, que dificultou o processo de entendimento 
do plano por parte da sociedade, o que pode ser considerado um ponto negativo, quando 
se está construindo uma gestão voltada para a cidadania. Uma vez que, o PMDI 2011-2030, 
trouxe a proposta de alteração na estratégia do governo, direcionando-a à participação da 
sociedade, gerando a expectativa do desenvolvimento de ações que visem à participação 
da sociedade civil na priorização e acompanhamento da estratégia governamental.

Observa-se que mudanças, embora muitas vezes necessárias, podem obstar a participação 
popular no processo de acompanhamento da execução dos programas do governo. Como 
exemplo, cita-se caso haja mudança no desdobramento da estratégia de um PPAG a outro, 
pode ocorrer o fato de um programa, que atingiu certo grau de maturidade, ser absorvido 
por outro programa, recebendo então, nova classificação, passando a ser tratado como 
projeto ou processo, ou ainda, mudar de categoria, passando de programa estruturador a 
programa associado, o que poderia prejudicar ou dificultar o acompanhamento.

Percebe-se então que a mudança no desdobramento da estratégia gera como consequên-
cia a dificuldade de acompanhamento por parte da sociedade civil. Quando tais mudanças 
ocorrem, não são especificadas, ou isso não é feito de forma clara no documento do PMDI 
ou do PPAG, induzindo a sociedade civil, que ao acompanhar a execução da estratégia e ao 
perceber que o programa já não se encontra entre a carteira de Programas Estruturadores, 
tenha percepção, muitas vezes errada, de que o programa deixou de existir.

Neste sentido, cabe destacar um ponto a ser melhorado, a inserção de forma clara das 
mudanças trazidas de um documento de planejamento anterior para um atual, facilitan-
do assim, a participação popular ou a gestão para a cidadania.   

O PPAG 2012-2015 foi elaborado a partir das estratégias estabelecidas no PMDI 2011-
2030, de maneira, a instrumentalizar a execução da estratégia de atuação e investimento 
do governo. Sendo assim, o PPAG 2012-2015 segue a mesma base do PMDI, sendo com-
posto por 31 programas estruturadores distribuídos entre as redes de desenvolvimento 
integrado, conforme o Quadro 8:

QUADRO 8: Carteira de Programas Estruturadores PPAG 2012-2015.

REDE DE DESENVOLVIMENTO NOME DO PROGRAMA

Rede de Atenção em Saúde

Redes integradas de serviços de saúde

Saneamento para todos

Saúde em casa

Saúde integrada

Rede de Cidades
Cidades: espaços de integração

Copa do mundo 2014

Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação Tecnologia e inovação rumo à economia do conheci-
mento
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Rede de Defesa e Segurança

Aliança pela vida

Gestão integrada de defesa social

Infraestrutura de defesa social

Minas mais segura

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Energia para o desenvolvimento

Investimento competitivo para o fortalecimento e Di-
versificação da economia mineira

Qualidade ambiental

Rede de Desenvolvimento Sustentabilidade e infraestrutura no campo

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Assistência social e direitos humanos

Cultivar, nutrir e educar

Desenvolvimento social dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri e Norte de Minas

Jovens mineiros protagonistas

Travessia

Rede de Educação e Desenvolvimento

Humano

Educação para crescer

Melhor emprego

Pró-escola

Rede de Governo Integrado, Eficiente e

Eficaz

Cidade administrativa

Descomplicar - minas inova

Governo eficiente

Mobilização para o desenvolvimento mineiro

Rede de Identidade Mineira

Avança minas olímpica

Circuitos culturais de minas gerais

Destino minas

Rede de Infraestrutura Minas logística

 Fonte: Adaptado do PPAG 2012-2015

Cabe destacar, que na comparação do PPAG 2012-2015 com o PPAG anterior, ocorreu 
uma redução do número de programas estruturadores. Enquanto no PPAG 2008-2011 era 
composto por 57 programas estruturadores, o PPAG 2012-2015 apresenta 31 programas. 

Esta redução parece ser benéfica, uma vez que os programas estruturadores recebem 
acompanhamento especial, e um número menor de programas tende a facilitar que este 
acompanhamento ocorra de forma efetiva.

Segundo informações do PPAG 2012-2015, tendo em vista que as políticas públicas do 
Estado são intensivas em serviços, esta nova metodologia veio atender ao anseio de se 
aplicar também às atividades (processos) a metodologia de monitoramento intensivo 
que antes era aplicada somente aos projetos. Ou seja, programas governamentais na 
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área de educação, saúde e segurança que possuem processos que consomem parte ex-
pressiva de recursos orçamentários e que geram impactos importantes para a população 
serão alvos da nova metodologia de monitoramento.

A principal questão é que no corpo do documento do PPAG não está explicita a relação 
dos processos (atividades) de cada programa. Apesar da mudança na metodologia no 
desenho do plano que é disponibilizado a sociedade civil a configuração é a mesma do 
plano anterior conforme mostra o Quadro 9:

QUADRO 9: Programa Estruturador Saneamento Para Todos

Nome do Programa Objetivo

Saneamento Para Todos

Promover a saúde por meio do acesso adequado ao saneamento básico, no-
tadamente através da construção de fossas sépticas.

Módulos sanitários, estações de tratamento de esgoto, assegurando a uni-
versalização desse acesso, e implantação, ampliação e melhoria dos sistemas 
de abastecimento de  água e de esgotamento sanitário

Ação Finalidade Produto

Saneamento Básico - Copasa Universalizar o acesso da população de Minas 
Gerais aos serviços de saneamento básico

Economia residencial de 
água atendida

Vida no Vale

Atender às regiões de planejamento das bacias 
hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, 
São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu e 
de alguns municípios que integram o progra-
ma travessia na região de planejamento norte 
com serviços de qualidade de abastecimento 
de água tratada e esgotamento sanitário com 
tarifas razoáveis e construção de módulos sani-
tários e de serviços domésticos nas casas des-
providas dessas instalações

Sistema implantado

Saneamento de Minas

Promover a saúde por meio da implantação, 
ampliação e melhoria dos sistemas de abaste-
cimento de água, esgotamento sanitário e dre-
nagem pluvial e universalizar o seu atendimen-
to, inclusive para as localidades com população 
inferior a duzentos habitantes.

Obra concluída

Fonte: Elaborado pelos autores com base no PPAG 2012-2015.

Embora a mudança da metodologia, pela incorporação de novos níveis de execução, possa ser 
compreendida como evolução em termo gerenciais, de fato houve retrocesso no nível da trans-
parência, materializado na impossibilidade de visualização das mudanças pela sociedade civil.

Conforme pode ser observado na comparação do Quadro 2 com o Quadro 5, apesar da for-
ma do desdobramento da execução da estratégia ter sido modificada no PPAG 2012-2015, o 
desenho dos programas estruturadores continua o mesmo, não sendo possível identificar 
o desdobramento em projetos e processos conforme consta no texto do PPAG 2012-2015.

No tocante as modificações no desenho dos programas as Consultoras da ALMG afirmam que: 

O PPAG 2012-2015 tem um novo desenho para os programas estruturadores. 
Algumas ações que eles estão chamando de processos e projetos, que na ver-



59

ESTADO DE MINAS GERAIS

dade são projetos e atividades, tem subprojetos e subatividades dentro delas. 
[...] Houve um comprometimento da transparência com esse novo desenho e o 
problema é que isso aconteceu justo nos estruturadores que são os que ope-
racionalizam a estratégia. Essa é uma questão que talvez para gestão seja me-
lhor, porque você coloca um gerente por ação, que são processos e projetos, 
mas que tem um tanto de coisa pendurado ali que você não dá transparência.  
Será necessário abrir para a sociedade os desdobramento dos desenhos dos 
programas. Deverá se mostrar que essa ação tem esse subproduto para poder 
dar acompanhamento. Houve um movimento no primeiro PPA dessa gestão, 
do primeiro choque de gestão que foi lá em 2004, que as ações eram muito 
guarda chuva, eles foram abrindo as ações para que cada ação correspondesse 
a um produto, e isso foi dando mais transparência para o plano e isso veio até o 
ano passado, até o plano 2008-2011, o plano deste ano voltou a ter ações mais 
guarda chuva que eles até apresentam aqui, mostram uma estrutura analítica, 
mas as pessoas não conseguem ver a execução naqueles sub-níveis.  A questão 
é que as pessoas já estão acostumadas a encontrar as coisas com um nível de 
transparência muito maior que essa escolha que fizeram agora permite. Eu cre-
dito que é possível que eles voltem porque adotar esse novo modelo implicaria 
mudança de sistema, teria que ter sub-ação com subproduto e isso complica.

Para o presidente da CPP o novo desenho do PPAG dificulta o entendimento da socieda-
de civil e até mesmo dos deputados, conforme relato

O último formato do PPAG dificulta o entendimento do cidadão, inclusive o 
nosso entendimento enquanto deputado. O governo dividiu subprocessos, 
criando toda uma nomenclatura diferente da anterior. O executivo criou esse 
novo desenho para facilitar o monitoramento deles em relação aos órgãos. Mas 
a explicitação no SIGPlan não acompanhou esse novo desenho dificultando o 
acompanhamento da assembleia. Por exemplo, tinha uma ação para capacitar 
escola de conselho tutelar, essa ação foi excluída do PPAG, e o governo foi cri-
ticado. Mas isso estava em outra ação como subprocesso, porém isso não pode 
ser visto. Sendo assim, não se pode comparar nessa linha temporal, nem a meta 
física, nem a execução. E existe uma tendência das chamadas ações guarda-
-chuva, que são as grandes ações da saúde, onde entendo que o governo quei-
ra simplificar o acompanhamento. Visto que não se podem ter vários projetos 
então se unifica, entretanto dentro de uma grande ação nós temos muitos des-
dobramentos, o que dificulta o acompanhamento.

Neste sentido, pode-se inferir que a nova arquitetura dos programas estruturadores, apesar 
de apresentar um ganho na gestão do programa, incorre na perda da transparência. Uma vez 
que, o desdobramento do programa é apresentado à sociedade civil até o nível de ações, não 
constando a evidenciação dos demais sub-níveis. Adicionado a esse fator, enfatiza-se a não 
exposição, nos documentos de planejamento, da troca de nomenclatura. Dessa maneira, a so-
ciedade anão consegue diferir o que é uma ação, um projeto e um processo de forma precisa.

4.6. O sistema de monitoramento e avaliação

4.6.1. Estrutura do sistema responsável pela monitoria e avaliação 
do Plano Plurianual

O Monitoramento dos programas é efetuado através do SIGPlan, sistema de informação  que 
organiza e integra a rede de gerenciamento do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 
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de onde, são emitidos relatórios para análise da administração e para  apresentação à população. 

Os órgãos responsáveis, no âmbito do governo estadual, pela produção dos relatórios de 
monitoramento são a Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas / Supe-
rintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária. 

As reuniões de monitoramento ocorrem anualmente no período entre julho e agosto.  Além 
disso, é feito um acompanhamento bimestral, onde são emitidos relatórios de monitoramento 
pela SEPLAG, contendo as metas físicas e financeiras estabelecidas e os valores alcançados.

O monitoramento bimestral é coordenado pela própria SEPLAG, passando por uma série 
de instâncias, o responsável pela ação no órgão preenche informações no sistema, passa 
pela validação da superintendência de planejamento, gestão e finanças, porque durante 
o monitoramento eles também têm que prestar contas de tudo de forma municipalizada. 

Depois de preenchido pelo órgão responsável, os dados são enviados para a secretaria 
de planejamento e gestão que faz uma analise desse monitoramento, que visa verificar 
se o órgão prestou a informação de forma qualificada e correta. 

De acordo com o Subsecretário de Planejamento Gestão e Qualidade do Gasto

[...] principalmente para os programas estratégicos, estruturadores, existe uma 
sistemática de monitoramento independente no PPAG que ocorre mensalmen-
te, e que não é divulgada por se tratar de um elemento mais gerencial. 

Através deste documento, emitido mensalmente, é possível verificar a consistência entre 
o que está sendo monitorado no SIGPlan (bimestralmente) e o que está sendo supervi-
sionado pela SEPLAG (mensalmente).  

Ressalta-se que para todos os programas desde 2007 tem sido divulgado bimestralmen-
te, pela SEPLAG, na internet, 100% das ações que o governo desenvolve,  a sua execução 
física e também financeira.

Os resultados esperados são  pactuados em todos os órgãos do estado como uma meta 
no acordo de resultados12. A qualidade desse monitoramento e a municipalização dos 
dados são acompanhadas e caso as informações apresentem inconsistência, retornam ao 
prestador das mesmas para que ele possa retificá-las e, em função do erro, o órgão perde 
pontos no acordo de resultados.

Segundo colocado por membros da SEPLAG, em 2003, o GERAES13 foi criado dentro da 
Secretaria de Planejamento e Gestão em uma diretoria que faria o monitoramento inten-
sivo da carteira estratégica (programas estruturadores) que foi implementada através do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado onde foram desdobrados objetivos estra-
tégicos com a possibilidade de alcance da visão de futuro. Os atores envolvidos na siste-
mática de monitoramento são descritos abaixo de acordo com o Manual de Elaboração 
do Plano Mineiro de Ação Governamental (2011): 

•	Gerentes de programa e gestores de ação: São os atores responsáveis, com o 
apoio e sob a coordenação técnica da unidade de planejamento e orçamento, 

12• O Acordo de Resultados é um instrumento de pactuação de resultados que estabelece, por meio de indicadores e 
metas, quais os compromissos devem ser entregues pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
13• A Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado – GERAES (carteira de projetos estruturadores), lançada em 
2003, englobando projetos de modernização da gestão pública, saúde, educação, segurança, meio ambiente, infraes-
trutura, entre outras áreas (PORTO E SILVEIRA, 2010).
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pela formulação, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos programas 
e ações do PPAG. Em regra, o gerente do programa é o titular da unidade admi-
nistrativa responsável pelo programa. De igual forma, o gestor de ação é o titular 
da unidade administrativa responsável pela ação. Não necessariamente todas as 
unidades administrativas serão responsáveis por programas e ações no plano, 
mas certamente serão corresponsáveis pela execução. 

•  Unidades de planejamento e orçamento: É o ator responsável pela coorde-
nação técnica do processo de monitoramento dos programas e ações das uni-
dades orçamentárias sob sua responsabilidade. Tendo em conta o escopo das 
atividades desenvolvidas nesse processo, esse ator atua no processo por meio 
dos perfis “SPGF” e “SPGF da Ação”. Consoante a opção e a condições de cada 
órgão/entidade, esse papel poderá ser realizado isolada ou conjuntamente pelas 
Superintendências de Planejamento, Gestão e Finanças (ou órgãos similares) ou 
pelas Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação. Dessa forma, é papel dessas 
unidades apoiar tecnicamente os gestores de programas e ações na compreen-
são da metodologia, no acesso ao sistema, no levantamento das informações 
qualitativas e quantitativas de monitoramento e na consolidação e demonstra-
ção sistematizada de informações gerenciais acerca do desempenho dos diver-
sos programas e ações a cargo do órgão/entidade. Nesse contexto, as unidades 
de planejamento e orçamento são responsáveis pela verificação da consistência 
e adequação técnica dos dados repassados pelos gerentes de programas e ações, 
bem como pelo lançamento e validação das informações de monitoramento dos 
programas e ações a cargo do órgão/entidade.

•	Titular: É o ator incumbido, por meio do perfil “Titular”, da validação final das 
informações de monitoramento dos programas no âmbito do órgão/entidade. O 
titular, como gestor máximo da unidade, é responsável pelas informações inse-
ridas no sistema, diretamente ou por intermédio de preposto indicado à SCPPO. 
Desse modo, o titular da unidade, mediante comunicação à SCPPO, poderá dele-
gar esse perfil a outro servidor, geralmente o Superintendente de Planejamento, 
Gestão e Finanças, o Secretário-adjunto, o Chefe de Gabinete, o Assessor de Ges-
tão Estratégica e Inovação ou o gerente do programa.

•	Monitor: Esse ator é o técnico responsável da unidade central de planejamento 
e orçamento (SCPPO, para os programas associados e especiais, e NCGERAES, 
para os programas estruturadores) por acompanhar todo o processo de monito-
ramento, sendo a principal referência para as unidades. Cabe ao monitor oferecer 
suporte técnico às unidades, além da verificação da consistência e adequação 
das informações lançadas no sistema. Em cada bimestre, esse ator, mediante os 
perfis “Monitor” e “Monitor da Ação”, responde pela validação final (publicação) 
das informações de monitoramento dos programas e ações sob sua responsabi-
lidade. Após a data limite de monitoramento, as unidades apenas serão conside-
radas adimplentes se o monitor já houver publicado os respectivos programas.

•	SCPPO: A Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária 
(SCPPO) é o ator responsável pela coordenação global do processo de planejamento 
e orçamento no Estado de Minas Gerais, cabendo-lhe especialmente a disponibiliza-
ção de soluções tecnológicas para a formulação, monitoramento, avaliação e revisão 
do PPAG, a edição de normas e manuais que detalhem a metodologia de trabalho, a 
realização de treinamentos voltados para as unidades, o cadastramento de usuários 
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e respectivos perfis, bem como a publicação de relatórios institucionais e boletins 
para avaliação do desempenho da administração estadual ao longo e após o exercí-
cio. A SCPPO atua na gestão do sistema por meio do perfil “Administrador”.

• De acordo com a SEPLAG, os atores mais importantes na sistemática de monitora-
mento do PPAG são as superintendências ou diretorias de planejamento, gestão e 
finanças. Por serem  elas responsáveis pela coordenação interna nos órgãos desse 
processo, por cobrar para que tudo seja feito no prazo e para que as informações 
sejam consistentes. 

4.6.2. Funções de monitoramento e avaliação do sistema 

O poder executivo divulga, de forma bimestral e anual, o Relatório Institucional de Mo-
nitoramento. Esse relatório apresenta a execução física e financeira de cada programa e 
cada ação contida no PPAG. As informações são dispostas por setor e de forma regionali-
zada conforme o exemplo do Quadro 6

Quadro 10: Monitoramento do Programa Saúde em Casa

PROGRAMA 049 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO 1116 - Ampliação da Cobertura 
Populacional do PSF

Produto: Equipe de PSF apoiada Unidade de Medida: Equipe

Regiões

Físico Financeiro

Programa-
do PPAG

Executado

Jan/Dez
%

Programado 
PPAG

Executado

Jan/Dez
%

Central 1.338 1.470 109,87 32.149.291,00 0,00 0,00

Rio Doce 382 385 100,79 9.167.655,00 0,00 0,00

Mata 543 568 104,60 13.033.928,00 0,00 0,00

Sul de Minas 547 542 99,09 13.127.884,00 0,00 0,00

Triângulo 212 203 95,75 5.092.415,00 0,00 0,00

Alto Paranaíba 147 139 94,56 3.528.659,00 0,00 0,00

Centro Oeste 251 250 99,60 6.033.431,00 0,00 0,00

Noroeste de 
Minas 72 68 94,44 1.725.954,00 0,00 0,00

Norte de Minas 448 480 107,14 10.757.454,00 1.176,63 0,01

Jequitinhonha /
Mucuri 261 266 101,92 6.280.711,00 0,00 0,00

Total 4.201 4.371 104,05 100.897.382,00 1.176,63 0,00

Fonte: Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2012-2015
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O relatório apresenta os números relativos à execução física e financeira, porém não contém 
nenhuma informação adicional sobre a situação da execução do programa ou ação. O rela-
tório é elaborado com base nas informações geradas através dos sistemas SIGPlan e SIAFI.

 O sistema provê subsídios para revisão do PPAG e da programação orçamentário, uma 
vez que fornece informações importantes para o monitoramento e avaliação dos pro-
jetos. O sistema opera de forma integrada, conforme destacado pelos integrantes das 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto:

O sistema de monitoramento tem obtido um nível maior de integração com 
outros sistemas, por exemplo, o sistema de planejamento busca no sistema fi-
nanceiro a execução de alguma despesa de capital em alguma determinada re-
gião ou determinado município, se na hora da prestação de informações sobre 
a execução financeira essas duas informações não conferem o sistema trava, o 
que dá maior segurança. 

O sistema passou por uma revisão em 2011, se tornado mais gerencial. Possui faróis ver-
melho, amarelo e verde, que permitem ao gerente olhar de forma mais simples o que 
esta acontecendo quanto a execução dos projetos. 

O sistema possui também abertura de campos para informações complementares, campos 
abertos que são considerados importantes, uma vez que nem sempre monitorar a execu-
ção das metas físicas e financeiras sem nenhuma informação adicional é suficiente para 
prestar contas á população, de o porquê as coisas não estão ocorrendo como deveriam.

Embora o sistema seja reconhecido pelos gestores do governo de Minas Gerais, como 
uma importante ferramenta de auxílio à gestão, os mesmos tem a percepção de que os 
relatórios emitidos pelo sistema possui um caráter gerencial, trazendo termos muito téc-
nicos, o que dificulta a compreensão por parte da sociedade, conforme destacado pela 
representante da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental.

O presidente da CPP relata com relação ao monitoramento do PPAG que: 

A assembleia está criando mecanismo de monitoramento inclusive de metas 
finalísticas e isso poderá facilitar para os deputados e para comissões o pro-
cesso. Já temos monitoramento semestral nas audiências anuais de monitora-
mento e revisão. As informações para o monitoramento são recolhidas na base 
do governo (SIGPlan e SIAFI) e o gestor vindo aqui cria essa interlocução com 
o governo. Quando eu vou para uma reunião de monitoramento a assembleia 
me disponibiliza um relatório. Sabemos que o relatório de execução orçamen-
tária hoje é mais fácil, hoje ele é automático praticamente. O relatório de metas 
físicas de alguns resultados que tem uma perspectiva de laço temporal maior e 
exige algumas pesquisas, não é tão automático. Acredito que estamos no meio 
do caminho, mas de um caminho certo com a execução orçamentária, metas 
físicas e resultados finalísticos.

 Um ponto positivo observado nos relatos dos atores entrevistados, é a grande utilização 
das informações geradas pelo sistema por parte da Assembleia Legislativa, do Tribunal 
de Contas do Estado, e da SEPLAG. As informações são utilizadas tanto para monitora-
mento quanto para avaliação.

A avaliação do PPAG é realizada em cada exercício financeiro e compreende as atividades 
de aferição e análise dos resultados alcançados em cada programa. Dessa maneira o exe-
cutivo apresenta anualmente a assembleia e a sociedade civil o Relatório de Avaliação 
do PPAG, conforme previsto no dispositivo de lei que estabelece cada plano plurianual. 
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A finalidade da avaliação do PPAG é ser um instrumento gerencial que contribui para o 
aperfeiçoamento contínuo da formulação e da gestão dos programas que integram o Pla-
no e os Orçamentos Anuais. Assim, além de prestar contas à sociedade, no Relatório de 
Avaliação são apresentados os resultados do ciclo de gestão do PPAG, com ênfase no ano 
de referência, destacando o resultado da execução dos programas e ações do governo. 

O relatório de avaliação referente a 2011 destacou o aumento expressivo da regionali-
zação das metas físicas e financeiras, tanto no planejamento quanto na execução, o que 
permitiu maior transparência na localização dos resultados das ações de governo e o 
maior controle da alocação dos recursos públicos nas macrorregiões e municípios por 
parte da sociedade.  

Além disso, destacou-se no relatório a grande melhoria no detalhamento das carteiras de 
programas e ações de governo, em seus campos qualitativos, de forma a dar mais trans-
parência à sociedade das atividades do Estado, das entregas desses projetos e atividades 
e definição dos programas de governo.

A avaliação divulgada pelo executivo destaca, quase que em sua totalidade, os pontos 
positivos de sua atuação sem evidenciar os pontos críticos e as dificuldades na execução 
dos programas e ações. 

Uma avaliação de caráter mais crítico, referente à execução do PPAG, apresentando não só 
os avanços, mas também os pontos críticos que precisam de maior atenção são realizados 
e divulgados anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE – MG).

O TCE – MG divulga anualmente o Relatório Técnico sobre as Contas do Governador do 
Estado, conforme disposto no inciso I do artigo 76 da Constituição Mineira, que impõe 
ao TCE o dever de apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador de Estado e 
sobre elas emitir parecer.

O relatório apresentado pelo TCE referente ao ano de 2011 mostrou que a execução orça-
mentária das despesas, por região administrativa do Estado, nos exercícios de 2008 a 2011, 
obteve uma evolução significativa no registro da regionalização das ações governamentais. 

No entanto, destacou-se no relatório que as regiões que receberam menos recursos no 
período: Noroeste de Minas; Alto Paranaíba; Centro Oeste e Jequitinhonha/Mucuri são as 
mesmas que estavam em posição economicamente aquém das demais, tanto no passado 
recente quanto nas projeções futuras, conforme estudo procedido pelo IPEAD – UFMG.

Segundo o TCE – MG (2012) os avanços empreendidos pelo Governo no campo do pla-
nejamento são evidentes e têm sido reconhecidos no âmbito deste processo de avalia-
ção da macrogestão governamental. Como ressaltado pela SEPLAG, a potencialização na 
obtenção de informações, a qualidade e a transparência dessas informações viabilizam e 
são a base para que os controles internos, externo e social sejam cada vez mais eficazes. 

O relatório aborda os acordos de resultados firmados pelo executivo com seus órgãos e 
entidades considerando que se obteve nível de avaliação satisfatória. No entanto, obser-
vou-se que os parâmetros das avaliações não foram informados. Decorre dos acordos de 
resultados a concessão de incentivos como a ampliação de autonomias gerenciais, orça-
mentárias e financeiras e, em caso de desempenho satisfatório, pagamento de prêmio de 
produtividade aos servidores a titulo de incentivo.

O indicador utilizado para medir o grau de implemento da agenda setorial é a média das 
taxas de execução dos projetos estruturadores. O TCE – MG (2012) considerou que, a par 
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das limitações do indicador, a sua evolução se mostrou expressiva, no período de 2008 a 
2010, podendo indicar que o Governo está caminhando bem no sentido de materializar 
o seu plano estratégico, na medida em que vem aumentando a média de execução de 
seus programas-chave, o que, entretanto, não deve ser considerado de forma isolada, 
por se constituir apenas uma visão ampla da execução desses programas, devendo ser 
conjugada com análises mais específicas.

Consta no relatório que as pesquisas realizadas pelo Governo em 2008, 2009 e 2010 iden-
tificaram que os serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, em-
bora considerados os mais importantes pela população, obtiveram os piores índices de 
satisfação, indicando que continuam sendo os atributos prioritários com o objetivo de 
aumentar a satisfação da população.

O Índice Geral de Satisfação com os serviços públicos, por região do estado mostra maior 
satisfação no Triângulo Mineiro e menor nas regiões do Vale do Rio Doce, Norte, e Jequi-
tinhonha, segundo informações do TCE - MG.

O relatório destaca ainda que as regiões do Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha, Mucuri 
e Rio Doce são aquelas que apresentam os mais baixos índices de desenvolvimento humano, 
econômico e social no estado de Minas Gerais. Visando ao desenvolvimento dessas áreas e, 
consequentemente, contribuindo para atenuar as disparidades regionais e iniquidades so-
ciais, o Estado estabeleceu objetivos estratégicos que gerariam resultados finalísticos.

O TCE – MG (2012) afirma que após análise dos dados orçamentários, pode-se inferir que 
o Estado não tem sido consistente, no que tange aos investimentos realizados na Área 
de Resultados Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, 
uma vez que os recursos direcionados para essa área vêm diminuindo gradativamente, 
ao longo dos últimos quatros exercícios, 2008, R$ 228 milhões; 2009, R$ 216 milhões; 
2010, R$ 213 milhões e 2011, R$ 132 milhões, sem que se verifique melhoria expressiva 
de indicadores sociais para justificar tal redução.

Quanto às condições educacionais para o TCE – MG (2012), Jequitinhonha/Mucuri e Nor-
te de Minas estão bastante distantes das demais regiões de planejamento. Quando se 
analisa os resultados dos exames do Programa Avaliação da Alfabetização -Proalfa- e do 
Programa de Avaliação da Educação Básica (Proeb) em conjunto, exigindo a manutenção 
e intensificação dos esforços de melhoria na qualidade da educação em suas escolas.

Com relação às condições de saúde, o TCE – MG observa que a região do Jequitinhonha/
Mucuri é a que apresenta a situação mais crítica. Por exemplo, a taxa de mortalidade 
infantil é em torno de 19 mortes, por mil nascidos vivos, nessa região. Na região do Rio 
Doce registra-se 14,2 mortes e no Norte de Minas, 13. O melhor índice de mortalidade 
infantil é na região do Triângulo, 10,9. A proporção de nascidos vivos de mães com sete 
ou mais consultas de pré-natal no Grande Norte - Jequitinhonha, Leste, Nordeste e Norte 
de Minas - é de 57,9%, significando que mais de 40% das mães não tiveram a assistência 
adequada ao pré-natal.

Apesar do incremento de investimento na área de Protagonismo Juvenil, o TCE – MG destaca 
que o planejamento não tem apresentado efetividade, há um descompasso entre as metas 
financeira e física em quase todas as ações dos programas que compõem essa área de re-
sultado. Em sua maioria, a meta física supera a financeira, ou seja, realizou-se mais do que o 
previsto e com menos recursos financeiros, o que sugere que os recursos poderiam ter tido 
melhor aproveitamento, demonstrando, assim, as fragilidades do planejamento.
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O TCE – MG ressalta que cabe ao governo, portanto, empreender os esforços necessários 
para que os gestores dos programas acompanhem mais de perto todas as ações defini-
das para o alcance das metas.

Assim, o executivo deve realizar os ajustes necessários no sentido de levar os benefícios 
propostos pelo programa, para toda a sociedade e, em particular, aos jovens protagonis-
tas, a fim de que possam ser produzidos os efeitos desejados. Devem-se criar indicadores 
capazes de demonstrar e mensurar o impacto das medidas adotadas, no intuito do con-
tínuo aprimoramento do que se construiu até o momento.

 4.6.3. Ferramentas tecnológicas 

Como observado a principal ferramenta tecnológica utilizada no monitoramento do 
PPAG é o SIGPLAN. As Consultoras da Assembleia declararam que o SIGPLAN é um siste-
ma satisfatório, embora as informações do plano e as informações do relatório institucio-
nal de monitoramento, em razão do novo desenho adotado para os programas no PPAG 
(2012-2015) estejam comprometendo um pouco a transparência. 

Com relação a essa mudança e ao comprometimento da transparência o Subsecretário 
de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto afirma que:

O problema que realmente aconteceu, é que o sistema estratégico, SIGPLAN só 
vai até o nível de projeto e atividade, aqui projeto ou processo. No nível sub so-
mente o software que faz o acompanhamento estratégico fornece tais informa-
ções. Já há uma determinação na lei do plano plurianual que haja publicação 
dos relatórios neste nível também. Os relatórios são desagregados de acordo 
com nível possível, logo existirão programas com dados em nível municipal e 
outros com dados regionalizados.

 Esses relatórios são emitidos bimestralmente, sendo produzidos seis relatórios institucionais 
de monitoramento do PPAG, ao ano, que organizam as informações por bimestre, de forma 
cumulativa. Assim, o último relatório apresenta informações sobre a execução de metas física e 
financeira de todo o exercício. Esses relatórios são disponibilizados na página da SEPLAG.

Observa-se que parece haver uma preocupação da administração pública estadual com a 
transparência dos resultados obtidos, uma vez que foi incorporado na lei do Plano Pluria-
nual a determinação de que os relatórios sejam publicados em nível mais desagregado, 
favorecendo o entendimento da sociedade civil. Porém, o que se observa até o momento 
é que as informações têm sido divulgadas de forma agregada, não cumprindo assim o 
estabelecido na lei.
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O presente estudo teve como objetivo descrever os processos de elaboração, e monito-
ramento, assim como apresentar elementos do conteúdo do PPAG de Minas Gerais.

Observa-se no processo de elaboração do PPAG, em Minas Gerais, uma relação concreta 
entre o planejamento de longo prazo, o PMDI, e o planejamento de médio prazo, o PPAG. 
Sendo o PMDI a base para a elaboração do PPAG. Ambos os planejamentos, passam por 
revisões, o PMDI a cada quatro anos e o PPAG anualmente. 

O processo de revisão e monitoramento ocorre através de processo conjunto entre o exe-
cutivo, representado pela SEPLAG e o legislativo na figura da ALMG. Cabendo destaque 
à integração verificada entre estes dois órgãos, que mantêm um constante processo de 
comunicação e discussão visando a melhoria dos processos.

Embora haja esforço por parte tanto da ALMG quanto da SEPLAG para que aconteça a 
participação popular nos processos de revisão e monitoramento do PPAG, nota-se que os 
mecanismos utilizados pela ALMG são mais efetivos. Os dados apresentados bimestral-
mente pela SEPLAG são muitas vezes, de difícil entendimento para a população, sendo a 
ALMG uma interlocutora com a população, durante as audiências públicas, traduzindo e 
repassando os dados de forma mais acessível ao entendimento da população.

O processo de elaboração e monitoramento do PPAG em Minas Gerais encontra-se em um 
estágio satisfatório, mas possibilidades de melhorias são observadas, como a implementação 
de um canal de comunicação mais claro por parte do executivo para com a sociedade civil. 
Alguns esforços neste sentido, encontram-se em fase inicial, como, por exemplo, a realização 
de audiências em duas regiões do estado possibilitando assim um estudo mais regionaliza-
do, e uma maior participação da sociedade. Essa experiência tende a ser expandida.

Cabe destacar um avanço no ganho de conhecimento por parte da equipe responsável 
pela elaboração do PPAG, uma vez que, esta se declarar capaz de realizar, com base nos 
recursos humanos e tecnológicos existentes, atualmente, na SEPLAG, tarefas, de cunho 
estratégico, que antes eram conduzidas com grande apoio de consultorias externas. 
Acredita-se que a utilização do conhecimento adquirido, condicionado pelo maior en-
volvimento da sociedade civil, possa contribuir para a melhoria contínua no processo de 
elaboração e execução do PPA no estado de Minas Gerais.
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ANEXO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Figura A1 - Solenidade de abertura das audiências públicas de monitoramento do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015 realizada pelas Comissões de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e de Participação Popular.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Figura A2: Audiência Pública de monitoramento da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano  
do PPAG-2012/2015 no exercício de 2012, realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Figura A3: Audiência Pública de Monitoramento da Rede de Defesa e Segurança do PPAG-
2012/2015 no exercício de 2012 realizada pela Comissão de Segurança Pública.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Figura A4: Audiência Pública de monitoramento da Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz 
do PPAG-2012/2015 no exercício de 2012, realizada pela Comissão de Administração Pública.

 Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Figura A5: Audiência Publica de revisão do PPAG 2012-2015 referente à Rede de Educação e Desen-
volvimento Humano.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Figura A6: Audiência Pública de Revisão do PPAG 2012-2015 realizada pela Comissão de Saúde.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Figura A7: Audiência Pública realizada pelas Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social para debater a proposta de revisão do PPAG-2012/2015, exercício 2013, 
no âmbito da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Figura A8: Audiência Pública de revisão do PPAG 2012-2015 debate a Rede de Educação e Desen-
volvimento Humano em Araxá – MG.

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais  
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