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APRESENTAÇÃO

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

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

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

O objetivo da pesquisa consiste em apreender, analisar e apresentar a  experiência recente  
concernente à utilização do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente 
ao período 2012-2015 no Estado do Rio Grande do Norte. Faz parte de uma pesquisa mais am-
pla conduzida pela Diretoria de Estudos e Políticas de Estado, Instituições e Democracia (DIEST) 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ( IPEA), com o título  “Planejamento e Gestão 
Governamental na Esfera Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e 
sistemas de acompanhamento dos PPAs “ que tem por objetivo fazer uma análise comparada 
das experiências estaduais, visando compreender melhor os seguintes aspectos: 

 “ - os modelos de planejamento que vêm sendo adotados na elaboração dos PPAs 
estaduais e sua articulação com o planejamento de longo prazo, de um lado, e com a 
proposta de plano de governo apresentada no processo eleitoral, de outro;

- os conteúdos objetivos dos PPAs, o que implica considerações relativas aos princípios 
ou premissas que informam sua organização, a identificação de problemas a serem 
enfrentados (caso haja), os eixos que os estruturam, as prioridades estabelecidas e a 
forma com se articulam (ou não), dentre outras dimensões analíticas (e.g. como se 
articulam com o novo modelo do PPA federal, etc.);

- os modelos de monitoramento e avaliação dos PPAs, considerando o desenho 
institucional do sistema (construído e em uso), sua capacidade de integração 
(horizontal e vertical), os atores relevantes no processo, a institucionalização do 
sistema e sua capacidade de retroalimentar o planejamento das ações de governo, 
as ferramentas tecnológicas utilizadas, dentre outras questões” (Termo de Referência/
IPEA, 08.08.2012).

A Coordenação nacional da pesquisa está a cargo de Roberto Rocha C. Pires (TPP-DIEST/IPEA) 
e da equipe do IPEA formada por Ricardo Carneiro (Bolsista PNPD – Co-Coordenador Nacional 
do projeto), Ronaldo Coutinho Garcia (TPP-DIEST/IPEA) e Maria Martha Cassiolato (TPP-DIEST/
IPEA). No Estado do Rio Grande do Norte a Coordenação Estadual está sob a responsabilidade 
da Professora Maria Arlete Duarte de Araújo - DEPAD/UFRN e conta com a participação do pes-
quisador Kaio Cesar Fernandes, professor da UFERSA. 
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2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Os procedimentos metodológicos adotados procuraram responder aos objetivos geral e espe-
cíficos, compreendendo as três dimensões analíticas contidas no Termo de Referência do IPEA: 
a) o processo de elaboração do PPA; b) a concepção  e o conteúdo programático do documen-
to; e,  c) o desenho e funcionamento do sistema de monitoramento da programação proposta.

Trata-se de um estudo de caso sobre a utilização do instrumento de planejamento consubs-
tanciado no PPA, referente ao período 2012 -2015, no Estado do Rio Grande do Norte, para 
posterior estudo comparativo com outras unidades da federação. 

 A pesquisa tem um caráter exploratório e descritivo, tendo como principais mecanis-
mos de investigação a utilização de fontes documentais oficiais, dados secundários  e de entre-
vista aberta realizada a partir do roteiro de pesquisa do Termo de Referência do IPEA.  

	O percurso metodológico adotado  foi o seguinte: 

	Revisão da literatura; 

	Levantamento dos principais documentos vinculados ao PPA;

	Leitura dos documentos com o objetivo de apreender  as questões formuladas no 
projeto de pesquisa;

	Entrevistas com técnicos da Secretaria de Planejamento e das Finanças (SEPLAN/RN) 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEDUC/RN), Secretaria de Estado da 
Justiça e da Cidadania (SEJUC/RN), Secretaria do Trabalho da Habitação e da Assistência 
Social (SETHAS/RN),  representantes do Conselho Estadual  de Educação ( CEE)  e 
Conselho Estadual de Saúde (CES)  e da  Assembleia Legislativa ( AL)  e professor da UFRN 
especialista na área de planejamento.  A escolha das Secretarias procurou atender aos 
critérios de importância da unidade no aparato da administração pública, de afinidade 
com a temática investigada  e de acessibilidade. Em relação aos Conselhos, a escolha foi 
determinada em função do tempo de atuação dos conselhos e acessibilidade. 
Utilização de todos os documentos e entrevistas como referenciais  para responder às 
questões da pesquisa.

Foram utilizados  os seguintes documentos oficiais: o  Plano Plurianual  (PPA ) de 2012 a 2015 
do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; a Lei N.9612, de 27 de janeiro de 2012 (DOE 
N.12637, de 01/02/2012);  o Manual de Elaboração do PPA 2012-2015, documento elaborado 
pela a Coordenadoria de Acompanhamento e Controle (COPLAC), órgão ligado à Secretaria 
de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) do Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte ( 2011 );  a Revisão do Plano Plurianual ( PPA) de 2012-2015 do Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte  e a Mensagem nº. 067/2013 – GE, de 06 de fevereiro de 2013. 
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Por sua vez, o Manual de Elaboração do PPA 2012-2015 teve como principais referências os 
seguintes documentos: Indicadores de Programas: Guia Metodológico/Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 2010; Manuais dos Estados do Paraná, Pernambuco e Paraíba; 
Constituição Federal de 1988; Constituição do Estado do Rio Grande do Norte; Lei Comple-
mentar 101, de 124/05/2000– Responsabilidade Fiscal e o  Decreto Federal nº 2.829, de 29 de 
outubro de 1998.

Outros documentos importantes que subsidiaram metodologicamente a estrutura do PPA no 
Rio Grande do Norte foram: os Planos de Desenvolvimento Regionais; o Plano de Governo, de-
nominado de “Pro RN Acontecer: agenda de propostas”, documento resultante da “Agenda 25” 
da então candidata, hoje governadora, Rosalba Ciarline  do Partido Democratas ( DEM) divulga-
da em 2010; o Formulário de indicadores de desempenho e de ações orçamentárias do Manual 
de Elaboração PPA 2012-2105; agenda de reuniões da COPLAC-SEPLAN (2011) e da própria 
apresentação em slides do PPA, realizada pela SEPLAN para todos os órgãos do governo. 

A seguir, uma breve descrição de cada um dos documentos citados acima:

a.Manual de Elaboração  PPA 2012-2015

Trata-se de um Manual preparado pela SEPLAN/RN por meio da Coordenadoria de Planejamen-
to, Acompanhamento e Controle – COPLAC, com o objetivo de   orientar os órgãos setoriais 
no processo de elaboração do PPA 2012-2015 e de avançar no processo de monitoramento e 
avaliação das ações de governo.

O Manual aborda o marco legal para elaboração do PPA, as etapas, conteúdo, avaliação e par-
ticipação social no processo de elaboração do PPA, cenário fiscal, abordagem da dimensão 
territorial, plano de governo, os programas, estrutura das ações, formulários. 

Em relação ao marco conceitual apresenta a estrutura programática exigida após a Constitui-
ção de 1988: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e  Leis Orçamentárias Anuais.  

Em seguida, apresenta cada etapa do Plano Plurianual com foco especial na elaboração do 
PPA. Informa igualmente o conteúdo do Plano, a estratégia de financiamento das políticas, a 
abordagem territorial enfatizando os Planos Regionais de Desenvolvimento, a forma como a 
participação social deve ocorrer e o plano de governo.

Após essas definições, apresenta o programa como a forma indicada para estruturar o PPA e 
os atributos que deve conter um programa e, finalmente, os formulários para ações orçamen-
tárias, detalhamento das ações, indicador de desempenho e projetos estruturantes não-orça-
mentários.           

b.Planos de Desenvolvimento Regional Sustentáveis

O Rio Grande do Norte tem uma área de 52 810,7 km², correspondendo a 0,62% do território 
brasileiro, e sua população, atualmente, segundo o Anuário Estatístico do Rio Grande do Nor-
te,  2010 – IDEMA - é de 3.168.027 habitantes, sendo que   2.464.991  vivem no meio urbano e  
703.036  no meio rural. 

O espaço estadual está dividido, segundo a regionalização oficial do Governo do Estado, em oito 
Zonas Homogêneas - ZH, abrangendo quinze Subzonas Homogêneas e integrando um total de 
167 municípios. As Zonas e Subzonas Homogêneas estão  distribuídas conforme Quadro abaixo.
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Quadro 01 - Zonas e Subzonas do Estado do Rio Grande do Norte

ZONAS SUBZONA

Litoral Oriental 

Natal ( 2 municípios)

Vale do Ceará-Mirim ( 5 municípios)

Mata ( 19 municípios) 

Litoral Norte 
João Câmara (14 municípios)

Touros (5 municípios)

Agreste 

Agreste Central (15 municípios)

Fronteiriça da Paraíba (12 municípios)

Potengi (6 municípios)

Currais Novos 6 municípios 

Caicó 12 municípios 

Serras Centrais 
Santana do Matos (7 municípios

Jucurutu (3 municípios)

Alto Apodi
Pau dos Ferros (19 municípios)

Serras Úmidas (17 municípios)

Mossoroense 

Mossoró (10 municípios

Açu (10 municípios)

Salineira ( 5 municípios)

Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Seridó, 2000

A metodologia que deu origem a essa classificação estabelece o grau de homogeneidade e/ou he-
terogeneidade entre os municípios  a partir de um índice de polaridade que determina a função 
polarizadora de uma cidade com os respectivos municípios onde exerce um grau de influência ou 
abrangência. Esse estudo foi realizado pelo Instituto Latino-Americano de Pesquisas Econômicas 
e Sociais (ILPES ) no ano de 1975, órgão na época vinculado diretamente às Nações Unidas, que 
por sua vez era vinculado à Comissão CEPAL (Comissão Econômica Para a América Latina e o Ca-
ribe) e que assessorava o governo do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 1975, definindo 
as Zonas e Subzonas Homogêneas para fins de planejamento.

Os planos de desenvolvimento regional surgiram após a  adesão dos governos estaduais ao 
Projeto Áridas que tinha por objetivo uma nova estratégia para o desenvolvimento sustentável 
do Nordeste. Segundo TINOCO (2013), o Projeto Áridas foi

oriundo da Conferência Internacional sobre Impactos de variações Climáticas e 
Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semi-Aridas- ICID, realizada em Fortaleza 
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em 1992, patrocinada pelo Governo do Ceará, organizada pela Esquel Brasil, 
organização não governamental,  com a participação de representantes de mais 
de quarenta países, preconizando o desenvolvimento  sustentável. Reuniões foram 
realizadas em Fortaleza para dar continuidade ao resultado do ICID, envolvendo a 
Universidade Federal do Ceará, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, SUDENE, 
organizações estrangeiras como Universidade do Texas e MIT, Banco Mundial, além de 
muitas instituições brasileiras como CNPq, Secretaria de Planejamento do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, entre outras ( Entrevista TINOCO, 2013).

Tendo como eixo central o desenvolvimento sustentável, a iniciativa de planejamento incorpo-
rava as dimensões econômica, social, científico-tecnológica, político-institucional, ambiental 
e espacial, que de modo articulado, procurariam dar respostas aos problemas que travavam 
o processo de desenvolvimento. A abrangência das dimensões e o seu recorte geográfico exi-
giam uma gestão nos diferentes níveis de governo – esferas municipal e estadual e, mais do 
que isso, uma articulação regional.

Segundo TINOCO (2013), participaram da Conferência os Estados da Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Piauí e Maranhão. 

A cooperação técnica foi do Instituto Interamericano de Apoio a Agricultura IICA. Os 
trabalhos de articulação e de metodologia duraram 2 anos. Em 1994 deu-se inicio a 
elaboração de estudos e a realização de seminários e workshops visando a consulta 
à sociedade. Alguns estados montaram equipes para contribuir com o Projeto Áridas 
regional ( Entrevista TINOCO, 2013). 

Os planos de desenvolvimento regional passaram então a serem elaborados pelas equipes dos 
governos estaduais a partir de um amplo diagnóstico seguido de programas e projetos,  com 
uma perspectiva de longo prazo, em geral, de 10 anos. Abaixo, uma breve descrição da abran-
gência, metodologia e conteúdo de cada plano.

b.1. Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Seridó

O  Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó foi precedido do Protocolo de Intenções 
firmado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Associação dos Municípios da Micror-
região do Seridó Ocidental (AMSO) e  Associação dos Municípios do Seridó (MAS),  intermedia-
do pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – Fiern,  Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte – Sebrae-RN,  Federação do Comércio 
do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomercio),   Federação da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Norte (Faern) e Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Rio Gran-
de do Norte – Fetarn e a Diocese de Caicó.

Igualmente importante para a elaboração do plano foi o Projeto de Cooperação Técnica (PCT)  
firmado  pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e  Instituto Interamericano de Coo-
peração para a Agricultura (IICA) e a utilização  dos resultados das Reuniões Técnicas para ela-
boração dos planos. O plano de Desenvolvimento do Seridó, na verdade, foi o primeiro plano 
regional de desenvolvimento sustentável do Estado do Rio Grande do Norte, constituindo-se 
numa experiência pioneira e inovadora, como denota TINOCO (2005).

A Região do Seridó é formada por 28 municípios. O plano foi publicado em 30 de setembro 
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de 2000 e é composto por 24 programas e 27 projetos, distribuídos segundo as dimensões do 
desenvolvimento sustentável, conforme as potencialidades e os problemas centrais dos muni-
cípios ( ver Anexo 01). 

FIGURA 01 – MAPA DA  REGIÃO DO SERIDÓ

Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012.

 
O desenvolvimento sustentável, em termos conceituais, era entendido como uma construção 
assentada em uma base ética, demandando uma solidariedade social, de modo a  subordinar  
a dinâmica econômica aos interesses da sociedade e às condições do meio ambiente. Defen-
dia, portanto, a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e integradora das diversas 
dimensões que envolviam o desenvolvimento sustentável:  ambiental,  científico e tecnológica,  
econômica,  sócio-cultural e  político-institucional.

Buscava-se, naquele momento, uma sintonia com as vertentes contemporâneas do planeja-
mento, sobretudo da utilização da metodologia de planejamento estratégico situacional de 
Matus (1996), que parte da concepção de que o planejamento é um processo essencialmente 
político na tomada de decisões, baseado em instrumentos e capacidade técnica para organizar 
e processar as informações referentes à realidade e contexto na qual ela se apresentava. Nesse 
sentido, procurou-se por em prática em todas as etapas de elaboração do plano (Diagnóstico, 
Estratégia, Programa e Projetos e Sistema de Gestão) uma estratégia que possibilitasse aos ato-
res sociais envolvidos, uma relação direta com os técnicos na troca de percepções e visões para 
fundamentar as decisões políticas. 

Nesse sentido, o processo de planejamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Re-
gião do Seridó do Rio Grande do Norte desenvolveu um processo democrático e participativo, 
de maneira a inserir as aspirações legítimas da sociedade seridoense, tendo em vista que o 
processo de participação, teoricamente, foi entendido não somente como tomar parte, mas, e, 
principalmente como ser parte. Isto é, os diversos segmentos da sociedade civil eram, ao mes-
mo tempo, sujeito e objeto do processo de desenvolvimento (PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ, 2000, p.17)  

Para tanto, delineou-se uma estratégia que era conduzida por um duplo direcionamento:  paralelo 
à coleta de informações desenvolviam-se ações direcionadas para o aprimoramento e indução 
da participação social nos sistemas de planejamento e gestão dos programas e projetos  que 
fossem comuns aos interesses da própria região.
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FIGURA 02

SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SISTEMA

Agência de 
Desenvolvimento do 

Seridó

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável

Conselhos Sub-Regionais de Desenvolvimento Sustentável

Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável

Unidade de Planejamento e Gestão do Plano

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, 2000.

Segundo informações contidas no Plano, a orientação era de utilização de técnicas e processos  
para captar a opinião da sociedade quanto à identificação dos problemas considerados mais im-
portantes para os municípios da região. Indicavam-se também as prováveis soluções mais ade-
quadas aos enfrentamentos dos eventuais problemas, levando em conta  as potencialidades de 
cada município,  capazes de contribuírem para implantação das eventuais soluções que eram  in-
dicadas. Finalmente, a partir de então, era construído um cenário  de futuro desejado por todos, 
criando-se  subsídios para a elaboração do próprio plano regional de desenvolvimento do Seridó.

Não restam dúvidas, utilizando-se das palavras de Tinoco (2005), que a experiência ensejada 
pelo processo de planejamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó  consti-
tuiu-se num avanço qualitativo do desenvolvimento de instrumento orientador, definido por 
modos de ação coletiva, de  participação social de uma população identificada com o seu terri-
tório. Esse plano  de fato teve uma marca própria, assentada em um tecido social cada vez mais 
articulado pelas próprias demandas ou  iniciativas e dos esforços da lideranças da sociedade 
civil, da igreja católica e, sobretudo, dos sindicatos dos trabalhadores da região.

A região do Seridó já foi caracterizada,  num passado não muito distante, em torno do anos 
de 1950 e 1960, não apenas como a principal região produtora de algodão do Estado do Rio 
grande do Norte, mas também como a  principal bacia leiteira,  despontando como um centro 
de grande importância na produção mineral para o Rio Grande do Norte, como destaca o plano 
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desenvolvimento sustentável da região (2000). Todavia, hoje a realidade é outra, sendo a re-
gião uma das que apresentam o menor grau de desenvolvimento relativo do Estado.  A região 
seridoense, por se localizar em pleno interior do semiárido nordestino, com áreas de solos de 
reduzida fertilidade sofre com as condições de maior escassez e de desigual distribuição plu-
viométrica quando comparada a toda região Nordeste brasileira. 

As ocorrências de secas totais, quando afetam toda a região, ou parciais, com duração de um 
ano (ocorrendo em anos intercalados) e até plurianuais, alongando-se a períodos com mais de 
um ano de seca, geram fortes impactos na economia,  particularmente no setor agropecuário 
da região. Atrelado à seca, verifica-se também  a própria degradação ambiental da região, fruto 
de práticas inapropriadas de exploração dos recursos naturais, com altos índice de desmata-
mento,  sinalizando, por um lado, em algumas áreas, uma situação completa de subutilização 
do próprio suporte físico da região e, por outro lado, em outras áreas  fortes evidências de um 
processo, praticamente irreversível, de desertificação.

É bom frisarmos, no entanto, que a desarticulação da base econômica do Seridó, sobretudo 
em decorrência  da crise da economia algodoeira e da mineração, não teve um caráter final 
ou de falência geral da economia e das instituições do Seridó, como em algumas cidades que 
não sobrevivem ao término de alguns ciclos econômicos.  Por isso, apesar do padrão de desen-
volvimento observado na região se apresentar com fortes indícios de insustentabilidade, mais 
do que no Estado do Rio Grande do Norte como um todo, devido aos problemas de caráter 
econômico e social, que geram elementos fortes de exclusão social na região, verifica-se que o   
comércio e a indústria  são impactados positivamente pelas festas religiosas que ocorrem na 
região (Plano de  desenvolvimento sustentável da região do Seridó ,2000).

Observa-se também  a atividade de  pecuária leiteira,  alicerçada com forte apoio estatal e a 
reestruturação das  atividades da caprino-ovinocultura e  cajucultura e o fortalecimento do se-
tor agroindustrial (atreladas a bases artesanais e modernas) como responsáveis pelo ritmo do 
comércio e dos serviços na região do Seridó por ocasião da elaboração do plano de desenvolvi-
mento sustentável da região. A despeito de tudo isso, porém, a indústria seridoense é pautada 
por processos tecnológicos de baixa complexidade, gerando, assim, produtos de baixo valor 
agregado.

 

b.2 Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Agreste, Potengi e Trairi

O Plano foi lançado em 27 de novembro de 2003, sendo  publicado no ano de 2004.  As três sub-
-regiões envolvidas no plano estão localizadas entre a zona da mata e o sertão do Rio Grande 
do Norte, ou seja,  em  pleno semiárido  do  território norte-rio-grandense.  Engloba as regiões 
Agreste, Potengi e Trairi, formada por 41 municípios (Figura 03): Barcelona, Bento Fernandes, 
Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Rio do Vento, Campo Redondo, Coronel Ezequiel,Espírito San-
to, Ielmo Marinho, Jaçanã, Januário Cicco, Japi, Jundiá, Lagoa d’Anta, Lagoa de Velhos, Lagoa 
Salgada, Lajes Pintadas, Lagoa de Pedras, Monte Alegre, Montanhas, Monte das Gameleiras, 
Nova Cruz, Passa e Fica, Passagem, Santa Maria, Pedro Velho,  Presidente Juscelino, Riachuelo, 
Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santo Antônio, São Bento do Trairi, São José do Campestre, São Paulo 
do Potengi, São Pedro, Senador Elói de Souza,Serra de São Bento, Serrinha, Sítio Novo, Tangará, 
Várzea e Vera Cruz. 
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FIGURA 03 - Mapa  DOS Municípios da Região Agreste, Potengi e Trairi

Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012.

O Plano  teve o apoio técnico, no que concerne ao seu processo de elaboração, do Instituto 
Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA), sob a responsabilidade da SEPLAN/RN.

Foi composto por 21 (vinte e um) programas e 53 (cinquenta e três) projetos distribuídos se-
gundo as dimensões do desenvolvimento sustentável -  dimensões econômicas, ambientais, 
sociais, tecnológica e institucionais, levando em consideração as potencialidades e os proble-
mas centrais dos municípios,  articulado em 09 (nove) eixos estratégicos conforme Anexo 01.  

O processo de construção do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Agreste, Po-
tengi e Trairi,  trabalhou com um horizonte de planejamento de (10) dez anos para as três sub-
-regiões.  O planejamento é retratado no plano como um  processo técnico e político tendo 
como pilares de fundamentação metodológica  os  conceitos de desenvolvimento sustentável  
e de participação social  (BUARQUE, 2002).

Neste sentido, a sua elaboração contou com a participação de aproximadamente 1600 pesso-
as, distribuídas entre representantes de organizações governamentais e não governamentais, 
de lideranças políticas, da classe empresarial da região, de religiosos, de sindicatos e da própria 
comunidade. A interação direta dos atores sociais no envolvimento com os técnicos,  para tro-
ca de percepções e rumos,  foi fundamental no processo de decisões das políticas governa-
mentais (PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRESTE, POTENGI E 
TRAIRI , 2004).  

A Figura 04, abaixo, mostra  as etapas do processo de trabalho utilizadas na elaboração do 
plano, envolvendo as atividade internas, a própria participação da sociedade e o trabalho dos 
consultores e técnicos envolvidos.
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Figura 04: Processo de trabalho

Fonte: Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Agreste, Potengi e Trairi (2004)

O Plano explicita com detalhes  a participação da sociedade civil no processo de planejamento  
ao longo de todas as  suas etapas. Processo que teve início com as oficinas municipais, poste-
riormente, com as oficinas sub-regionais e, por último, com a realização da  oficina regional. 
Essa última  constituída por representantes das oficinas anteriores com o objetivo de aprovar 
as estratégias, os programas e os projetos do plano regional de desenvolvimento sustentável. 

As três sub-regiões vêm passando por transformações econômicas e sociais relevantes, sobre-
tudo após o desaparecimento de um dos seus pilares econômicos fundamentais – a produção 
de algodão herbáreo e arbóreo - em decorrência da  “praga do bicudo” e da ocorrência sucessi-
vas de períodos de estiagem ou de seca.  A abertura comercial, vis a vis a própria concorrência 
internacional, também contribuiu para o desparecimento das usinas de beneficiamento que 
se localizavam nos principais centros urbanos da região (PLANO REGIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DO AGRESTE, POTENGI E TRAIRI, 2004).

Ao declínio da economia algodoeira sucederam-se na região  a introdução e a ampliação  das 
atividades de bonivinocultura leiteira, da avicultura e da industria de confecções. Paralelo a 
essas atividades econômicas, os programas de transferência direta de renda do governo fe-
deral, juntamente com a instituição da previdência social rural, amenizam o impacto  gerado 
pela significativa redução das oportunidades de trabalho e renda, quando da desativação das 
antigas fazendas de algodão. Em decorrência desse fato,  a economia regional continua ainda 
tendo uma participação percentual reduzida no total da economia do Estado, totalizando ape-
nas 4,7% do PIB estadual e um PIB per capita familiar próximo de R$ 100,00  mensais (PLANO 
REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRESTE, POTENGE E TRAIRI, 2004).

Apesar dos problemas, a região conta com significativas potencialidades de desenvolvimento, 
como pode ser presenciada nos eixos estruturantes apresentados no plano, onde se destacam 
os recursos hídricos, as próprias condições naturais da região, bem como as manifestações cul-
turais existentes. 
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b.3. Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste

O Plano foi elaborado no período de 20 de fevereiro a 21 de dezembro de 2005, sendo publicado  
no ano de 2006. A região do Alto Oeste é formada por 36 municípios, conforme pode ser visua-
lizado no mapa abaixo: Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João 
Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Janduís, João Dias, José 
da Penha, Lucrécia, Luiz Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Olho 
D´Água dos Borges, Paraná, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael 
Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos 
Pintos, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver e Viçosa.

 Foi composto por 23 programas e 63 projetos, distribuídos também nas cinco dimensões do 
desenvolvimento sustentável e articulados em dez eixos estratégicos, conforme também as po-
tencialidades e os problemas centrais dos municípios. Os eixos  estratégicos e programas que 
orientam o plano constam do Anexo 01.   Contou com a assessoria técnica do IICA e  do Instituto 
do Desenvolvimento e Meio Ambiente ( IDEMA), sob a responsabilidade também da SEPLAN/RN.

FIGURA 05 -  Mapa DOS Municípios da Região do Alto Oeste

Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012

A cidade de Pau dos Ferros desempenha a função de polo na região devido a sua condição de 
prestadora de serviços nas áreas de saúde, educação, finanças, etc. O setor terciário também 
ocupa uma posição importante nas cidades de São Miguel, Alexandria, Patu e Umarizal. Mesmo 
ocorrendo uma concentração  populacional nos espaços urbanos, a proporção de moradores 
no zona rural ainda é bastante representativa na região, o que segundo o Plano de Desenvolvi-
mento Sustentável da Região Alto Oeste (2006), passa a ser uma característica importante para 
qualquer política de desenvolvimento regional  envolvendo os municípios dessa região. 

A participação no PIB estadual da região também é baixa, ocupando o setor de serviços po-
sição privilegiada. No entanto, quando se trata da ocupação ou do crescimento ocupacional 
da mão-de-obra, o setor agropecuário consegue, em alguns momentos, até mesmo superar 
relativamente o setor de serviços. Por exemplo, no ano de 2000, o percentual de ocupados no 
setor agropecuário  foi 46,4% em contraposição a 45% no setor de serviços (PLANO REGIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO OESTE, 2006).
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 Assim, esse potencial agropecuário apresenta-se como um segmento decisivo no enfren-
tamento  das fragilidades econômicas que envolvem a economia regional, ainda traduzida em 
baixa geração de emprego e renda.  

 Paralelo  ao setor agropecuário, destaca-se como potencialidade no segmento do turis-
mo, a paisagem serrana da região, tendo em vista as características do relevo regional, com a pre-
sença de elevações intercaladas e por vales interplanálticos, o que geram paisagens específicas 
na região. 

 Em termos conceituais, da mesma forma que na análise do Plano Regional de Desenvol-
vimento Sustentável do Agreste, Potengi e Trairi, o processo de planejamento é visto como um 
processo técnico e político que envolve a participação da sociedade nas decisões locais (Buarque, 
2002), através da utilização de uma abordagem sistemática e  de  caráter multidisciplinar. Igual-
mente, constatamos a repetição da mesma metodologia utilizada  no Plano Regional de Desen-
volvimento Sustentável do Agreste, Potengi e Trairi ( Figura 03 acima), o que revela um padrão  
metodológico para o processo de planejamento independente das especificidades inerentes a 
cada realidade sócio-econômica, política e cultural das regiões e, que,  certamente se explica pelo 
fato de que a  responsabilidade  pelo processo de planejamento recaiu sobre o IICA que já havia 
elaborado outros planos. 

b.4.Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio-Oeste

O Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste teve a sua publicação 
no ano de 2007, sendo  o resultado de um processo técnico e político de planejamento, no mes-
mo formato teórico e conceitual que envolveram praticamente  todos os outros planos regionais 
já analisados e tendo como destaque as lideranças políticas, os sindicatos, a classe empresarial e 
o setor religioso da região.  A participação social  consistiu em  um  processo no qual as diversas 
camadas da sociedade tomavam parte do planejamento, da gestão dos planos e dos programas e 
projetos, sendo assim, também um processo educativo e promotor de desenvolvimento. 

 O plano teve o apoio do governo do Estado, através da SEPLAN/RN, assim como também 
do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), responsável pela coopera-
ção técnica, que envolvia, naquele momento, o processo de elaboração dos diagnósticos, dos 
eixos estratégicos, dos programas e projetos, bem como dos  cenários e da proposta de modelo 
de gestão do plano.

A região Médio - Oeste é formada por 8 municípios:  Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Go-
vernador Dix-Sept Rosado, Itaú, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo e Upanema, como podemos 
visualizar no mapa  a seguir. 
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FIGURA 06 – MAPA DA  REGIÃO MÉDIO OESTE

                   Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012.

A participação relativa da região no Produto Interno Bruto (PIB) estadual é baixa. Durante os 
anos de 1999 a 2002,  girou em torno de 3,8 % segundo informação apresentadas no plano.  A 
região traz como especificidades, uma rica presença de sítios naturais e arqueológicos,  com 
grande importância histórico-cultural e ambiental. Destaca-se também como decorrência das 
próprias características geológicas da região, a ocorrência de significativas  jazidas de petróleo 
e de gás natural, em cinco dos oito municípios que constituem a região (PLANO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO OESTE, 2007). 

O plano seguiu a mesma concepção metodológica dos demais planos regionais de desenvol-
vimento, qual seja, formulação de  programas e projetos distribuídos segundo as dimensões 
do desenvolvimento sustentável, potencialidades da região e os problemas centrais dos mu-
nicípios. Os eixos estratégicos do Plano com os respectivos programas constam do Anexo 01. 

Neste sentido, questões  ambientais centrais da região, apontadas no plano, indicaram o pro-
cesso de desertificação da região, bem como a preocupação com o uso e a gestão dos recursos 
hídricos relacionados às águas de escoamento superficial e dos reservatórios e subterrâneos, 
que passam a ser  tratados com um significado mais amplo para a região, no que concerne à so-
brevivência e  preservação de espécies animais e vegetais  no desenvolvimento das atividades 
econômicas e sobretudo no que se refere à qualidade de vida da própria população.

b.5) Plano  Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para a Região Metropolitana 
de Natal – Natal Metrópole 2020.

O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Natal – Natal Metrópole 
2020  foi editado em agosto de 2007, tendo sido elaborado por  equipe técnica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte ( UFRN) e da  Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e  
participação de consultores da Consultoria Econômica e Planejamento (CEPLAN), sediada em 
Recife/PE, e pela presença de consultores autônomos que foram mobilizados para tratar de 
temas específicos do plano. Teve também  o acompanhamento  da equipe de técnicos da SE-
PLAN/RN e de um amplo Comitê de Acompanhamento  criado pelo  Conselho Metropolitano, 
especificamente para tal finalidade. Cada etapa de trabalho resultava em um produto que era 
submetido à análise desse Comitê. Para tanto, várias oficinas foram realizadas com o Comitê 
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de Acompanhamento nos municípios integrantes da Região Metropolitana com o objetivo de 
discutir e analisar as proposta preliminares apresentadas pelos Consultores que eram respon-
sáveis pelos aspetos técnicos do documento. Destaca-se que este foi o primeiro plano regional  
que não foi elaborado pela equipe do IICA.

A região metropolitana de Natal é formada por 10 municípios.  No entanto, este plano não con-
templou o município de Vera Cruz pelo fato de ter sido  incluído  apenas em julho de 2009, con-
forme pode se visto no mapa abaixo (Figura 07).  Os municípios que integram a região metropo-
litana são: Natal, Ceará Mirim, Extremoz,  São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim, São 
José de Mipibu, Nísia Floresta e Monte Alegre.

 O plano é composto por ações e projetos distribuídos segundo  as dimensões do desenvolvi-
mento sustentável ( ver Anexo 01).  Observa-se que diferente dos demais planos, a denominação 
aqui não foi de eixos mas de ações e projetos, fator indicativo da mudança de metodologia  para 
elaboração do plano. 

                     FIGURA 07 – MAPA DA  REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL

                           Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012.

A realidade metropolitana, seguindo as exigências norteadoras do conceito de desenvolvi-
mento sustentável, esteve presente na etapa de diagnóstico dos problemas e  no processo  
de montagem das próprias propostas do plano, seguindo a abordagem multidimensional do 
desenvolvimento sustentável, ou seja, a busca da viabilidade econômica, associada ao respeito 
ao meio ambiente e a justiça social.

No tocante à dimensão ambiental  a  justificativa se assentava na presença do rico patrimônio 
ambiental do sítio onde se desenvolve a cidade metropolitana, tendo em vista os riscos ineren-
tes ao processo recente de expansão acelerada da região. Já, no tocante a dimensão social, era 
destacado  o fato da desigualdade social ser inerente ao próprio contexto econômico brasilei-
ro, que se acentua nas regiões urbanas do pais, sobretudo, nas metrópoles nordestinas, onde 
se concentra a  maior parte da pobreza socioeconômica brasileira. No campo econômico, a pre-
ocupação era  assegurar a viabilidade de um processo de crescimento, tendo como destaque 
as atividades turísticas, articuladas à dinâmica do capital imobiliário na região.

Em termos metodológicos não houve a preocupação  de tratar  as relações que envolvem a 
questão da participação social no processo de planejamento. Esta questão aparece de forma 
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resumida e apenas de maneira genérica aponta  a importância dos Conselhos e das Instâncias 
colegiadas no processo, com os devidos órgãos institucionais do Estado, como podemos ver 
na Figura 08 abaixo. Não existe nenhum mapeamento dos atores sociais que compõem a so-
ciedade civil organizada na região,  formas de articulação política e  canais que viabilizem tal 
participação.  Aqui, registre-se outra diferença importante  no processo de elaboração, uma 
vez que os planos anteriores sempre valorizaram muito a importância da participação social 
e utilizavam uma metodologia que buscava incorporar as sugestões de muitos atores sociais. 

Figura 08 -  Região Metropolitana de Natal

Modelo de Gestão Metropolitana

 

Fonte: Plano de Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para a Região 

Metropolitana de Natal – Natal Metrópole 2020, (2007).

O Plano da Região Metropolitana de Natal, assim como acontece com os demais planos, é uma 
fonte rica de informações sobre o contexto descritivo que envolve a região no seu aspecto 
econômico e social, seja em nível local, mas também no contexto nacional e mundial, com as 
perspectivas econômicas,  potencialidades, cenários desejados e dificuldades. No entanto, a 
questão da gestão pública  é ainda retradada de maneira muito genérica,  resumida e dentro 
de um contexto dos problemas inerentes às metrópoles brasileiras como um todo.

b.6. Plano de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Açu.

A Região do Vale do Açu é formada por 11 municípios, conforme pode ser visto no Mapa abaixo 
(Figura 09): Assu, Ipanguacu, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Pendencias, Macau, Guamaré e 
Porto do Mangue. 
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 O plano foi composto por 18 programas e 47 projetos, distribuídos por eixos estratégicos, le-
vando em consideração as potencialidades e os problemas centrais dos municípios, conforme 
Anexo 01. 

FIGURA 09 - MAPA DA  REGIÃO VALE DO AÇU 

                                 Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012.

O plano editado no ano de 2009 foi pensado a partir da correlação entre o conceito de desen-
volvimento sustentável e o planejamento em si. Novamente, como nos demais planos, o pla-
nejamento como um processo técnico e  político em  estreita ligação com a participação social.  

O desenvolvimento sustentável  reporta-se  às  ideias de Buarque (2002), como um processo de 
mudança social e de elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando, por sua vez, 
no tempo e no espaço,  a noção de crescimento, com a eficiência econômica, a conservação 
ambiental, a qualidade de vida e a equidade social. 

A ideia de planejamento, enquanto um processo técnico e político, correspondia ao encontro 
de duas lógicas: a análise e elaboração técnica ou a racionalidade técnica, de um lado, e a lógica 
política do outro lado.  Assim, um plano, quando politicamente sustentável, era visto como um 
instrumento de escolhas e de decisões efetivas nas quais poderiam ser organizadas e articula-
das ações por intermédio de agentes e instrumentos intervencionistas.

Partia-se do princípio de que o trabalho técnico poderia influenciar no processo político do 
planejamento, condizente com as ideias de Araujo (2000), quando aponta que decisões especí-
ficas ao objeto planejado podem reproduzir e refazer, ao mesmo tempo, a estrutura de poder,  
a partir do momento em que  possibilitam alternativas diferenciadas entre as negociações en-
volvendo os atores sociais e as escolhas políticas propriamente ditas.

O processo de participação na concepção adotada era visto muito mais do que uma atitude 
momentânea na contribuição de um Plano, tratando-se  de um processo na qual diversos seg-
mentos da sociedade passam a tomar parte no planejamento e na gestão dos planos, progra-
mas e projetos,  sendo também  um processo educativo e de promoção do desenvolvimento  
como já  apontamos  na análise de outros planos.

 O plano na verdade reproduz os planos regionais anteriormente  discutidos, sem nenhu-
ma contribuição adicional em termos conceituais e metodológicos.  Sua autoria também foi do 
IICA  em parceria com SEPLAN/RN.

Em termos econômicos, o Vale do Açu se destaca por ser um importante polo agroexportador 
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da economia norte-rio-grandense e até do próprio país, para o mercado internacional, com 
base na fruticultura irrigada. Em virtude  do modelo agroexportador, voltado para o mercado 
internacional, a retração do ritmo de crescimento da economia mundial em função da atual 
crise do capitalismo mundial, acaba sendo um fator muito negativo para a economia local, 
como destacado no  Plano. Além dessa ameaça, questões relacionadas a eventuais mudanças 
na regulação do comércio internacional igualmente  poderiam  afetar  o potencial exportador 
da região do Vale do Açu. 

O plano regional de desenvolvimento apontava ainda, como prováveis ameaças à economia, 
os  próprios padrões atuais de competitividade, pois devido à baixa qualidade da oferta de ser-
viços educacionais e do baixo padrão tecnológico de várias  atividades econômicas verificadas 
na região do Vale Açu,  os padrões tecnológicos mais sofisticados criariam espaços para que 
outras regiões dentro do Estado e principalmente fora dele, ao adquirirem vantagens compe-
titivas, passassem a ocupar esse segmento. Isso decorreria também da própria concentração 
das políticas nacionais, relativas a investimentos em Ciência e Tecnologia, de serem muito mais 
concentradas nas regiões Sudeste e Sul do país, em detrimento de uma participação modesta 
na região Nordeste e, sobretudo, no Estado do Rio Grande do Norte.

Segundo o Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável  do Vale Açu (2009), em termos 
sociais, entre os anos de 1991 a 2000, o índice de pobreza na região diminuiu 15 pontos por-
centuais, porém, no ano de 2000, em torno de 61% da população da região tinha como renda 
individual, ou per capita, menos da metade de um salário mínimo. Isto indicava, seguindo a de-
finição do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil naquele momento, um forte indicador  
de pobreza, que  atingia mais de 50% da população na região. 

b.7. Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da Região Mossoroense.

O Plano é publicado em 2009 e é composto por 22 programas e 57 projetos, distribuídos por 
eixos estratégicos,  levando em consideração as potencialidades e os problemas centrais dos 
municípios ( Anexo 01) . A Região  Mossoroense é formada por 06 municípios, como podemos 
observar na mapa baixo. Contou para sua elaboração   com o  apoio técnico do   Instituto Inte-
ramericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).

FIGURA 10 - MAPA DA  REGIÃO MOSSOROENSE

                             Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012.
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Em temos conceituais e metodológicos os planos das regiões mossoroense e do Vale do Açu  
apresentam-se praticamente como cópia fiel um do outro, não havendo sequer diferenciação 
quanto à forma de expor os próprios conceitos nos respectivos documentos. Em decorrência, 
é possível supor que o Plano de Desenvolvimento do Vale do Açu também tenha sido elabo-
rado pelo IICA apesar de não ficar evidenciada a sua autoria como já apontamos. A noção de 
planejamento é vista como um processo técnico e político que conjuntamente com o conceito 
de desenvolvimento sustentável e a questão da participação social são apontados como fun-
damentos da orientação metodológica do documento.

O desenvolvimento sustentável, do ponto de vista operacional, é apontado no plano  a partir 
da concepção de Buarque (2002), como um processo de mudança social e de elevação das 
oportunidades sociais, associando-se no tempo e no espaço ao crescimento e  eficiência eco-
nômica e atrelados à conservação do meio ambiente e à busca da qualidade de vida e da equi-
dade social.

A exploração produtiva  de minerais ( petróleo, gás natural, calcário, sal, argila, gipsita, área, 
água mineral)  na região mossoroense é  fundamental  ao crescimento econômico da região, 
sendo que em  termos da ótica da distribuição espacial o município de Mossoró  é o que apre-
senta uma maior diversidade de recursos naturais, seguido logo depois pelo município de Areia 
Branca. O desenvolvimento econômico na região vem sendo impulsionado pelo emprego de 
modernas tecnologias, sobretudo na cidade de Mossoró, que vem se consolidando cada vez 
mais como a segunda cidade em importância econômica para o Estado do Rio Grande do  Nor-
te, perdendo apenas para a  capital, Natal. 

Além da riqueza mineral, a região de Mossoró conta com a presença de classes de solo com 
elevada aptidão agrícola, o que vem favorecendo ainda mais a exploração econômica da região, 
colocando-a como uma das principais bases produtivas do Estado do Rio Grande do Norte. 

É importante também acrescentar que a dinâmica econômica  sob o comando de Mossoró não 
se restringe apenas aos seis municípios ora identificados geograficamente pelo plano regional 
de desenvolvimento da região mossoroense. A sua influência é  mais abrangente, incorporando 
parte do centro-oeste potiguar e  até frações do território do Estado do Ceará. Assim as principais 
atividades produtivas da região, envolvendo a exploração petrolífera, o gás natural, o calcário, o 
sal marinho e fruticultura irrigada, também são desenvolvidas nos municípios que integram as 
microrregiões vizinhas,  estabelecendo, assim, uma intensa articulação com a cidade de Mosso-
ró(PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MOSSORÓ, 2009).

A configuração territorial que envolve o dinamismo econômico Mossoró/Açu envolve não so-
mente nas regiões de Mossoró e do Vale do Açu, propriamente ditos,  mas também  a região do 
Médio Oeste Potiguar com destaque para  a área produtora de petróleo,  polo de fruticultura 
irrigada de Açu/Mossoró,  zona salineira e  o polo de turismo da Costa Branca (PLANO REGIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MOSSORÓ, 2009).

Assim como foi observado em outras Zonas Homogêneas do Estado, constatou-se também o 
crescimento considerável das diversas organizações da sociedade civil, atrelado também ao 
aumento da transferência de atribuições e/ou de competências e de recursos a serem admi-
nistrados  por  tais organizações civis. Paralelo a isso, contatou-se  um novo crescimento de 
diferente frentes de luta pela terra, lideradas pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 
(MSTR)  e pelo já tradicional Movimento dos Sem Terra (MST). A implantação de assentamen-
tos, além da constituição de novas associações e cooperativas rurais, tornaram a região mos-
soroense  um dos espaços de maior concentração de assentamentos e de reforma agrária do 
Estado do Rio Grande do Norte.
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No entanto, não se  observa no plano nenhuma arquitetura institucional que estimule a partici-
pação direta da sociedade civil em sua elaboração, o que parece contraditório considerando  a 
adoção de processos participativos como parte integrante  da metodologia defendida pelo IICA. 

Apesar do potencial econômico da região, de base primária, a análise realizada no plano regional 
de desenvolvimento sustentável da região de Mossoró, mostrava naquele momento,  que todos 
subíndices que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  da região situavam-se 
abaixo da média do Estado e do Brasil.  A situação mais crítica era em relação ao desempenho 
do  IDH-Renda, que alcançou 0,568 pontos, contra 0,636 do Estado e de 0,723 do Brasil, entre os 
anos de 1991 a 2000.  Somente o IDH-Renda do município de Mossoró se situava acima da média 
observada no Estado.

No ano de 2000, segundo informações registradas no plano regional de desenvolvimento sus-
tentável da região, em torno de 54% da população regional  tinha como renda individual ou 
per capita menos da metade de um salário mínimo, o que era definido como linha de pobreza 
pelo Atlas de Desenvolvimento Humano naquele momento. 

b.8) Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte

A região do Litoral Norte é formada por 19 municípios, distribuídos em duas subzonas: a do 
município de João Câmara, que envolve 14 municípios e a do município de Touros, com 5 muni-
cípios. Dessas 19 unidades municipais, 6 (seis)  encontram-se no litoral e o restante nas regiões 
interioranas.  Os 19 municípios que integram o território regional compreendem, conforme o 
mapa abaixo, os municípios de: Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Norte, Fernando Pedroza, 
Galinhos, Jandaíra, Jardim de Angicos, João Câmara, Lajes, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, 
Pedro Avelino, Poço Branco, Pureza, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros. 
No Plano não há referência do  ano de sua publicação, apenas em textos de rodapé é possível 
identificar o ano de 2002 como referência para alguns relatórios parciais  que iriam compor o 
relatório final do plano. 

FIGURA 11 - MAPA DA  REGIÃO LITORAL NORTE

                      Fonte: Perfil do Rio Grande do Norte, 2012 
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A região do Litoral Norte  é dominada em quase sua totalidade pela paisagem semiárida, agrava-
da  pelo advento de secas periódicas com períodos irregulares de chuvas. Por ter um relevo plano 
e de drenagem insignificante, atrelada  a uma superfície geologicamente sedimentar, dificulta e 
muitas vezes impossibilita o acúmulo de água em sua superfície.Por outro lado, na maior parte da 
região, em que predomina os terrenos sedimentares,  estão localizados aquíferos subterrâneos 
com abundantes reservatórios naturais de água e com qualidade variável e passíveis de utilização 
hidroagrícola, tornando-se um fator de grande importância na implantação de cultivos irrigados, 
especialmente o de frutas tropicais.

Da mesma forma, a existência de seis municípios litorâneos na região, com dezenas de quilôme-
tros de praias, lagoas, dunas e núcleos pesqueiros, amplia ainda mais a sua diversidade, indican-
do um potencial para o turismo, para o cultivo de camarão e para a própria atividade pesqueira. 
Outrossim,  o solo do Litoral Norte, a despeito da seca, conta também com apreciáveis minerais 
de schelita, pegmatitos e calcário, sendo esse último o mais abundante e com larga aplicação nos 
setores industriais e agrícolas, além de  ouro,  granito e  argila ( PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL  DO LITORAL NORTE, 2002? )

O plano foi composto por 18 programas e 41 projetos, distribuídos segundo também as dimen-
sões do desenvolvimento sustentável, conforme também as potencialidades e os problemas 
centrais dos municípios, contando também com o apoio técnico do  IICA  e sob a responsabili-
dade da SEPLAN-RN ( Anexo 01).

Nesta região, destaca-se o crescimento das organizações da sociedade civil e, em especial, das 
organizações não governamentais.   Entre elas, de acordo com o Plano, registra-se pela impor-
tância de sua atuação e envolvimento com os municípios: 

o Centro de Estudos e Assessoria Aplicados ao Desenvolvimento (CEAAD), atuando em 13 mu-
nicípios, ou 68,4% do total da Zona Homogênea; a Cooperativa de Reforma Agrária do Mato 
Grande (COORAM), atuando em 10 municípios, ou 52,6% do total; o Centro de Apoio ao De-
senvolvimento Humano e Social (CEAHS), atuando em 07 municípios, ou 36,8% do total; a As-
sociação de Apoio às Comunidades do Campo, atuando em 05 municípios, ou 26,3% do total 
e  a COLMÉIAS e o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC), atuando 
cada um em 04 municípios, ou seja, 21,1% do total.

Segundo informações contidas no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte, foram 
identificadas naquele momento 356 associações civis na Zona Homogênea do Litoral Norte, cons-
tituídas formalmente sob diferentes denominações: associação comunitária, centro social, con-
selho comunitário e centro comunitário, dentre  outras denominações, representativas de grupos 
de interesses ou executoras de projetos de investimentos ou dos chamados conselhos munici-
pais de desenvolvimento e de gestão de políticas públicas. O expressivo número  não significa 
necessariamente grande poder de inserção na definição das políticas públicas. Inclusive, 
a  insuficiência de oportunidades de ocupação e de geração de renda, bem como o baixo nível de 
organização dos colegiados e das entidades associativas, são visto no Plano como  entraves ou 
gargalos na promoção do desenvolvimento sustentável do Litoral Norte, notadamente, relaciona-
dos aos problemas das dimensões econômica e sociocultural, como dimensões que  envolvem a 
concepção do desenvolvimento sustentável.

 Importa registrar, no entanto, que a existência de um grande número de iniciativas de organiza-
ção social aponta para a possibilidade de que elas venham a constituir  um processo molecular 
das tomadas de decisões, levando a novas formas de articulação entre o público e o privado na 
constituição e/ou implementação das políticas públicas na região. E, nesse sentido, evidenciou-se 
no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte, a preocupação de  construir formas 
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de participação social  entendida não somente como mecanismo de mobilização circunstancial, 
mas  de  caráter permanente  a partir de decisões legitimadas em nível local e institucionalizadas 
também pelo governo estadual.

Conceitualmente, o plano é bem embasado teoricamente, sendo um dos poucos que vai de-
lineando os conceitos mais gerais sobre desenvolvimento sustentável.  Reportando-se a Buar-
que (1999), como  em praticamente  todos os planos regionais de desenvolvimento sustentável 
analisados, traz uma discussão histórica  sobre  o planejamento na região Nordeste e  especi-
ficamente sobre o Rio Grande do Norte. No entanto, não faz nenhuma  previsão de revisão do 
plano. 

Em temos gerais, constata-se que  quase todos os planos de desenvolvimento regional foram 
elaborados a partir do ano 2000 com a  mesma concepção – pensar o desenvolvimento na 
perspectiva da sustentabilidade, explorando as diferentes dimensões – econômica, política, 
tecnológica, social,ambiental, fato explicado facilmente, pelo fato de contar para sua  elabora-
ção, em quase todos os planos,  com a cooperação do IICA. Importa registrar, no entanto, que 
apesar da ação preponderante do IICA na elaboração dos planos de desenvolvimento regional  
não se percebe a preocupação de articulação dos planos entre si, necessária e vital à solução 
de alguns problemas multifacetados e de abrangência espacial que extrapolam os limites de-
marcadores de uma região específica.

Os planos regionais apontam para o planejamento de longo prazo, mas de forma genérica.  
Muitos sequer têm o cuidado de delimitar o alcance das políticas para um determinado perío-
do de tempo. Também não há uma proposta de revisão dos planos dentro de um contexto de 
planejamento propriamente dito que pudesse implicar numa retroalimentação dos objetivos e 
das metas a serem alcançados e em uma visão dinâmica do processo. 

Por outro lado, a articulação dos planos regionais de desenvolvimento sustentável com o PPA é 
meramente informativa. O PPA se restringe apenas a informar os segmentos dinâmicos de cada 
região, sem nenhuma articulação com a metodologia traçada em cada plano regional.

Apesar disso, compartilhamos, no entanto, com o pensamento de TINOCO (2013), quando afir-
ma: 

os planos de desenvolvimento regional constituíram avanços, pois permitiram a 
realização de um amplo diagnóstico participativo, elaborado pelo IICA junto ao corpo 
técnico (consultores) e representantes dos municípios e equipe técnica  estadual 
da Secretaria de Planejamento/ IDEMA chamada de Grupo Gestor. Integrantes da  
sociedade civil dos municípios que compunham a região  foram contemplados por 
setor (econômico, social, político-institucional) mediante planejamento participativo  
utilizando de metodologia DELPHOS” ( entrevista 2013) 

Os planos de desenvolvimento sustentáveis constituem assim um instrumento de fundamen-
tal importância para subsidiar as escolhas públicas e abre espaço para pensar de forma articula-
da as ações setoriais.  Registre-se o enorme aprendizado relativo ao processo de planejamento,  
metodologias e  envolvimento de diversos atores sociais,  iniciado desde o ano de 2000,  o 
que consiste em si mesmo um instrumento poderoso para pensar a gestão pública. Importa 
registrar a enorme influência do Projeto Aridas na adoção do planejamento como um processo 
político e técnico de escolha de rumos para a ação pública. 
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c.Agenda 25 

Conjunto de propostas apresentadas durante a campanha concentradas  em 5 grandes agen-
das: da cidadania ( execução de programas de educação, cultura, inclusão social e qualificação 
entre outras ações),  da economia potiguar ( programas dirigidos para fomentar as atividades 
econômicas), das cidades ( programas voltados para a mobilidade urbana e melhoria da qua-
lidade de vida das cidades), agenda verde ( preocupação com um crescimento sustentável) e 
uma agenda de gestão para resultados. 

Para cada agenda foram definidas ações prioritárias na forma de compromissos. Estes, por sua 
vez, foram apresentados a partir de um diagnóstico sobre a situação específica. Um Quadro 
Resumo com as diferentes Agendas e compromissos  constam do Anexo 02.  

d.Plano de Governo

No decorrer da pesquisa, verificou-se através de entrevistas na SEPLAN que o plano de governo 
incorporou o plano eleitoral da candidata Rosalba Ciarlini, a Agenda 25 e outros estudos setoriais. 
O PPA é assim a expressão de todas essas contribuições e reflete as opções programáticas da 
nova coalizão de forças políticas.  

e.Indicadores de Programa 

Trata-se de um guia  elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com 
o objetivo de  auxiliar gestores e dirigentes na compreensão e escolha de medidas que de 
fato expressem os resultados esperados da gestão pública.  O documento apresenta o marco 
conceitual da discussão sobre os indicadores, indicadores no PPA, método para construção de 
indicadores de programas, simulação de uso e um conjunto de referências sobre o assunto. 

f.Formulário de indicadores de desempenho e de ações orçamentárias 

Conjunto de formulários contidos no Manual de Elaboração PPA 2012-2015 para orientar os 
gestores sobre as ações, detalhamento das ações, orçamento e indicadores. 

Além dos documentos acima indicados, a entrevista também foi um recurso utilizado para 
compreensão do processo de elaboração, implementação e monitoramento do PPA. A avalia-
ção do PPA 2012-2015 e da Revisão do PPA 2012-2015 serão feitos em outra parte deste Rela-
tório dada a necessidade de discuti-los em profundidade, uma vez que constituem o objeto da 
presente pesquisa. Foram entrevistados técnicos de Secretarias, representantes de Conselhos 
Estaduais de Educação e Saúde e da Assembleia Legislativa e de Instituição de Ensino Superior, 
conforme Quadro abaixo.

Quadro 02 – Entrevistas realizadas

Origem Órgãos

Sociedade Conselho Estadual de Educação 

Conselho Estadual de  Saúde 

Legislativo Assembleia Legislativa 
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Universidade UFRN   ( docente)

Governo Secretaria de Planejamento e das Finanças (SEPLAN)  Coorde-
nadoria de Planejamento, Acompanhamento e Controle 

Secretaria de Planejamento e das Finanças (SEPLAN) Subcoor-
denadoria de Planejamento 

Secretaria de Planejamento e das  Finanças (SEPLAN) Subcoor-
denadoria de Acompanhamento e Controle 

Secretaria de Planejamento e das  Finanças  ( SEPLAN)

 Equipe Técnica 

Secretaria de Estado  da  Educação e da Cultura  ( SEEC) -   
Coordenação da Assessoria Técnica e do Planejamento

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC) - Coor-
denadoria de Direitos Humanos e Defesa das Minorias

Secretaria do Trabalho da Habitação e da Assistência Social (SE-
THAS/RN) - Coordenação  de Estudos e Projetos – Gestão SUAS

Deve-se registrar que a maior dificuldade para seguir o percurso metodológico traçado foi a 
qualidade das informações no PPA. Existem poucas informações sobre a metodologia de ela-
boração ( exceção do Manual de Elaboração do PPA), faltam dados estatísticos que apoiem as 
opções políticas feitas, falta coerência interna no texto no sentido de que não é visível a articu-
lação entre programas e ações e muito menos como elas se articulam com as ações voltadas 
para os problemas regionais. 
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2. Resultados da pesquisa de campo 

a. O processo de elaboração do PPA

a.1. antecedentes

O PPA 2012-2015 foi formulado para atender a exigência constitucional de estrutura programática 
para o governo federal, estados e municípios. Eleito como principal instrumento de gestão, o PPA 
é visto como a “ a expressão formal do caminho escolhido pelo Governo para solucionar os pro-
blemas existentes. O PPA é a base do sistema de planejamento público e deve indicar tudo o que 
será feito nos 4 anos de governo “ (  MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA, 2012- 2015, 2011, p. 3).

As principais referências para a estrutura programática dos estados após a Constituição de 1988 
são: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais 
(LOA).

O modelo de planejamento baseia-se na integração dos instrumentos de planejamento, orça-
mento e gestão, organizados segundo três horizontes de tempo: longo prazo (Planos de De-
senvolvimento); médio prazo (Plano Plurianual) e curto prazo (Leis Orçamentárias) (MANUAL 
DE ELABORAÇÃO DO PPA, 2012- 2015, 2011, p. 3).

O modelo de planejamento adotado segue as seguintes diretrizes: 

“Planejamento de caráter indicativo, de longo e médio prazos, compreendendo uma 
visão estratégica de desenvolvimento;

Plano, Orçamento e Gestão integrados;

Programa, elemento central da integração do planejamento, orçamento e gestão;

Construção de parcerias público-privadas;

Seleção de programas estratégicos;

Modelo de Gestão com gerenciamento por programas de governo;

Participação social no ciclo de gestão do Plano Plurianual, como importante 
instrumento de relação entre o Estado e o cidadão;

Monitoramento e Avaliação voltadas para o aperfeiçoamento contínuo da ação de 
governo ( PPA 2012-2015, SEPLAN/RN, 2012, p. 63) 

O governo tenta deixar claro na apresentação do PPA 2012-2015, a percepção de que o pla-
no plurianual não representa somente um cumprimento legal ou apenas um marco orienta-
dor para a elaboração das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, mas sobretudo, 
a possibilidade da visualização de cenários interno e externo,  no que se refere à identificação 
dos desafios a enfrentar e da própria reafirmação dos compromissos prioritários assumidos 
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pelo governo, além da possibilidade do estabelecimento das estratégias, diretrizes e das ações 
prioritárias.  O plano plurianual é assim apresentado como uma proposta de desenvolvimento 
integral que envolve os aspectos econômico, social, cultural, ambiental e tecnológico em torno 
de uma gestão pública eficiente e eficaz.  

A experiência de planejamento no Estado do Rio Grande do Norte se inicia    com a realização 
dos primeiros estudos e diagnósticos da economia norte-rio-grandense pela Comissão Estadu-
al de Desenvolvimento ( CED), criada em 01/02/1961  através do Decreto 3804/61, no governo 
de Aluízio Alves ( 1961/65), segundo Tinoco (2005). Essa comissão era integrada por técnicos 
treinados na Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e foi responsá-
vel pela elaboração do  Primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande 
do Norte, com o suporte técnico da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) e tam-
bém da própria SUDENE. 

Ainda no governo de Aluízio Alves, a CED foi extinta e em seu lugar foi criada a  Assessoria de 
Planejamento, Coordenação e Controle ( APCC), com a função de elaborar, coordenar, executar 
e controlar  os planos globais de governo, deixando a programação setorial sob a responsabili-
dade das secretarias  setoriais diretamente vinculada ao Governador do Estado.

A  APCC,  em 1968,  elaborou  o Orçamento Plurianual de Investimentos  para o período 
1968/1970, enfatizando quase que exclusivamente a questão orçamentária, enquanto instru-
mento primordial,  relegando a atividade de planejamento a segundo plano como bem enfa-
tiza TINOCO (2005).

Uma nova reforma administrativa no âmbito estadual ocorre no governo Cortez Pereira (1971-
1975), com a  criação da  Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral (SPCG), que substitui 
o então órgão de planejamento vigente, a Assessoria de Planejamento Coordenação e Con-
trole – APCC.  Foi instaurada também a Secretaria de Administração.  Essas secretarias foram 
instituídas pela Lei 3.957/71.

A SPCG absorve e passa a exercer também a função do então Departamento Estadual de Esta-
tística e devido à  sua capacidade de liderança técnica passa a exercer também a Coordenação 
do Sistema Estadual de Planejamento do Rio Grande do Norte (SISPLAN-RN), que passa a ter 
institucionalmente o objetivo de  promover o desenvolvimento estadual. Concebido de forma 
mimética ao Sistema de Planejamento Federal torna-se inadequado para deliberar sobre as 
suas próprias políticas, tendo em vista as peculiaridades que envolvem os problemas regionais 
( TINOCO, 2005).

Ao mesmo tempo, o planejamento no Estado do Rio Grande do Norte será marcado, ao longo 
dos anos de 1970, pela acentuada centralização financeira e decisória na esfera do governo fe-
deral  em decorrência da quase obrigatoriedade que os estados tinham de  adequarem as suas 
ações e programações aos setores prioritários, definidos ou em consonância com a esfera fede-
ral de governo. Essa realidade, portanto, acabou desencadeando um amplo processo tático de 
negociação de recursos financeiros entre as esferas estaduais ou subnacionais com o próprio 
governo federal, passando a ser denominado ou caracterizado, naquela época, por técnicos e 
pesquisadores da CEPAL/IPEA  em todo o país,  de  “planejamento para negociação”.

No entanto, apesar desse contexto, a década de 1970 no Rio Grande do Norte foi marcada pelo 
esforço de contratação de consultorias para dar suporte e atender ao objetivo maior de promo-
ver e montar um quadro institucional para um Sistema Estadual de Planejamento. 

Em 1973, foi instituído o Conselho Estadual de Política Administrativa e Financeira – CEPOAF e 
a transformação do Departamento Estadual de Estatística da SPCG  no Instituto de Desenvol-
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vimento do Rio Grande do Norte (IDEC), por meio da Lei Nº 4414, de 4 de novembro de 1974, 
que passa então a dar suporte técnico e apoio na execução das atividades da  Secretaria de Pla-
nejamento do Estado, através da Lei 4286/1973.  Essa lei então regulamenta a Fundação IDEC, 
enquanto um órgão ligado ou vinculado diretamente à Secretaria de Planejamento do Estado. 

O IDEC teve por objetivos o estudo, a pesquisa e a elaboração de programas e 
projetos e outros trabalhos técnicos de planejamento, a modernização institucional, o 
desenvolvimento urbano e regional, informações técnicas e estatísticas, a formulação 
de políticas de investimento e a promoção de articulação com os municípios, cabendo-
lhe, especificamente:

Promover a execução programática das atribuições do Sistema de Planejamento do 
RN – SISPLAN;

Prestar assessoramento técnico a órgãos e entidades da administração pública 
estadual e a entidades privadas e não-governamentais (Entrevista Equipe Técnica, 
SEPLAN/RN, 2013 ).

Sua estrutura técnica era composta pelos seguintes institutos:

Instituto de Planejamento: desenvolver e aplicar sistemas, modelos e métodos de 
planejamento, manter constante intercâmbio de informações, acompanhamento dos 
planos, programas e projetos, bem como apoiar o planejamento urbano, identificando 
prioridades regionais, visando o crescimento ordenado dos municípios.

Instituto de Estudos e Pesquisas: promover levantamentos, análises e estudos 
da estrutura, funcionamento e desempenho da programação econômica, social e 
ambiental do RN; realizar pesquisas do dimensionamento do impacto das ações 
governamentais na economia e na sociedade.

Instituto de Estatística e Informações: desenvolver e aplicar modelos, métodos 
e técnicas referentes às informações, mantendo indicadores econômicos, sociais 
e institucionais, programas de publicação de interesse dos órgãos estaduais e da 
sociedade, no tocante as responsabilidades do SISPLAN, organizando informações 
estatísticas, geográfica e cartográfica do Estado (Entrevista Equipe Técnica, SEPLAN/
RN, 2013) 

Como se constata, uma estrutura capaz de instrumentalizar a ação de planejamento. Após essa 
institucionalização, na segunda metade dos anos de 1970, a realidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, segundo Tinoco (2005), foi objeto pela primeira vez de um minucioso estudo, deno-
minado de “Diagnóstico Estrutural do Rio Grande do Norte”, elaborado pelos técnicos da Se-
cretaria de Planejamento e da Fundação IDEC e contando também com a assessoria da CEPAL.

Esse diagnóstico estabeleceu não apenas inovações metodológicas no processo de planeja-
mento, mas também criou indicadores e critérios para resolução de problemas específicos, 
no que se refere principalmente à questão espacial ou territorial do Rio Grande do Norte. Um 
exemplo disso foi a definição das zonas homogêneas  referentes à regionalização territorial do 
Estado. 

 Porém, apesar do aparato institucional formado ao longo da década de 1970 no que tange 
ao planejamento público no Estado do Rio Grande do Norte, observou-se na década posterior 
a 1980,  a continuidade do planejamento tecnicista, ao mesmo tempo em que os planos go-
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vernamentais não refletiam a realidade local, constituindo, como enfatiza Tinoco (2005), num 
hiato ou assimetria entre os diagnósticos e a própria realidade,  além da falta de  articulação 
entre o planejamento e o orçamento governamental.

As deficiências institucionais ou inadequações dos órgãos e setores responsáveis pelo plane-
jamento, bem como a falta de capacidade técnica de boa parte dos funcionários, pequeno 
número de funcionários efetivos e constantes remanejamentos de pessoal, delinearam a con-
juntura dos anos de 1980 na administração pública norte-rio-grandense.  Um dos entraves 
institucionais ao planejamento público no estado, pode ser exemplificado pela inadequada 
posição hierárquica da Secretaria de Planejamento, que passou a conjugar, na concepção de 
Tinoco (2005, p.21),  duas funções incompatíveis  para esse mesmo órgão:  “a de coordenação 
do planejamento estadual e de executora de programas e projetos”.

A conjugação dessas duas funções pela Secretaria de Planejamento Estadual, levaram as se-
cretarias setoriais a enxergar o órgão de planejamento estadual como concorrente também 
dos recursos públicos. Em consequência, as secretarias setoriais se retraíam como uma forma 
de proteger as suas próprias verbas. Os convênios então passaram a ser diretamente formula-
dos entre as secretarias setoriais e os próprios ministérios correspondentes a essas secretarias, 
sem que a Secretaria de Planejamento Estadual fosse informada,  esvaziando assim  o papel 
principal de uma secretaria de planejamento que é o de coordenação das políticas sociais ( 
TINOCO,2005).

 Embora o aparato institucional-administrativo tenha crescido de maneira até acentuada no 
Estado do Rio Grande do Norte, em consonância com os padrões administrativos da esfera 
federal, houve uma superposição de atribuições entre as instituições, envolvendo tanto a admi-
nistração direta quanto a indireta, decorrentes das deficiências para se exercer o planejamento 
na esfera subnacional.

 Outrossim, apesar da retomada do processo de democratização do país, na segunda metade 
dos anos de 1980, a persistência de comportamentos organizacionais do regime militar brasi-
leiro, devido à continuação da maciça centralização do poder decisório e financeiro na esfera 
federal de governo,   acabou induzindo também, segundo Tinoco (2005), a continuidade  do 
chamado “planejamento para negociação”.

Aliás, o chamado “planejamento para negociação” é apontado por Tinoco (2005), como parcial-
mente responsável pelo desmantelamento da gestão estatal no  Rio Grande do Norte, tendo 
em vista que as prioridades envolvendo as diretrizes e as ações das políticas públicas eram 
estabelecidas à distancia, priorizando as políticas da esfera federal de governo e gerando práti-
cas clientelistas e fisiológicas na escala estatal, decorrentes da barganha por recursos públicos,  
contrapondo-se assim à racionalidade administrativa e  à própria capacidade de planejamento 
subnacional. 

No final dos anos de 1980, com a Constituição de 1988, ocorreu um processo de descentralização 
das políticas públicas no país  que  consolidou-se paulatinamente ao longo dos anos de 1990.  
Esse processo contribuiu para a desativação de órgãos criados ainda durante o Regime Militar 
que promoviam a centralização e a unificação de normas e de procedimentos em todo o país 
em relação às políticas sociais. No entanto, apesar dessa desativação, não foi criada nenhuma 
outra estrutura condizente com o processo de descentralização em curso naquele momento 
(TINOCO, 2005).

É bom reforçarmos em consonância com as argumentações apontadas em Garcia (2012) que 
mesmo com a redemocratização do país e com a percepção de uma rápida mudança de valores 
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culturais, o planejamento de ordem estratégico governamental foi menosprezado no país, con-
tinuando apenas com a sua expressão material ou físico-financeira e  submetido  a um enfoque 
normativo e de  tratamento economicista.

Como assinala Garcia (2012), apesar da Constituição de 1988  ter criado o Plano Plurinanual 
(PPA) - artigo 165  e  a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como um instrumento delinea-
dor ou articulador do ajustamento conjuntural do PPA com o orçamento público, este nasce 
em um contexto em que o planejamento governamental de caráter normativo já estava em 
descrédito, com intensa crítica por parte dos defensores ou ideólogos da própria corrente 
neoliberal.  

A extinção em nível nacional pelo governo Collor (1990-1992) da  Secretaria de Articulação dos 
Estados e Municípios e,  em nível local, a quase desativação total pelo governo Garibaldi Filho 
(1995-2002) do órgão estadual de articulação municipal, a chamada “Coordenadoria de Articu-
lação Municipal”, são exemplos dos desmanche do aparato político-institucional referentes à 
administração pública.

Ignorou-se  uma nova e muito mais complexa realidade política, econômica, social e cultural, 
tanto em nível nacional, quanto principalmente no âmbito mundial, não sendo considerados, 
de acordo com Garcia (2012), os avanços ou os novos conhecimentos em curso no que se refe-
riam aos processos de governo e às novas teorias e práticas de planejamento governamental 
moderno que buscavam uma maior integração dimensional dos recursos políticos, econômi-
cos, organizativos e cognitivos.

Devemos ter em mente, também em consonância com as ideias de Garcia (2012),  que o pla-
nejamento de caráter normativo teve sua relativa eficácia quando a sociedade brasileira era 
menos complexa, tanto socialmente quanto politicamente, num período de autoritarismo vi-
gente no regime militar brasileiro  que conduziu, na verdade,  a um projeto de modernização 
conservadora da economia brasileira.

Ao longo dos anos de 1990 há uma nova concepção de planejamento no país envolvendo a 
temática do desenvolvimento sustentável, objeto de estudo nas últimas décadas em âmbito 
mundial. E na região Nordeste, especificamente, essa temática teve espaço no  “Projeto Áridas 
– Uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste.” Foram definidos nesse 
projeto sete grupos de trabalho com as seguintes dimensões: recursos naturais e meio am-
biente;  recursos hídricos; desenvolvimento humano e social; organização do espaço regional; 
economia; tecnologia; políticas de desenvolvimento e modelo de gestão e integração com a 
sociedade (TINOCO, 2005).

O Projeto Áridas foi responsável pela condução de um amplo e diversificado conjunto de es-
tudos, envolvendo diferentes problemas e dimensões do desenvolvimento regional, não só 
no âmbito setorial, como também em termos espacial ou territorial. Concebido e consolidado, 
naquele momento, pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência 
da República,  com a participação do Banco Mundial e  envolvimento de diversos  governos dos 
estados da região Nordeste, contou também, em termos técnicos, com o apoio do IICA.

No Projeto Áridas trabalhava-se com a tese de que era necessário e urgente refletir e reinventar 
a política de desenvolvimento do Nordeste, tomando como parâmetros, segundo Magalhães 
(1994), a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável, o planejamento de longo 
prazo que envolvesse ao menos uma geração, além da redefinição do papel do governo, de 
um processo de descentralização do planejamento e de execução das políticas públicas e da 
criação de um espaço  necessário para a mobilização do potencial criativo da sociedade.
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Em termos gerais, o Projeto Áridas tinha como objetivo  elaborar propostas estratégicas, políticas 
e programas prioritários, por meio de uma metodologia de planejamento de modelo e gestão, 
elaborada no bojo do próprio Projeto Áridas, tendo por finalidade o desenvolvimento sustentável 
da Região Nordeste e levando em consideração como área de atuação a zona rural e o espaço que 
envolve a região semiárida nordestina (MAGALHÃES, 1994).

A conclusão do documento técnico referente a esse projeto se deu no final do ano de 1994. E, pos-
teriormente, após a conclusão do Projeto Áridas, é que os estados nordestinos, individualmente, 
passaram a formular os seus planos de desenvolvimento sustentáveis, que incorporavam, obvia-
mente, tanto os problemas relacionados às questões ambientais como as questões que envol-
viam a inserção econômica das camadas populacionais de menor poder aquisitivo ou menos 
favorecidas socialmente. 

Em se tratando de Rio Grande do Norte, segundo Tinoco (2005), o Plano de Desenvolvimento 
Sustentável foi um dos últimos a ser concluído em todo o país, no ano de 1997. E foi o resul-
tado de um convênio firmado entre o governo do Estado, o então governador Garibaldi Filho 
(1995 – 1998), e  IICA, sendo coordenado pelo IDEC, que em 1996, havia passado a assumir as 
atribuições relativas à área de meio ambiente. Em 1999, 

“o IDEC passa a ser Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA, pela Lei Complementar Nº 163 de 6 de fevereiro de 1999. 
No dia 31 de janeiro de 2007, a Lei Complementar Nº 340 transformava o IDEMA em 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente, sem que esse mudasse sua sigla. Ainda com a 
mesma sigla, a Lei Complementar nº 380, de 27 de dezembro de 2008, dava ao órgão 
o seu nome atual: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Essa 
mesma Lei desvinculava o Instituto da SEPLAN e transferia seu vínculo à SEMARH” (  
SITE DO IDEMA, 2013)

Segundo a SEPLAN-RN-IDEMA (1997, p.9) apud  Tinoco (2005, p.24), o conceito de desenvolvi-
mento sustentável no  plano refere-se ao “processo de mudança e elevação de oportunidades 
sociais que compatibilize no tempo e no espaço, o crescimento econômico, a conservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente e a equidade social”. A metodologia do plano seguiu os 
pressupostos do planejamento estratégico situacional, com uma orientação técnico-estraté-
gico de longo prazo, tendo em vista que o  cenário idealizado naquele momento ou desejado 
vislumbrava um  horizonte de tempo até 2010. 

O aspecto político do plano concentrou-se em ouvir os principais atores da sociedade, por 
meio de consultas à população, através de entrevistas, workshops etc. E o processo técnico de 
trabalho do referido plano teve uma caráter multidisciplinar,  levando em conta cinco dimen-
sões de cunho analítico:  econômica,  ambiental,  social e tecnológica,  político institucional e  
espacial ou territorial (TINOCO, 2005).

A partir de então, vários planos regionais de desenvolvimento sustentáveis foram realizados, 
envolvendo as regiões de Mossoró, Vale do Açu, Agreste,  Alto Oeste, Médio Oeste, Seridó,  Li-
toral Norte e  Região Metropolitana de Natal.

Ainda na década de 1990, com a discussão da Reforma do Estado e a  adoção de métodos e 
preceitos oriundos do setor privado e incorporados à administração pública - descentraliza-
ção, desregulamentação dos processos, o “enxugamento” da máquina estatal,  a avaliação por 
desempenho, contratualização, etc, -  emergem propostas de modificação  dos aparatos insti-
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tucionais da administração pública em favor da maior racionalidade dos gastos e de um maior 
grau de inserção da economia ao mercado mundial.

Nesse sentido, dentre outras  reformas,  presenciou-se no Rio Grande do Norte a extinção da 
Secretaria de Fazenda e Planejamento, sob a Lei Complementar 129 de 02/02/1995, sendo cria-
da em seu lugar a Secretaria de Tributação,  encarregada de gerir a receita estadual e a Secre-
taria de Planejamento e Finanças (SEPLAN), com a finalidade de controlar e realizar os gastos 
públicos, o planejamento, o controle interno e a contabilidade pública (TINOCO, 2005). Pre-
senciou-se também  a privatização de várias empresas do setor público,  como a Companhia 
Elétrica do Rio Grande do Norte (COSERN) e a empresa de Telecomunicações do Rio Grande do 
Norte (TELERN). 

Já na década de 2000, especificamente no início da primeira administração da então governa-
dora Wilma Maria de Faria (2003-2007), ocorreu uma reforma administrativa que estabeleceu, 
segundo Tinoco (2005), modificações relevantes na estrutura administrativa do estado. Dentre 
as modificações, podemos destacar a transformação da Secretaria do Estado da Indústria, do 
Comércio, da Ciência e da Tecnologia (SINTEC) em Secretaria do Estado de Desenvolvimento 
Econômico (SEDEC) sob a Lei Nº 163 de 05 de fevereiro de 2003.

A nova Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, SEDEC, passa então a exercer  um 
amplo leque de competências, como pôde-se obsevar na própria Lei Complementar Estadual 
Nº 163 –art. 33, Parágrafo I:

“ promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, coordenando e 
implementando ações setoriais nas áreas da indústria, recursos minerais, energia, 
comércio, serviços, ciência e tecnologia em articulação com outras entidades 
competentes”  (TINOCO, 2005, p.27).

Essa nova secretaria também deu início à implantação do Centro de Vocação Tecnológica (CVT) 
que previa o incremento do desenvolvimento econômico do Estado, respeitando as vocações dos 
municípios do Rio Grande do Norte através da implementação e do aperfeiçoamento científico 
e tecnológico. Assim o planejamento estadual nos anos 2000 passou a ser marcado por procedi-
mentos metodológicos e com ações mais planejadas,  tendo como destaque o Plano Plurianual.

Atualmente, a Secretaria de Planejamento e Finanças do Estado (SEPLAN), órgão de natureza 
instrumental, integrante da Administração Pública Direta, nos termos da Lei Complementar  Nºͦ  
139, de 25 de janeiro de 1996, com alterações introduzidas pela também Complementar  Nºͦ 
163, de 05 de fevereiro de 1999, tem a responsabilidade de  coordenar, executar, supervisionar, 
controlar e avaliar os sistemas estaduais de planejamento, orçamento e finanças (SEPLAN/RN, 
2012).

À Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte (SEPLAN) com-
pete:

“Elaborar planos de desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico do Rio 
Grande do Norte;  Levantar e divulgar dados e informações sobre o sistema produtivo 
e a realidade social do Rio Grande do Norte; Orientar a elaboração de propostas 
orçamentárias e de planos plurianuais pelas Secretarias de Estado e entidades 
descentralizadas; Estabelecer os programas de execução orçamentária e acompanhar 
sua efetivação; Estabelecer a programação financeira dos recursos do Estado; Avaliar 
a programação orçamentária e financeira das entidades da Administração Indireta 
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dependentes de repasses do Tesouro Estadual; Controlar o movimento da tesouraria, 
envolvendo ingressos, pagamentos e disponibilidades; Coordenar os entendimentos 
do Governo do Estado com entidades federais, internacionais e outras para obtenção 
de financiamentos e/ou recursos a fundo perdido, destinados ao desenvolvimento de 
programas estaduais; e, Coordenar o Sistema de Informações Governamentais, em 
especial as prestações de contas das Secretarias para encaminhamento à Controladoria 
Geral do Estado, com vistas ao cumprimento do art. 22, VIII, da Lei Complementar nº 
163/99.” (SEPLAN/RN, 2012). 

As atividades que são compreendidas na área de competência da Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e das Finanças (SEPLAN) são exercidas pelos órgãos integrantes de sua estrutura 
organizacional ( organograma abaixo), das entidades da Administração Indireta a ela vincula-
das e a outras sujeitas à sua supervisão. No tocante a execução de determinadas atividades, a 
SEPLAN/RN conta atualmente com o apoio técnico da autarquia do IDEMA, com o qual pode 
celebrar convênios específicos (SEPLAN/RN, 2012). 

FIGURA 12

Organograma Institucional da SEPLAN/RN

                    Fonte: SEPLAN/RN, 2012.

A estrutura básica da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), conforme 
visualizado no organograma institucional da SEPLAN/RN é assim caracterizada:  

“I - Órgãos de Assessoramento Direto ao Secretário de Estado:  

Gabinete do Secretário (GS);  
Assessoria Técnica (AT);  
Assessoria Jurídica (AJ); Órgãos de Atuação Instrumental:  
Unidade Instrumental de Finanças e Planejamento (USFP);  
Unidade Instrumental de Administração Geral (USAG).

 II Órgãos de Execução Programática: 
Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Controle (COPLAC);  
Subcoordenadoria de Planejamento (SUPLAN);  
Subcoordenadoria de Acompanhamento e Controle (SUAC);  
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Coordenadoria de Administração Financeira (CAF);  
Subcoordenadoria de Administração de Obrigações e da Dívida Pública (SUAD);  
Subcoordenadoria de Execução Financeira (SEFIN);  
Coordenadoria de Orçamento (CPO);  
Subcoordenadoria de Programação Orçamentária (SUPRO);  
Subcoordenadoria de Execução Orçamentária (SUEX)” (SEPLAN/RN, 2012) 

O nível de direção superior da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) é 
representado pelo cargo de Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, de provimento 
em comissão.  O nível de gerência é representado pelos cargos de Secretário Adjunto do Planeja-
mento e das Finanças e de Subsecretário de Planejamento e Controle. São mecanismos especiais 
de natureza transitória as comissões especiais, os grupos de trabalho, os grupos tarefas, os pro-
gramas, os projetos, as campanhas e os mecanismos similares instituídos para fins específicos.  
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), através da Coordenadoria de 
Planejamento, Acompanhamento e Controle (COPLAC), da Coordenadoria de Administração Fi-
nanceira (CAF) e da Coordenadoria de Orçamento (CPO), fixa as normas técnicas e os padrões de 
procedimentos das atividades comuns de planejamento, finanças e orçamento, a serem obser-
vados pelas Unidades Instrumentais de Finanças dos demais órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Estado.

Nas entrevistas com técnicos da SEPLAN percebe-se a necessidade de  uma reestruturação dos 
órgãos de planejamento local. 

“... o PPA, a constituição exige e você é obrigado e eu não sei se não fosse obrigado, 
que tipo de planejamento o Estado do Rio Grande do Norte teria, a gente já teve 
no passado um sistema..... as unidades setoriais todas trabalhando...mas assim eu 
percebo que ficou muito financeiro, operacional, não evoluiu, mas também veio a 
crise do planejamento, eu estou falando dos anos de 1970 e tal, quando você vem pra 
hoje onde a ordem é outra você tem inclusive a presença da sociedade, então eu acho 
que a coisa se torna mais complexa, mas eu acho que o embrião tem que nascer das 
estruturações dos órgãos, com pessoas. O próprio Estado ter uma determinação em 
relação a isso, ter uma lógica, uma ordem, que seja ela uma norma, que seja ela uma 
vontade assim de se organizar e sistematizar. Agora, eu não acho que isso é fácil”

 ( Entrevista Técnico 01 SEPLAN/ RN, 2012).

A fala acima expressa com clareza que o planejamento tornou-se predominantemente finan-
ceiro e operacional, confirmando a avaliação feita por Cardoso Jr ( 2011,p.9),  ao analisar a ativi-
dade de planejamento, no Brasil, a partir dos anos 90, quando afirma  que o 

“planejamento é reduzido a algo técnico-operacional. Passa a ser compreendido 
apenas como um processo por meio do qual são compatibilizadas as ações a serem 
realizadas com os limites orçamentários previstos.”

Outrossim, na SEPLAN os técnicos consideram também que há outros problemas que 
potencializam a crise ora vivenciada pelo planejamento no Estado do Rio Grande do Norte. 
Alguns problemas derivam da  relação público x privado que permeia a tomada de decisão, do 
modus operandi dos políticos que colocam como prioridade os seus interesses. Outros derivam 
da estrutura administrativa de apoio marcada por ausência de carreira, de incentivos,  do quadro 
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de pessoal com idade avançada e sem reposição,  a não participação política da sociedade.

Vejamos abaixo algumas falas que expressam  essa avaliação:  

“Outra questão diz respeito a não participação política da sociedade, especificamente 
em relação ao enfraquecimento das instâncias sociais de controle, a qualidade dos 
Conselhos e como eles funcionam.  Com raríssimas exceções,  os Conselhos  mais antigos, 
como por exemplo os de Saúde e Educação  é que procuram se informar  das propostas 
do PPA” ( Entrevista  Técnico 03  SEPLAN/RN, 2012). 

 “Mas eu acho também  que hoje não é muito favorável para que você consiga fazer 
isso com tranquilidade, fazer a política pública porque o próprio sistema político é tão 
perverso  que obriga o Estado a não enxergar da forma como deveria ser, é de acordo 
com o toma lá da cá. Também muitas vezes tem político às vezes que enxerga, tudo 
bem! ele faz uma ação junto ao governante  ....porque o conselho ta lá trabalhando e o 
político tá lá muitas vezes por outros tipos de interesse, se perpetuar no poder naquela 
região, então ele vive uma coisa que ele sabe que vai mudar  a face daquela região, uma 
coisa grande estruturante é uma forma mais fácil dele chegar junto então às vezes a 
gente está aqui numa linha, um projeto de uma estrada, o Estado agora vai fazer aquela 
estrada, que é uma estrada importante para o escoamento da exportação de frutas,  
a estória do melão, por exemplo, e não consegue acabar a estrada do melão, porque 
eu acho que vão surgindo outras prioridades regionais desses políticos que querem se 
fortalecer na sua região e que tiram o foco daquele projeto, que já deveria estar pronto 
há mais de dez anos, você está entendendo, aí você chega no dinheiro........ quando você 
chega no dinheiro, o político atrapalha tudo, então o político tal puxou pra cá  me tirou 
aquela prioridade e aquilo vai ficando ali, aguardando. A população quer, a economia 
pede, os empresários querem, parte dessa sociedade quer e não consegue terminar, 
então assim tem essa mesquinharia, eu acho o próprio sistema que a gente vive tem 
essa própria mesquinharia muito mesquinho” ( Entrevista Técnico 01 SEPLAN/RN, 2012)  

“Mas o sistema  político é perverso, aí tá atrapalhando muito a gestão pública. Agora 
há uma falha muito grande eu acho de dirigente, de políticos, de governantes...do que 
é a realidade do custo, do meu entendimento, de fazer a política” ( Entrevista Técnico 
03 SEPLAN/RN, 2012) 

Essas colocações acima remetem à necessidade  da  recuperação da capacidade de atuação do 
Estado, o que deve implicar, por sua vez, na existência de  burocracias sólidas e profissionali-
zantes. Assim, a estruturação das instâncias de decisão, dos instrumentos, das formas de articu-
lação e dos procedimentos necessárias à administração e gestão pública cotidiana do Estado 
são tão cruciais quanto as de planejamento ( Cardoso Jr, 2011). Da mesma forma, apontam a 
necessidade de uma resignificação da concepção da gestão pública, que leve em consideração 
a recuperação de suas dimensões política e social, focada não apenas na eficiência,  mas acima 
de tudo, a sua importância ou eficácia social. Para tanto, torna-se imprescindível  

“reequilibrar  e  ressignificar  ambas  as  dimensões – planejamento governamental e 
gestão pública –, tratando-as como unidade de análise e de reconstrução das capacidades 
do Estado para o desenvolvimento nacional. Seja  em  termos  analíticos,  seja  em  
termos práticos, de definição estratégica das políticas ou de condução cotidiana das 
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ações, o binômio planejamento e  gestão,  até  então  tratado  separadamente, precisa  
agora  – e  a  conjuntura  histórica  é  bastante  propícia  a  isso  –  ser  colocado  em  outra 
perspectiva  e  em  outro patamar de  importância pelos que pensam  o Estado brasileiro 
e as reformas de que este necessita para o cumprimento de sua missão supostamente 
civilizatória ( CARDOSO JR, 2011,p 10 )”.

Constata-se pois, nesta breve retrospectiva histórica do planejamento,  que ao longo do tem-
po  a capacidade de planejamento do Estado  foi ficando em segundo plano, na medida em 
que desmantelou-se a estrutura organizacional existente de planejamento, seja pelo desapa-
recimento das competências já instaladas, seja pela não renovação dos quadros e este foi as-
sumindo cada vez mais as funções  de programação das despesas em função dos limites de 
orçamento. E, em decorrência, perdendo a capacidade de apoiar de forma decisiva o processo 
de elaboração, implementação e acompanhamento das  políticas públicas.

a.2- as bases normativas do PPA 

 Em relação às bases normativas,  um dos principais  documentos oficiais para o  processo de 
elaboração do PPA  2012-2015  é o “Manual de Elaboração do PPA 2012-2015”, elaborado pela 
COPLAC, órgão  ligado diretamente à SEPLAN do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

No Manual são apontadas as bases do marco legal e constitucional do PPA,  as etapas do Plano 
Plurianual, o conteúdo do plano, o cenário fiscal, o processo de avaliação do PPA,  a dimensão 
territorial,  o processo de participação social,  o plano de governo e os programas e  estruturas 
das ações do PPA. 

Outro documento utilizado foi o Plano de Governo 2012-2015, que na verdade incorporou o 
plano eleitoral da candidata eleita ao Governo do Estado – Rosalba Ciarlini e a “Agenda 25”  que 
descrevia os desafios e os compromissos do governo, segundo informam técnicos da SEPLAN.

O plano eleitoral consistiu numa diretriz para elaboração do Plano de Governo atual, 
sendo a este, a partir de novos estudos realizados e planos formulados, incorporadas 
novas ações, o que viabilizou maior abrangência às suas áreas de atuação. Por sua vez, 
a “Agenda 25” tornou-se base estratégica para a composição do PPA 2012-2015. Isso 
foi motivado pela necessidade de algumas propostas no campo socioeconômico, que 
careciam de ações enérgicas, se tornarem prioridades para o Estado no tocante ao 
desenvolvimento das políticas públicas, beneficiando assim, a população (Entrevista 
Equipe Técnica SEPLAN/RN,  2013)

Ou, como explica  Técnico da SEPLAN:

‘ a gente se apropria do plano dele, do plano eleitoral dele, vamos dizer assim. E na 
verdade não é bem  o plano eleitoral. Ele poderia ter um plano de governo dele e ter 
um plano eleitoral, mas no caso aqui a governadora, mais recente, ela tinha um plano 
só, ela fez um plano só. Então a gente tem que se apropriar desse contato, a gente 
tem que se apropriar setorialmente dos planos e das imposições que tem da própria 
política, porque as políticas... e os órgãos são quem nos passam e a gente não têm a 
capacidade de ver cada uma das políticas em detalhe”( Entrevista Técnico 01 SEPLAN/
RN, 2012 ).
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Foram utilizados também os planos de desenvolvimento sustentáveis regionais já existentes 
para as regiões de: Mossoró,  Vale do Açu,  Agreste,  Alto Oeste, Médio Oeste, Seridó,  Litoral 
Norte e  Região Metropolitana de Natal. Todos os órgãos setoriais receberam da SEPLAN  os 
diversos planos de desenvolvimento para que, juntamente com a consulta a estudos e planos 
específicos das áreas de atuação, pudessem  subsidiar a   capacidade propositiva das unida-
des setoriais   e contribuir para a elaboração do PPA 2012-2015. Na fala  abaixo,  confirma-se a 
forma como  os planos são utilizados:  para consultas e possíveis incorporação das demandas 
regionais.

Os Planos de Desenvolvimento Regionais eram parte do material distribuído pela 
SEPLAN aos Órgãos para leitura, análise e, possíveis, incorporação das demandas 
regionais previstas, ao processo de elaboração do PPA (Entrevista Equipe Técnica  
SEPLAN/RN,  2013 ). 

Deve-se destacar que a simples consulta aos planos, por cada secretaria setorial e/ou órgão, de 
forma fragmentada, sem que eles sejam referência central na ação planejadora  sugere  que os 
planos são  utilizados de  forma marginal quando são utilizados. Esta percepção é confirmada 
pela técnica da SETHAS, que quando questionada sobre a forma como os planos de desenvol-
vimento regional  são incorporados para a definição das ações de sua unidade, afirma: 

Diante da cultura de não se consultar planos, diagnósticos ou outros tipos de 
informações, essa forma de trabalho não acontece.Entendo que o órgão central 
de Planejamento Estadual precisa encontrar formas de estimular essa prática nas 
Secretarias de Estado.

(...)  

Enquanto SETHAS a gestão regional não é incorporada ao planejamento (Entrevista  
Técnica SETHAS/RN, 2013) 

Idêntica resposta é dada pela Técnica da SEJUC, em entrevista realizada em fevereiro /2013, 
quando simplesmente diz que desconhece qualquer incorporação das ações sugeridas pelos 
planos de desenvolvimento no conjunto de ações de sua unidade setorial. 

Não temos uma política na Sejuc de regionalização de ações, mas cada Coordenador 
é livre para agir com suas ações nas regiões do Estado, dentro do que dispõe o 
orçamento. 

(Entrevista Técnica SEJUC/RN, 2013)

Para a SEEC, conforme entrevista realizada, as bases normativas que sustentam a elaboração 
do PPA no âmbito da secretaria são as leis que determinam o PPA , as leis que determinam a 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias),  a LOA (Lei Orçamentária Anual), além das resoluções, 
portarias interadministrativas que são baixada pelo governo federal e  pela secretaria. Em le-
vantamento realizado junto à SEPLAN, constatou-se que apenas a SEEC e  SESAP, entre as  uni-
dades setoriais,  possuem em suas estruturas organizacionais um setor de planejamento.  Isto 
se reflete nas respostas dadas por outras unidades setoriais sobre as  bases normativas  do pla-
nejamento em suas unidades.  Para a Técnica  da SETHAS, as bases normativas que orientam o 
planejamento são definidas conforme o que estabelece a política nacional e estadual. Ou seja, 
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não fica claro exatamente quais são as referências. Já para a Técnica da SEJUC, não se sabe quais 
são as bases normativas que orientam o planejamento. 

Em relação à utilização do modelo federal de planejamento como parâmetro para o PPA esta-
dual,  Técnico da SEPLAN,  em entrevista,  afirma que: 

“ em plena mudança de governo estadual, o governo federal resolveu adotar uma 
nova metodologia para o PPA, mas que apesar de não ser tão distante daquela que 
havia sido criada anteriormente, já que tinha uma lógica mais ou menos parecida, 
mesmo assim,  o método se perdia um pouco, isto é, ficava comprometido. Neste 
momento, não havia  apenas  falta de tempo para  preparar uma nova equipe que 
pudesse dar conta de uma nova metodologia, mas,  sobretudo, ou principalmente em 
função da insuficiência de técnicos na própria Secretaria de Planejamento do estado, 
a SEPLAN não estava preparada  para uma mudança tão abrangente na gestão, que 
possibilitasse uma formatação e uma apresentação de um novo PPA, pelo menos nos 
moldes com que  governo federal desejaria.

..... mesmo que o governo federal tenha se preparado plenamente para o processo de 
modificação metodológica do PPA, o fato de ter ocorrido uma mudança de  governo no 
âmbito estadual, como no  Rio Grande do Norte,  dificulta muito também o processo, 
tendo em vista que o novo governo, antes de qualquer ação, primeiramente vai  tomar 
conhecimento ou realizar um levantamento da situação real do Estado, o que termina 
levando muito tempo e comprometendo, assim, o início do processo de planejamento 
propriamente dito.

A primeira medida que o novo governo toma quando assume  é “olhar o caixa”, isto é, 
entender como anda a situação financeira do estado, para apenas, posteriormente, ter 
a certeza do que ele pretende realmente realizar. No entanto, nesse ínterim, a SEPLAN, 
paralelamente a essa realidade, tem que iniciar o PPA e, portanto, diante dessa situação,   
não teria como fazer algo cem por cento ou em sua plenitude”  ( Entrevista Técnico 01 
SEPLAN/RN, 2012).

Corroborando com esta argumentação, outro técnico descreve que tal ocorrência de mudan-
ça de gestão cria essa dificuldade pelo fato de que durante o processo de elaboração do PPA 
pessoas ainda estão sendo nomeadas,  principalmente, os novos coordenadores. Ao mesmo 
tempo, junta-se a isso, as saídas de alguns profissionais para outras secretarias, o que acaba 
provocando de fato uma dificuldade para esses órgãos,  amenizada através da iniciativa  da 
própria SEPLAN, por meio de sua coordenadoria, ao procurar profissionais de secretarias com 
áreas afins para auxiliar na tarefa em virtude ainda do processo de mudança de gestão gover-
namental.

Na  fala abaixo, percebe-se que a mudança da metodologia do PPA do governo federal é vista 
como positiva apesar de não ter sido adotada pelas razões já apontadas.  

A mudança no PPA federal contribuiu para dar um caráter mais estratégico a esse 
instrumento legal e facilitar a sua operacionalização através da criação de programas 
temáticos. Atualmente não há uma exigência legal para que o Estado adote a 
metodologia do PPA federal (Entrevista Equipe Técnica SEPLAN/RN,  2013).
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Para a Técnica da SEEC, a metodologia do PPA do governo federal não é totalmente copiada 
no âmbito local porque os estados e municípios são autônomos, No entanto, em sua opinião 
deveria haver mais integração e o governo federal precisaria  investir mais  no trabalho de co-
municação com os estados para que fosse possível  ter um PPA bem integrado. Afirma ela:  

“ Os estados  deviam seguir, não vejo porque romper, veja só, nós temos um  grande 
volume de recursos que vem do governo federal, nós temos a obrigação dos 25%, e 
fora os 25%   toda essa complementação é feita com recursos do governo federal, além 
do FUNDEB. Agora no nosso PPA a gente não pode comparar o percentual do valor do 
FUNDEB, com o valor que a gente tem nas outras ações. Porque o FUNDEB ele é muito 
maior, porque é para pagamento da folha do pessoal, a folha de pagamento é toda 
dentro do FUNDEB ( Entrevista  Técnica  SEEC/RN, 2013)

Percebe-se, portanto,  que apesar da  avaliação positiva feita pelos técnicos da SEPLAN/RN 
sobre as mudanças há uma critica  sobre a forma como as mudanças são feitas sem que sejam 
levadas em conta as dificuldades dos governos estaduais para acompanhá-las, em especial, as 
de natureza metodológica. Este fato aponta para o caráter indutor que o  modelo adotado pelo 
governo federal assume na percepção dos técnicos da SEPLAN. Dito de outro modo, se as con-
dições fossem outras, é provável que o modelo de PPA estadual tivesse se adequado ao modelo 
do PPA do governo federal. Isto não significa que o modelo do governo federal é visto como 
uma imposição normativa mas que é percebido como algo que pode ajudar a dar coerência às 
ações programadas se a base metodológica adotada for a mesma. 

A alteração da base conceitual e metodológica utilizada para elaboração do PPA, proposta pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), em 2011, trouxe a inovação de pro-
gramas temáticos que organizam a agenda de governo pelos Temas das Políticas Públicas e que 
se desdobram em Objetivos e Iniciativas. Essas últimas como as ações que podem alterar as situ-
ações que o objetivo expressa.  

A alteração do PPA  é apresentada  no projeto de lei como uma consequência direta do  apren-
dizado do governo na implementação  das  políticas e da avaliação  sobre os limites da estrutura 
anterior que permitia uma sobreposição entre Plano e Orçamento.  A argumentação  básica se 
apoia nos seguintes pontos: 

O Plano foi construído a partir da dimensão estratégica definida pelo governo e 
organizado à luz dos cenários econômico, social, ambiental e regional. A partir daí 
foram concebidos os Programas, que, no modelo de administração tradicional, 
respondem pela dimensão tática do PPA. Os Programas Temáticos no novo modelo 
foram concebidos, então, a partir de recortes mais aderentes às políticas públicas. 
As unidades que agregam as políticas possuem delimitações mais abrangentes e 
uniformes entre si, dialogando, portanto, com formulações reconhecidas pelo governo 
e pela sociedade.

(...) 

Com a finalidade de criar condições para que o PPA estabeleça relações mais adequadas 
com todos os insumos necessários à viabilização das políticas, os Programas Temáticos 
do PPA 2012-2015 estão organizados em Objetivos que, por sua vez, são detalhados 
em Metas e Iniciativas.
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Os Objetivos constituem-se na principal inovação deste Plano, na medida em que 
expressam as escolhas do governo para a implementação de determinada política 
pública. 

(...) 

A cada Objetivo estão associadas Metas, que podem ser qualitativas ou quantitativas. 
As Metas são indicações que fornecerão parâmetros para a realização esperada para o 
período do Plano. As qualitativas são particularmente interessantes porque ampliam a 
relação do Plano com os demais insumos necessários à consecução das políticas, além 
do Orçamento. 

(...) 

Já as Iniciativas são institutos derivados dos Objetivos e declaram as entregas à 
sociedade de bens e serviços resultantes da coordenação de ações orçamentárias e 
outras: ações institucionais e normativas, de pactuação entre entes federados, entre 
Estado e sociedade e de integração de políticas públicas (PLANO PLURIANUAL 2012-
2015: PROJETO DE LEI/MPOG,  2011, p.114/115)

Garcia ( 2012, p. 448/449) ao analisar as alterações propostas faz um conjunto de considerações 
sobre  a nova base conceitual do PPA, chamando a atenção para o significado dos programas 
temáticos e, em especial, tecendo forte crítica sobre a ideia de tema. Em sua avaliação, afirma 
que:

 (...)Ao propor programas temáticos o MPOG optou, conscientemente 
ou não, por aumentar o grau de imprecisão do PPA. As políticas 
governamentais são setoriais ou multissetoriais, nunca temáticas. Tema 
é uma palavra polissêmica, não conceituada em quaisquer das principais 
áreas em que se organiza o conhecimento (...).  Trazê-la para o planejamento 
governamental não representa avanço metodológico. 

Igualmente, tece críticas aos conceitos adotados para Objetivos e Iniciativa, por entender que a 
alteração proposta não traz ganhos efetivos em relação à metodologia anterior. Afirma Garcia 
(  2012, p. 449/450), 

‘ O conceito aqui adotado de objetivo equivale ao de problema na metodologia anterior, 
pois se uma situação deve ser alterada é porque ela se mostra em desconformidade 
com que o governante avalia como desejável. O objetivo é transformá-la em um certo 
sentido e com certa intensidade (meta a alcançar), no horizonte temporal do PPA, de 
modo igual ao dos dois PPA anteriores. A diferença é que a organização proposta não 
permite derivar operacionalmente um esquema de gestão. Os objetivos devem conter 
metas a serem alcançadas ao final do plano (não são demandadas metas anuais). 
O conceito de meta é: “medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza 
quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de cada caso. Quando 
qualitativa, a meta também deve ser passiva de avaliação. Cada Objetivo deverá ter 
uma ou mais metas associadas”. Mas, nada é dito sobre o método para “associar” metas 
aos objetivos, abrindo espaço para a falta de unidade nos procedimentos ou para a 
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improvisação. Também seria necessário o estabelecimento de método apropriado 
para a espacialização dos problemas, de modo a possibilitar a programação territorial 
das ações.

                (...)

O conceito de iniciativa é por demais abrangente, englobando processos muito distintos 
(execução direta setorial, execução direta multissetorial, execução descentralizada, 
ações pactuadas entre governos e entes não governamentais), que demandam 
modelos operacionais e administrativos específicos. Do ponto de vista gerencial uma 
iniciativa comporta um conjunto de ações. Não é estabelecido o peso de cada ação 
na iniciativa, a sequência na qual devem ser entregues nem em qual distribuição no 
espaço. Não se revela, portanto, um avanço no modelo de gestão, sendo, ao contrário, 
uma dificuldade de vulto para se avaliar a eficiência na produção das diversas ações a 
integrarem uma iniciativa.        

As bases normativas utilizadas para elaboração do PPA mostram que apesar da atratividade do 
modelo  utilizado no âmbito federal prevaleceu a metodologia antiga de estruturar o PPA em 
torno da ideia de programas, ações e indicadores.

a.3-eventual apoio/suporte de consultoria externa ao governo estadual 

Importa destacar que para a elaboração do PPA não  houve contratação de nenhuma  consulto-
ria externa como suporte ou apoio inicial ao governo estadual. O PPA foi elaborado pela equipe 
técnica da SEPLAN em conjunto com os técnicos dos órgãos setoriais, que trabalharam com a 
definição de Programas, Ações e Indicadores de Ação. Dada as dificuldades estruturais técnicas 
nas distintas secretarias setoriais e órgãos com capacidade de assumir plenamente o processo 
de planejamento, segundo Técnico da SEPLAN, 

os indicadores de Programas foram construídos posteriormente, com 
assessoramento de uma consultoria externa, através de oficinas de ca-
pacitação com as equipes do órgão central e setoriais de planejamento 
(Entrevista  Equipe Técnica, SEPLAN/RN, 2013) 

Em todas as entrevistas realizadas emerge sempre a dificuldade de pensar a gestão a partir da 
construção de indicadores e de seu monitoramento em função da própria estrutura organiza-
cional, razão pela qual se explica a consultoria. 

Para o Técnico 01/SEPLAN, em entrevista realizada, a dificuldade de contratação de consultoria 
externa quando se trata de mudança de governo está diretamente relacionada às exigências 
legais do processo licitatório, pois considerando que o PPA tem que ir para a Assembleia Legis-
lativa no mês de agosto, o processo de licitação deveria ser iniciado no mês de fevereiro para 
poder vencer todos os trâmites legais e as eventuais reclamações sobre as licitações e depen-
dendo do valor monetário envolvido ainda ser apreciado pela Procuradoria Geral do Estado ou 
da Controladoria. Ou seja, quando o processo fosse concluído, o processo de elaboração do 
PPA já estaria muito avançado. 
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a.4- a estrutura do sistema responsável pela elaboração do PPA 

A estrutura organizacional da Secretaria de Planejamento e Finanças é constituída por 
Coordenações que apoiam o trabalho da Secretaria.  Vinculadas à Secretaria (Secretário, 
Secretário-Adjunto e Sub-Secretário) encontram-se as Coordenações de: 

	Coordenação de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação 

	Coordenação de Orçamento

	Coordenação de Administração Financeira  

	Coordenação de Logística e Tecnologia da Informação 

	Coordenação da Região Metropolitana de Natal 

	Coordenação de Estudos Socioeconômicos 

	Coordenação de Assessoria Técnica

	Coordenação de Assessoria Jurídica

A responsabilidade de elaboração do PPA 2012-2015  é da  equipe  formada por  servidores 
titulares e técnicos  da COPLAC, que por sua vez se estrutura em  Sub-coordenação de Planeja-
mento e  Sub-coordenação de Acompanhamento e Controle. 

Segundo informações coletadas junto à SEPLAN, para a abertura do processo de elaboração 
do PPA são convidados os dirigentes de primeiro e segundo escalão e equipe técnica de Pla-
nejamento dos órgãos setoriais além de outros convidados de órgãos do Poder Executivo e de 
Outros Poderes. E, durante o processo, a SEPLAN coordena a elaboração do PPA orientando os 
órgãos setoriais do ponto de vista técnico e metodológico.  O mesmo procedimento é utilizado 
para os demais órgãos do Poder Executivo. 

Segundo Técnico da SEPLAN, 

As discussões ocorrem através do exercício da metodologia para formulação dos 
programas a partir dos problemas e oportunidades que se apresentam em cada área/
região, levando em consideração os estudos disponíveis; a capacidade de execução 
de cada órgão e legislação pertinente, buscando evitar a sobreposição de ações e 
levando em consideração a intersetorialidade de alguns temas  (  Entrevista  Equipe 
Técnica,  SEPLAN/RN, 2013) 

Pode-se então afirmar que a estrutura do sistema responsável pela elaboração do PPA é for-
mada pela equipe de técnicos da SEPLAN,  da equipe de planejamento dos órgãos setoriais ( 
quando existe)  e técnicos dos órgãos do Poder Executivo através da sistemática de reuniões, 
onde são discutidas questões de ordem metodológica e técnica com todos os envolvidos. 
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O relato da Técnica da SEEC informa sobre a estrutura no âmbito da secretaria: 

Nós  temos o grupo auxiliar de programação e orçamento. Então esse grupo é 
composto  por seis pessoas que gerenciam toda  essas ações. Infelizmente a gente não 
tem  muito a dimensão  da nossa competência que seria de planejar, de acompanhar  
de monitorar e a de avaliar, infelizmente como a gente não tem recursos e  pessoas 
suficientes para fazer esse trabalho, nem sistema suficiente, então a gente tá um 
pouco deficiente.(...) . Então nós temos um relacionamento muito bom com a SEPLAN 
e a SEPLAN sempre elogia o nosso trabalho por essa minúcia, porque nossa memória 
de cálculo e tudo que a gente faz, nós sentamos com eles,  porque  a gente chegou 
aquele valor, então nos temos tudo isso, tem essa minúcia por ser um trabalho grande; 
porque para fazer o orçamento de uma secretaria de educação necessariamente não 
precisa ser economista, mas uma pessoa que entenda da educação, da educação 
principalmente, ele tem que ter a prática, a vivência do que é educação . Então é por aí!          

 (...) 

Nós temos  três grupos, tem um grupo de estatística, como eu falei pra você, estatística 
educacional que é responsável pelo Censo Escolar;  temos esse grupo de programação 
e orçamento,  temos o grupo lá que nos dá o apoio administrativo e temos uma 
subcoordenadoria de avaliação. 

A estrutura para elaboração do PPA não se dá de forma uniforme nas diversas unidades seto-
riais.  Na SETHAS, em entrevista realizada em janeiro/2013, a Técnica afirma:

o processo ocorre mediante a participação dos técnicos representantes das 
Coordenações internas quando solicitado pela SEPLAN. Não há processo de 
planejamento da SEPLAN integrado com esta Secretaria, somos apenas informado e 
cobrado de algumas atividades relativas à programação geral do Estado. 

(.......)

Se for em nível de Estado, nenhuma estrutura. Se for em nível da SETHAS internamente 
foi determinado pelo Secretário que a nossa Coordenação faria a articulação e avaliação 
da Instituição. Claro, ajuda mas  de forma incipiente e sem estrutura adequada para tal. 

( Entrevista  com Técnica SETHAS/RN, 2013)

Idêntica situação ocorre na SEJUC onde o processo de participação da Secretaria na elaboração 
do PPA  somente ocorre por solicitação da SEPLAN. Neste momento, o  Secretário solicita a to-
dos os Coordenadores que elaborem os seus PPA e depois  que tudo é  compilado se  devolve 
para a SEPLAN. Não há, segundo Técnico entrevistado, em fevereiro /2013, estrutura gerencial 
disponível para apoiar o processo de planejamento e avaliação. Quando há dúvidas em relação 
à solicitação recebida da SEPLAN um servidor é disponibilizado para fornecer as orientações 
necessárias. 

Este resultado é coerente com os achados da pesquisa sobre a estrutura orçamentária dos esta-
dos brasileiros que aponta que apesar de 63% dos Estados possuírem Sistema de Planejamento 
e Orçamento, 74% não possuem carreira de servidores específicos na área (DIAGNÓSTICO DA 
ÁREA ORÇAMENTÁRIA DOS ESTADOS BRASILEIRA, 2011,p.27.) 



46

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Evidencia-se pois uma estrutura deficitária que não responde às exigências cada vez mais cres-
centes da sociedade,  expressas em novas e contínuas demandas. Isto implica pois em uma ges-
tão  do cotidiano, inercial, reativa e desprovida de uma visão estratégica e integradora.  

a.5- as fases ou etapas da atividade planejadora

As etapas do  Plano Plurianual, citadas no Manual de Elaboração do PPA norte-rio-grandense 
(2012-2015) – preparação, elaboração, aprovação, implantação, execução,   monitoramento,  
avaliação e revisão do PPA estão definidas da seguinte forma:

A etapa de preparação é definida no Manual como um processo que envolve o desenvolvi-
mento de ações chamadas preliminares, que por sua vez fundamentam a elaboração do plano, 
quais sejam: a  definição da metodologia para a elaboração do PPA  2012-2015,  a proposta 
preliminar da estruturação do Projeto de Lei do PPA, com os devidos anexos  e a validação da 
metodologia e da estrutura do documento. 

Já a etapa de elaboração, corresponde ao desenvolvimento das atividades de elaboração pro-
priamente dita dos programas,  que deve constituir, por seu turno,  um insumo básico ou como 
principal referência, a própria base estratégica do PPA. Esta etapa deve nortear não só a formu-
lação das políticas públicas, mas também os eixos, as diretrizes gerais e as prioridades, consti-
tuindo, portanto, naquilo que é denominado de “Projeto Lei do PPA”. 

A base estratégica de elaboração do PPA do Rio Grande do Norte no quadriênio em questão, 
descrita no “Manual de Elaboração do PPA” incorpora as seguintes contribuições: a avaliação 
do PPA do governo anterior (2008-2011),  as recomendações dos planos de desenvolvimento 
sustentáveis regionais,  as prioridades das deliberações e recomendações dos conselhos e con-
ferências que envolvem a participação social,   o programa do atual governo e outros estudos 
e planos setoriais.

Em relação à avaliação do PPA 2008-2011, segundo Técnico da SEPLAN, 

a avaliação consistiu em relatório demonstrativo do que foi realizado no período, 
demonstrando a aplicação de recursos por fonte de financiamento, por macro-
objetivo, por tipo de programa, por função, por região x população e por programa, 
destacando o desempenho dos projetos estratégicos e a performance de indicadores 
socioeconômicos em relação aos macro-objetivos( Entrevista Equipe Técnica  SEPLAN/
RN, 2013).

“ a SEPLAN não só  realiza uma análise de como se comportou e de como foi a execução 
do PPA anterior, mas também, ao mesmo tempo, sugere aos órgãos como deve ser a 
continuidade dos programas “  (Entrevista Técnico 02, SEPLAN/RN, 2012);

O material divulgado no seminário de elaboração do PPA 2012/2015, na forma de slides, apre-
sentava  os seguintes dados relativos ao PPA 2008-2011: 

a) alcance das metas relacionadas aos macro-objetivos.  Para o  macro objetivo “ dinamizar a 
base econômica”   foi realizado 80% do previsto. Em seguida, o  macro-objetivo “ melhorar a 
qualidade de vida e promover a inclusão com 67%, modernizar a gestão com 44%, ampliar e 
modernizar a infraestrutura com 29% e consolidar a participação com 27%;
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b)resultados por região. O maior volume de gastos foi feito na região do Litoral representando 
41% dos gastos. Em segundo lugar com o mesmo percentual de gastos, na ordem de 5%,  as 
regiões do Seridó, Mossoroense e Médio Oeste. Em terceiro lugar,a região do Agreste  e Alto 
Oeste com 4% . Em quarto lugar com 3% a região do Vale Açu e em último lugar a região do Li-
toral Norte com 2%.  Importa ressaltar que  31% dos gastos não foram identificados por região;

c) fontes de financiamento no período 2008-2010.  O Quadro abaixo mostra a origem dos recur-
sos alocados ao PPA e o percentual de recursos efetivamente gastos. 

Quadro 0 3-  Fontes de Financiamento do PPA 2008 -2010

Fontes

Financiamento

Percentual realizado
Previsto Realizado

Governo Estadual 2631 milhões 1397 milhões 53,11%
Governo Federal 2382 milhões 1060 milhões 44,5%
Operações de crédito 1211 milhões 561 milhões 46,38%
Outros 476 milhões 272 milhões 57,3%
Total 6700 milhões 3290 milhões 49,1%

Fonte: SEPLAN ( slides de apresentação do PPA 2012-2015), 2012

d) os recursos investidos no PPA consumiram 15,65% das despesas do Executivo  ( R$ 
3.292.175.000,00 - três bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil 
reais). As demais despesa com pessoal, custeio, juros e encargos da dívida ( R$ 21.032.000.000,00 
– vinte e um bilhões, trinta e dois milhões de reais) comprometeram 84,35% dos recursos.

Como se constata, os dados referentes ao PPA 2008/2011 esclarecem pouca coisa relativa aos 
problemas, programas, ações, metas e indicadores que instrumentalizaram a ação do Estado. E, 
assim sendo, é difícil saber sua real importância para a  elaboração do PPA 2012/2015.  Sabe-se 
apenas que muitas ações deixaram de ser realizadas uma vez que apenas 49,1% dos recursos 
alocados ao PPA foram gastos, que os recursos alocados ao PPA consumiram 15,65% das despe-
sas do Executivo.  É provável que setorialmente haja uma avaliação mais precisa sobre as ações 
previstas e realizadas. Destacamos aqui o material utilizado no seminário organizado pela SE-
PLAN para elaboração do PPA 2012-2015.   

Conforme já apontamos, em relação às recomendações dos planos de desenvolvimento sus-
tentáveis regionais, estas ocorrem apenas quando há interesse de atuação de cada secretaria 
setorial. Podem fazer parte ou não do conjunto de programas do PPA pois a estratégia utilizada 
foi apenas a  de consulta aos documentos e às suas recomendações. Assim, a afirmação de que 
eles são utilizados para elaboração do PPA deve ser relativizada, apesar de que eles traçam um 
panorama dos problemas e potencialidades do Estado do Rio Grande do Norte.

Em relação às deliberações dos conselhos, a participação foi indireta na medida em que não 
houve um processo dinâmico de escuta. Segundo Técnico da SEPLAN, 

Os Conselhos foram envolvidos de maneira indireta no processo de elaboração do 
PPA através da recomendação, por parte da SEPLAN, de que fossem incorporadas às 
propostas, as deliberações das Conferências Estaduais dos Conselhos. Porém, coube 
aos órgãos setoriais a análise, e decisão final quanto as Ações e Programas a serem 
incorporados no PPA. A orientação da SEPLAN para que fossem consideradas as 
deliberações das Conferências, partiu do pressuposto de que elas são mecanismos 
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legítimos de participação social. Os planos regionais também foram incluídos dentro 
dessa lógica, por terem sido construídos através de metodologia participativa. A 
participação de representantes do poder público estadual, inclusive da SEPLAN, em 
alguns desses Conselhos tais como: conselhos estaduais de Assistência Social; de 
Segurança Alimentar; da Saúde; da Criança e do Adolescente; do Desenvolvimento 
Rural Sustentável; do Turismo; da Ciência e Tecnologia; da Mulher; Igualdade Racial; 
de Meio Ambiente; de Recursos Hídricos; de Habitação; do Idoso; dentre outros. 
Facilitando assim, a obtenção de suas demandas (Entrevista Equipe  Técnica SEPLAN/
RN, 2013). 

Em relação às contribuições acima descritas e que compõe a base estratégica de elaboração do 
PPA, verifica-se  assim que elas se apresentam de modo superficial, pela insuficiência de dados, 
ausência de participação social e aproveitamento baixo das informações já existentes contidas 
nos planos de desenvolvimento regional. 

As principais características que devem compor o processo de elaboração do Plano Plurianual, 
segundo o Manual de elaboração do PPA norte-rio-grandense são: visão estratégica com obje-
tivos definidos; identificação dos problemas e oportunidades; concepção dos programas para 
solução dos problemas;  especificação das diferentes ações, programas, produtos, projetos e ou 
atividades; os macro-objetivos, a quem seriam atribuídos indicadores, e os produtos, a quem 
seriam atribuídos as metas. 

A metodologia de elaboração tem no programa, referido sempre à solução de problemas, a 
unidade básica de organização do PPA. O caráter estruturador do programa tenta articular os 
objetivos, as ações, metas,  indicadores e orçamento.  Esta metodologia  utilizada, também 
no plano federal até 2011,  foi resultante das propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI), em dezembro de 1997, formado por representantes de ministérios e ór-
gãos de controle, que ao procurar fazer do PPA um plano de governo trouxe um conjunto de 
inovações, tais como: 

o Programa passaria a ser a unidade básica de organização do PPA e o módulo de 
integração do plano com o orçamento; 

os programas seriam referidos, sempre, à solução de problemas identificados e 
declarados, com seus objetivos finais estabelecidos, com quantificação de metas 
e custos. Teriam a execução acompanhada e os resultados avaliados mediante 
indicadores especificamente construídos; 

 os programas passariam a ser integrados por ações. Nos programas orçamentários as 
ações foram desdobradas em projetos e atividades e a cada um deles corresponderia 
um produto, com sua respectiva meta; 

 seriam excluídas as categorias subprograma, subprojeto e subatividade;

 a consolidação da classificação funcional-programática pelas três esferas do governo 
passaria a ocorrer exclusivamente por função e subfunção, consideradas como 
categoria para a análise de políticas;

a classificação funcional-programática, a partir de programas, seria definida em cada 
esfera de governo quando da elaboração do respectivo plano plurianual, considerada 
como categoria de natureza gerencial, isto é, instrumento de acompanhamento e 
avaliação da ação de governo;
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a criação de Operações Especiais, as que não contribuíssem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo e das quais não resultaria 
um produto útil ao enfrentamento do problema (transferências, serviço da dívida, 
aposentadorias e pensões, etc.) (GARCIA, 2012,437/438) 

Ainda segundo Garcia ( 2012 p. 437), a proposição do  GTI fora decorrente 

da  persistência das deficiências, as reiteradas comprovações da limitação dos 
enfoques reducionistas, o acúmulo de erros, o crescimento de insegurança na tomada 
de decisões, o desconhecimento sobre os processos governamentais concretos 
acabaram por levar a que mudanças fossem tentadas.

A etapa de elaboração do PPA ocorre no âmbito das secretarias,  após as reuniões com a equipe 
da SEPLAN, sendo composta pela formulação das ações concretas e organizadas em progra-
mas direcionados ao enfrentamento dos problemas. Nessa etapa, será levado em consideração 
o aproveitamento das potencialidades do Estado do Rio Grande do Norte que deve estar em 
consonância não apenas com as diretrizes setoriais das secretarias, mas também com as pró-
prias orientações gerais do governo. 

Para os técnicos da SEPLAN, em entrevista realizada, este processo se complementa pela res-
ponsabilidade  dos respectivos órgãos em avaliar as políticas  públicas, em consonância  com o 
que foi projetado,  a fim de contribuírem  com  propostas ou políticas que precisam ser aprimo-
radas e  com a tarefa de emitir pareceres das políticas públicas que não deram certo. 

Nas entrevistas realizadas, todos os técnicos  preocuparam-se em  afirmar que a SEPLAN não 
elabora diretamente o PPA, mas apenas  faz a consolidação das propostas, uma vez que a ela-
boração do Plano Plurianual é de responsabilidade de  todos os órgãos envolvidos. 

“Os órgãos que têm suas atividades fins também têm  os diagnósticos do que está 
acontecendo e baseados nos seus próprios estudos, por exemplo, saúde, educação, 
elaboram o seu plano de ação focado em resolver determinados problemas, focados 
nas regiões, que  eles próprios identificam. A SEPLAN não é quem elabora, quem elabora 
são todos os órgãos, a SEPLAN consolida “ ( Entrevista Técnico 04, SEPLAN/RN, 2012)

A origem das propostas, localizadas no âmbito setorial, é confirmada pela Técnica SEEC, ao 
afirmar em entrevista que: 

No final de 2010, eu tive a oportunidade de reunir a secretaria para dizer a ela o que é 
orçamento, o PPA, a LDO. Porque, assim, as pessoas não têm ideia.  (...) nós formulamos 
a proposta com base no que os setores nos indicam, nos enviam, então a gente preenche 
os objetivos, as descrições, os projetos que existem, quanto  ele pretende baixar, quanto 
aquilo vai custar e aí nós fazemos os estudos, sendo assim qual foi o avanço que a gente 
teve de um ano para o outro, o percentual de aumento;  então, quando a gente não tem 
nenhum dado a gente vai por centro, que a gente tem o número de aluno, que se eu 
for calcular a merenda escolar, eu não calculo ele por calcular, não, eu gastei 23 milhões 
esse ano, eu vou botar    24 milhões, colocar 5% a mais, não cabe aqui, eu vou para 
matrícula, que é valor per capita pra eu poder ter a base. Então nós fazemos o nosso 
planejamento com os pés no chão, a gente não faz as coisas por fazer. Porque eu acho 
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melhor você ter um orçamento mais restrito e depois você complementar quando o 
recurso chegar  e se ele chegar, do que você fazer aqueles orçamentos monstruosos que 
vão criar expectativas  para a  sociedade (  Entrevista Técnica SEEC/RN, 2013). 

O lócus  das proposições no âmbito de cada unidade é confirmada tanto pela SETHAS quanto 
pela SEJUC, ao afirmarem que a SEPLAN solicita dessas unidades as propostas que irão confor-
mar o PPA. O processo de planejamento  é  feito pelos técnicos que estão à frente dos projetos 
e programas mas o papel central é da SEPLAN. 

O papel da SEPLAN em todo o ciclo de  planejamento é confirmado pela técnica da Secretaria 
de Educação quando afirma:  

A SEPLAN é a orientadora e é o corpo fundamental pra que a gente possa elaborar. Ela 
é quem nos dá todos os subsídios, quem orienta o sistema. O sistema é todo orientado 
pela SEPLAN. Então no fundo, no fundo, a secretaria (de educação) não faz o PPA, ela 
apresenta a sua proposta financeira para que ela seja inserida dentro do projeto. Porque 
o projeto mesmo é  todo da SEPLAN. (....)  Nós elaboramos o que nos diz respeito, 
porque nós somos uma unidade orçamentária e enquanto  unidade orçamentária 
temos que apresentar a proposta financeira,  mas a proposta toda é direcionada com 
base no que a SEPLAN orienta.  (....)  A SEPLAN não tem a função só de consolidar mas 
também de orientar, principalmente ( Entrevista Técnica SEEC/RN,  2013 ). 

A fala acima mostra não só o papel da SEPLAN mas como ela se  articula com os demais órgãos. 
Para a Equipe Técnica da SEPLAN, 

A articulação se processa a partir da mobilização dos atores governamentais, sob a 
coordenação da COPLAC/SEPLAN. Para maior agilidade ocorre, por parte da COPLAC, 
a distribuição de tarefas entre os técnicos, criando-se a figura de “monitores” que 
atendem a um determinado grupo de órgãos, sempre levando em consideração as 
áreas de atuação dos órgãos envolvidos (Entrevista Equipe Técnica SEPLAN/RN, 2013).

O depoimento da técnica da SEEC sobre o processo de participação da Secretaria na elabora-
ção do PPA deixa mais clara a forma como isto ocorre. 

O nosso processo de elaboração, no primeiro PPA , eu posso dizer a você, no primeiro que parti-
cipei, anterior a esse, a gente teve uma participação efetiva da representatividade da secretaria 
como um todo. Infelizmente, agora, a gente estava num processo de transição e esse processo 
de transição impediu que a gente tivesse um planejamento como a gente teve no anterior, 
onde nós juntamos, elaboramos um instrumento e esse instrumento, a gente trabalhou em 
grupo com toda representatividade da secretaria: participação do sindicato, participação das 
diretorias regionais, com participação das escolas, de todas as entidades que  eram vinculados 
à Secretaria de Educação.  Esse agora ( o PPA), a  gente não teve assim, porque não houve con-
dição. O processo de transição acabou dificultando apesar da   metodologia  não ter mudado 
muito. Então,  fizemos assim, nós somos muitos criteriosos; a gente não elabora um instrumen-
to desse no “chute”; de jeito nenhum! A gente elabora com estudos. Depois que nós fizemos, 
assim, uma “boneca” do PPA, aí a gente levou todos os coordenadores e subcoordenadores da 
secretaria, participaram, e alguns servidores; então a participação que a gente teve efetiva foi 
apenas da secretaria. A SEPLAN  orienta a gente,  manda documento, manda os estudos e, com 
base nesses estudos, nos levantamentos que ela faz, ela passa para as secretarias, ela fez um 
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grande palestra com todas as secretarias, as secretarias se reuniram e também nós tivemos um 
dia exclusivo lá pra uma reunião por secretaria e servidores, eles passaram as informações pra 
gente “( Entrevista Técnica SEEC/RN, 2013)

A percepção das dificuldades que a SEPLAN/RN tem de se apropriar setorialmente das políticas, 
uma vez que essas são de responsabilidade dos órgãos ou secretarias estaduais, é comentada 
pelo Técnico 01, ao destacar a ausência de um órgão técnico na Secretaria de Planejamento 
para dar  suporte ao processo de formulação das políticas públicas e atuar diretamente com as 
secretarias ou os órgãos setoriais. Afirma que no  Rio Grande do Norte já   existiu um órgão com 
essa característica -  o  Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte ( IDEC) , mas que 
se transformou em outro órgão, com outra finalidade, o Instituto de Desenvolvimento Econô-
mico e Meio Ambiente (IDEMA).  Referindo-se ao IDEC, afirma:

Em 1996, passou a ter, além das atribuições da sua competência original, atribuições 
relativas à área de meio ambiente, culminando, em 2008, na alteração do nome para 
o atual Instituto de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente – IDEMA, sua 
desvinculação da SEPLAN e, consequentemente, sua atuação como órgão de apoio à 
área do planejamento programático estadual. Com isso, as atividades de elaboração 
de estudos, produção de informações e estatísticas foram transferidas para as 
competências da SEPLAN (Entrevista Equipe Técnica SEPLAN/RN  2013 ). 

Para expressar a real deficiência desse processo,

 “  utiliza um exemplo hipotético, da decisão de um governo de construção de uma 
certa quantidade de escolas para os quatro anos de mandato, quando não se sabe  
se seriam suficientes, pois não há  avaliação de um órgão especializado, que pudesse 
verificar a real necessidade. Seria preciso, portanto, a existência de um órgão técnico 
que ponderasse a verdadeira necessidade, posicionando-se tecnicamente, com poder 
de  questionar: “será que o problema é fazer escola, ou fazer a escola profissionalizante?”  
“Ou é trabalhar o ensino  com uma nova metodologia?”  ( Entrevista Técnico 01, 
SEPLAN/RN, 2012)

Ainda continuando com a sua argumentação, afirma que:

 “em função da ausência de um órgão técnico de planejamento, as secretarias acabam 
agindo de maneira muito individualista.  A SEPLAN  precisaria, enquanto um órgão de 
coordenação geral,  ter uma visão global do processo, verificar o inter-relacionamento 
entre as secretarias e não deixá-las isoladas nas tomadas de decisões.  E, nesse ponto,  
qualquer política publica proposta pelos órgãos e secretarias necessitaria de que essas 
políticas fossem avaliadas por um órgão especializado, que pudesse de fato estudar 
profundamente cada política. Mas, no Rio Grande do Norte, infelizmente isso não 
acontece” (Entrevista Técnico 01, SEPLAN/RN, 2012).

“Assim, a gente avançou por um lado, mas carece de informações, vamos dizer 
estudadas...porque os órgãos, estão preocupados só com eles e a gente precisava, como 
um órgão de coordenação geral de ter uma visão global, precisaria até estar vendo o 
inter-relacionamento daquele órgão com outro...então assim a gente fica carecendo 
desse contraponto...eu acho que qualquer política só melhora se ela estiver sendo 
estudada, estudada e estudada... a gente não consegue, a gente tem essa falha “ ( 
Entrevista Técnico 01, SEPLAN/RN, 2012)
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Esta avaliação é coerente com a avaliação feita por Santos (2011, p. 334) ao avaliar a falência do 
sistema de planejamento formal e os equívocos de seleção e formação dos servidores dedica-
dos ao planejamento, tanto o setorial quanto o central. 

Ressalta-se que o sistema só será eficaz se os agentes forem reconhecidos como 
legítimos para a função. Por isso, a discussão se vincula, necessariamente, à estruturação 
de um corpo que possua legitimidade e instrumentos para gerir o sistema, o que 
só terá melhores condições de se materializar, entre outros fatores, caso os agentes 
possuam conhecimentos sobre o funcionamento do governo, as políticas públicas e 
as razões do atual estágio de desenvolvimento do país. 

Outra fase que envolve o processo de elaboração do PPA são as realizações de seminários e reu-
niões de trabalho e treinamentos dos técnicos das secretarias responsáveis pela elaboração do 
plano, além do preenchimento de formulário com os dados do PPA, referentes aos programas, 
projetos, atividades e metas quantificadas e regionalizadas. Os formulários devem ser  preen-
chidos, portanto, pelos representantes das secretarias setoriais, levando em consideração as 
compatibilizações com os Plano de Governo e as demandas regionais.

Em relação a esta fase consta no documento que houveram  inúmeras e variadas contribui-
ções de segmentos formais e informais da sociedade, colhidas em diversos eventos da atual 
governadora do Estado, como também no período da pré-campanha e da própria campanha 
eleitoral. No entanto, não é especificado  quais foram essas contribuições, nem tampouco  es-
ses segmentos,  sejam formais e, sobretudo, os informais. Apenas relata-se que o processo de 
elaboração do PPA  iniciou-se com a realização de um seminário que envolveu todos os ges-
tores públicos, levando em consideração as discussões sobre os objetivos, as estratégias e os 
métodos de sua construção. 

Não se vislumbra em nenhum momento, seja em documentos ou nas entrevistas, as tensões 
naturais originárias da lógica setorial de construção do PPA. Tudo se passa como se não houves-
se contradições internas e disputas entre os atores pela definição dos problemas, programas, 
objetivos, alocação de recursos. Trata-se de uma visão  do planejamento apenas como orga-
nização dos meios contrariando a ideia de que o debate sobre  planejamento governamental 
“deve estar nas relações entre Estado, sociedade civil e esfera pública; no papel do Estado; nos 
dilemas entre política e análise de políticas; e nos assuntos que decorrem destas relações ( 
SANTOS,2011,p. 308)”.

Na entrevista realizada, os técnicos confirmaram  a realização do seminário para o qual  foram 
convocados todos  os dirigentes dos órgãos do  executivo estadual e  também de outros po-
deres para discutir o processo de elaboração do plano. A agenda de reuniões disponibilizada 
mostra  um conjunto de reuniões com vários  órgãos: DETRAN,ARSEP,CONSEC,ASSECOM,JU-
CERN,SEDEC,FAPERN,TCE,AGN,POTIGÁS,IPERN,ITEP,CGE,PGE,CONTROL,DATANORTE,DEFENSO-
RIA PÚBLICA, DEI,PJG,durante o mês de abril de 2011

Os dirigentes das secretarias setoriais são orientados para preencherem os formulários com os 
dados do PPA (Programas, Projetos, Atividades e Metas quantificadas e regionalizadas), com-
patibilizados com o Plano de Governo e com as demandas regionais, ocasião em que  recebem 
orientações de ordem metodológica e técnica. A formulação, no âmbito das secretarias, das 
ações concretas organizadas em programas para o enfrentamento dos problemas tem como 
finalidade o aproveitamento das potencialidades do Rio Grande do Norte em consonância com 
as Diretrizes Setoriais das Secretarias e Orientações Gerais do governo (MANUAL DE ELABORA-
ÇÃO PPA 2012-2015, 2011 ) .
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Como se constata, o planejamento longe de ser algo vivo que mobiliza a atenção dos atores em 
torno de uma visão de futuro, transformadora da situação social, apresenta-se apenas como 
um instrumento reduzido a  uma rotina procedimental de preenchimento de formulário e de 
natureza fragmentada. 

Posteriormente, complementando ainda uma das fases do processo de elaboração, é realizada 
a análise das propostas setoriais pela COPLAC da SEPLAN do Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte com a finalidade de identificar possíveis inconsistências metodológicas, bem como 
as prováveis incoerências dos dados e a promoção dos ajustes necessários.  Como já apon-
tado anteriormente, neste momento, são feitos os cortes orçamentários para adequação às 
expectativas de receitas  bem como a definição de prioridades do governo pela Governadora 
e Secretário de Planejamento.

Finalmente, fechando o processo de elaboração do Plano Plurianual, temos não apenas a conso-
lidação das propostas e a elaboração do Projeto de Lei do PPA, com a validação do mesmo pelos 
titulares das secretarias, mas também a definição das orientações estratégicas de governo e dos 
programas,  paralelamente também aos parâmetros financeiros de referência, que estimam o 
montante de recursos orçamentários disponíveis para alocação dentro do próprio PPA. O corte 
dos gastos é feito pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE), órgão constituído por 
praticamente todos os secretários de Estado, ouvidos a Governadora e a SEPLAN.  

Conforme representação, em Figura  abaixo, apresentado pela COPLAC/ SEPLAN – RN, temos 
a dimensão organizacional, em termos teóricos-metodológicos, do processo de elaboração do 
PPA no Estado do Rio Grande do Norte para o período 2012-2015.

FIGURA 13
DIAGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PPA (2012-2015)

Fonte: Manual de Elaboração do PPA  (2013-2015) – COPLAC/SEPLAN/RN
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O diagrama acima mostra a ação coordenadora da SEPLAN de todo o processo de elaboração 
do PPA. Não fica claro, no entanto, quais os momentos em que as ações dos órgãos setoriais 
são articuladas entre si, evidenciando muito mais uma lógica fragmentadora da ação pública.  
O  exame do processo  revela também que a ação coordenadora da SEPLAN limita-se à orien-
tação metodológica e à recepção das propostas de todas as unidades setoriais, tendo muito 
pouco espaço ou praticamente nenhum para definir a proposta de plano que seja orientador 
da ação do governo. Este dado apenas reforça a compreensão do papel residual e secundário 
da SEPLAN no que se refere ao processo de planejamento como capaz de orientar as ações do 
governo  a partir de uma visão de futuro construída pelos diversos atores sociais. 

a.6- os mecanismos/instrumentos instituídos com vistas à materialização da 
participação dos órgãos envolvidos 

Contata-se em relação à institucionalização de mecanismo para estimular a participação das 
unidades setoriais e órgãos a  ausência de  uma arquitetura organizacional  para favorecer a  
articulação entre diferentes órgãos e atividade. Registre-se apenas os seguintes momentos de 
interlocução:  durante o seminário para apresentação da metodologia aos diversos órgãos e se-
cretarias setoriais, durante o processo de elaboração com a figura dos “ monitores” para facilitar 
a interlocução entre SEPLAN e órgãos setoriais e do Poder Executivo e  após os órgãos setoriais 
apresentarem seus programas e dados para compatibilização da receita e ajustes.  Não existem 
outros canais de interlocução para estimular as atividades de planejamento. Não há outros mo-
mentos para  compartilhar problemas e propostas com os diferentes órgãos, o que caracteriza  
uma lógica fragmentadora de proposições e compromete uma ação articulada entre os órgãos,  
dificultando  a solução de problemas que pela própria natureza possuem muitas interfaces 
com outras unidades administrativas e uma governança com a presença de muitos atores.

a.7- a relação do governo com a sociedade civil 

O Manual de Elaboração do PPA norte-rio-grandense 2012/2015 tem a preocupação de de-
monstrar, teoricamente, a importância das atuais diretrizes e dos princípios que norteiam a 
questão da  participação social  na implementação  e no controle social das políticas públicas, 
advindas, sobretudo, da promulgação da Constituição Federal de 1988 e que marcam, por sua 
vez,  a implementação de um novo paradigma da gestão das políticas públicas no país, seja 
através da promoção da descentralização e/ou da ampliação do espaço de participação so-
cial.  Destaca-se, portanto, o novo papel que se abriu para as organizações  da sociedade civil 
no interior dos sistema político brasileiro e o seu protagonismo na condução daquilo que é 
denominado de coisa pública.

As novas diretrizes constitucionais de participação cidadã criaram dois principais mecanismos 
de deliberação coletiva, como lembra e informa o Manual de Elaboração do PPA do Rio Grande 
do Norte 2012/2015, que foram exatamente os “Conselhos de Políticas Públicas” e as “Conferên-
cias”, buscando dessa forma  a transparência  do processo e reforçando o  espírito democrático 
da gestão governamental, além  de tentar proporcionar, obviamente, a legitimidade do proces-
so de construção do PPA.

As diretrizes da orientação do processo de participação social na construção do PPA visam, por-
tanto, não apenas a valorização dos canais de participação social existentes, com a devida va-
lorização também das propostas já construídas nesses espaços, por meio dos Conselhos e das 
Conferências, mas também a construção conjunta das prioridades entre os Órgãos Setoriais 
das Secretarias Estaduais e dos atores envolvidos com a participação social. Além  do próprio 



55

RIO GRANDE DO NOR TE

retorno ou do feedback para esses mesmos atores envolvidos, em todas as etapas do processo 
de construção do Plano Plurianual.

Assim a metodologia de participação social do PPA norte-rio-grandense 2012-2015, em termos 
de formatação, foi proposta tendo como referência  a seleção do conjunto das deliberações e 
das recomendações dos “Conselhos” e das “Conferências”, identificadas tanto em sua abran-
gência estadual, quanto regional, por intermédio da  formação de grupos  de trabalho. Esses 
grupos de trabalho seriam  formados por representantes dos órgãos setoriais e pelos conselhos 
a esses vinculados. O objetivo era que, após a triagem desse conjunto de deliberações e das 
recomendações priorizadas, o grupo de trabalho encaminhasse os resultados ao corpo técnico 
responsável pelo Plano Plurianual,   setorialmente atrelado a cada temática. O material ou o 
produto serviria, então, de base para a elaboração dos objetivos setoriais do próprio PPA.

O objetivo era formar parcerias, dividindo responsabilidades na construção de uma gestão 
com inclusão social, através da ampliação do diálogo com os movimentos sociais e com a so-
ciedade civil organizada, de maneira que esses setores participassem das pautas relevantes e 
da elaboração das políticas públicas, como é enfatizado no Manual de Elaboração do PPA 2012-
2015. A importância dos Conselhos e Conferências residia no fato de constituírem-se espaços 
de exercício de pactuação dos diversos setores da população.

No entanto, o exame do processo efetivo de elaboração do PPA,  evidencia que os mecanismos 
metodológicos instituídos com vistas à participação da sociedade civil no processo de constru-
ção da participação social,  em torno do processo de elaboração do PPA,  não foram seguidos 
conforme o que previa o Manual de Elaboração do PPA 2012-2015, caracterizando  ausência 
de diálogo com a sociedade civil organizada e colocando em segundo plano a pactuação das 
políticas públicas.

Como afirma a representante do Conselho Estadual de Saúde (CES), em entrevista realizada em 
janeiro de 2013: 

O PPA 2012-2015 do Rio Grande do Norte, inclusive, a parte relativa à pasta da saúde foi 
elaborada pela gestão da SESAP. Não houve iniciativa da Gestão e nem a provocação 
oportuna do Conselho Estadual de Saúde para ocupar seu espaço e vincular suas 
propostas no processo de construção desta peça de planejamento que deve prevê 
recursos para gastos correntes e para investimentos no impulsionamento de políticas 
públicas. O CES só entrou na apreciação desta matéria de Lei, quando a proposta do 
Governo já estava na Assembleia Legislativa, em discussão, ocasião que participou de 
uma audiência pública e em seguida de uma reunião da Comissão de Financiamento 
da AL-RN coordenada pelo Relator Deputado José Dias. 

A ausência de participação  na elaboração do PPA também é registrada pelo Conselho Estadual 
de Educação (CEE), em entrevista realizada em janeiro de 2013. Conforme relata o seu repre-
sentante

O PPA é desconhecido pelos conselheiros, embora tivéssemos o maior interesse de 
participar e contribuir na sua elaboração ( uma vez que tendo prazo de vigência desde 
2012, obviamente já deve ter sido elaborado e estar sendo executado).

Em decorrência, o CEE não apresentou nenhuma proposta. Dado o quadro de problemas edu-
cacionais existentes no Rio Grande do Norte é no mínimo preocupante que esta instância de 
representação da sociedade civil não tivesse nada a dizer e/ou reivindicar e, portanto, sequer 
fosse ouvida.
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Para os técnicos da SEPLAN, a ausência de participação social dos conselhos (não ocorreram 
reuniões ou as escutas regionais entre os membros da SEPLAN/RN e  representantes da socie-
dade civil) foi minimizada pela incorporação dos resultados das deliberações e das prioridades 
das reuniões dos Conselhos e das Conferências.  

A alegação  para a não existência das reuniões ou das escutas regionais foi a viabilização do 
tempo e da própria reestruturação dos órgãos, em função da mudança de governo,  já discutida 
em questões anteriores. A orientação, portanto, restringiu-se a ver as demandas que vinham, 
principalmente, dos Conselhos e das Conferências já realizadas. Foram citados os seguintes 
Conselhos que têm participação do poder público estadual: Assistência Social,   Segurança Ali-
mentar,  Saúde,  Criança e do Adolescente, Desenvolvimento Rural Sustentável,  Turismo,  Ci-
ência e Tecnologia,  Mulher,  Igualdade Racial,  Meio Ambiente,  Recursos Hídricos, Habitação 
e do Idoso.  Registre-se, no entanto, que no PPA não há como identificar que demandas foram 
incorporadas. Deixa-se pois de saber que importância assumem no conjunto das ações que 
compõe o PPA.

 “a legitimidade que a gente tem hoje são as deliberações das políticas das conferências 
que aconteceram que são legítimas e participativas do mesmo jeito. Então, a gente 
pegou as deliberações dos conselhos e das conferências que aconteceram (..) a gente 
pediu aos órgãos de  saúde, assistência que trouxessem  as deliberações,  exatamente 
tirando digo assim essa coisa crítica de não estar indo até as regiões, fazendo as 
audiências públicas. Foram entregues a gente os relatórios das deliberações, das 
conferências municipais “  ( Entrevista Técnico 03 SEPLAN/RN,2012)

Para a equipe da COPLAC/SEPLAN o ideal seria ter realizado as escutas regionais com vista à le-
gitimidade do processo. Mas já que havia dificuldades em realizá-las, procurou-se outra forma 
de legitimidade que foi exatamente os resultados das deliberações das políticas públicas das 
Conferências  e dos Conselhos, entendidas como legítimas e participativas. Como já aponta-
mos não há como saber que demandas foram absorvidas pelo PPA. 

Em entrevista com representante do CES,realizada em janeiro/2013, ficou claro que não houve-
ram recomendações do Conselho  e propostas, tendo sido apenas 

“apresentado um parecer da LOA 2013, indicando a necessidade de ajustes para a LDO e LOA 
2014”

Esta afirmação está em desacordo com as informações dos técnicos da SEPLAN, evidenciando 
a  ausência de participação social no processo de elaboração do PPA  que  para o representante 
do CES é  o resultado de “ pouco acúmulo de discussão e consequente pouca interferência na 
cobrança e provocação a que a gestão se obrigue a incorporar o controle social nas suas agen-
das que legalmente exige a participação do CS”. 

Idêntica avaliação foi feita pelo representante do CEE, que ao ser perguntado se o PPA havia 
incorporado recomendações e/ou deliberações do conselho, respondeu que não sabia  se tais 
recomendações e/ou deliberações existiram e se foram ou não incorporadas pois desconhecia 
qualquer processo de participação social para elaboração do PPA.

“Ao que me consta, não houve contribuição alguma, embora a primeira competência 
legal do CEE-RN seja “ subsidiar a elaboração e acompanhar a execução dos planos 
educacionais, em consonância com as políticas e diretrizes nacionais de educação “ ( 
entrevista realizada em 2013)
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(...) 

este é um mundo em que só os $$$ SÃO quem comandam as coisas. Assim sendo, 
como a Educação é encarada pela maioria dos nossos administradores públicos 
como gasto (ou seja: -$$$) e não como um investimento (ou seja: +$$$), o CEE-
RN só é  lembrado como um órgão de julgamento de processos de autorização e 
reconhecimento de cursos. Isto a um custo praticamente zero! Pois cada conselheiro 
recebe muito menos que meio salário mínimo, por mês, para exercer o seu múnus e o 
faz com amor e dedicação. E, custando tão barato para os cofres públicos, sinto que o 
CEE-RN é subutilizado” ( entrevista realizada em 2013) 

Portanto, na prática, não há diálogo com os movimentos sociais e com a própria sociedade civil, 
em termos de participação, sobretudo, nas pautas que são relevantes no processo de elabora-
ção das políticas públicas. Embora se reconheça a importância do Conselhos e das Conferên-
cias, a forma de comunicação quando ocorre  é estática ou passiva, quando deveria ser de fato 
uma construção ativa, dialogada  entre os anseios do governo e da sociedade civil.

Para a representante do CES impõe-se para ampliar a participação social, o 

Fortalecimento da participação social nas agendas das políticas públicas de forma 
qualificada e consequente o que exige uma participação mais efetiva das instituições 
com potencial para esse objetivo, a exemplo das academias que com seus técnicos 
em diversas áreas do conhecimento poderiam prestar uma assessoria na forma 
de extensão, com um pacto de benefícios para ambos e, é claro, para a sociedade 
(entrevista realizada em janeiro/2013)

(...) 

O conselho representa a sociedade civil na elaboração do PPA, LDO e LOA e, portanto, 
dá um caráter participativo e democrático, agregando demandas com maior 
proximidade das necessidades sociais.  (entrevista realizada em janeiro/ 2013)

Na opinião do representante do CEE, para favorecer a participação social, em primeiro lugar,  
deve-se permitir a efetiva participação social e a partir daí, cada poder da Republica faria a sua 
parte:

“o Executivo consultaria seus próprios conselhos e órgãos oficiais, bem como todas 
as Secretarias e entidades vinculadas ao Governo; o Legislativo ouviria suas bases 
eleitorais, através dos Deputados Estaduais e órgãos ligados à Assembleia Legislativa, 
e poderia realizar audiências públicas sobre o plano. Com isso teria conhecimento de 
causa e  melhores condições de oferecer emendas aditivas, substitutivas ou supressivas 
ao plano;  o Judiciário enviaria as sugestões dos seus juízes jurisdicionais. Além disso, 
o Ministério Público, através de suas múltiplas procuradorias, enviaria suas sugestões. 
E poderiam ser ouvidos também os [órgãos de classe ( como a OAB e o CRM) e os 
sindicatos. Mais: a Igreja e todas as congregações religiosas também poderiam ser 
ouvidas “ ( entrevista realizada em janeiro/2013).
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Conclui-se, portanto, que há um arranjo institucional para abrigar o processo de discussão so-
bre o planejamento no Rio Grande do Norte mas que este não é efetivamente implementado.   
A incorporação das sugestões vindas dos Conselhos  e das Conferências, quando ocorre,  se dá 
de modo passivo. Revela-se, assim, que não há nenhuma interlocução efetiva, no sentido da in-
teração dialógica, entre demandantes de serviços e a unidade planejadora. Logo, as demandas 
sociais por políticas públicas podem entrar ou não na agenda de governo, dependendo de um 
conjunto de fatores de natureza política e econômica. 

É claro que o problema não se restringe a estes aspectos. Há que se registrar também o nível 
de conhecimento dos conselheiros sobre o PPA e seu interesse em participar de sua elaboração.

Para a representante do CES, 

“O conjunto da atual composição do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do 
Norte dispõe de poucos conhecimentos sobre este instrumento, de sua importância 
para a execução dos recursos e de seu devido acompanhamento pelo controle social, 
estendendo, também, para as outras peças do planejamento – LDO e LOA “ ( entrevista 
realizada em janeiro/ 2013) 

O desconhecimento do PPA também foi apontado pelo representante do CEE, indicando uma 
dificuldade adicional de interlocução com o governo. Aliás, a dificuldade de apropriação da sis-
temática de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas tem sido um pro-
blema para a maioria dos conselhos, o que acaba por reduzir a efetividade de sua participação. 

Como se constata, apesar do governo utilizar-se de um discurso de gestão participativa, na 
prática o envolvimento com a sociedade civil organizada é tênue e quase inexistente. Das en-
trevistas com  representantes  dos Conselhos Estaduais de Saúde e Educação emergem con-
trapontos importantes ao discurso oficial –  desconhecimento sobre a incorporação das deli-
berações e recomendações dos conselhos e conferências ( o mínimo que se esperava é que 
os conselhos fossem comunicados sobre o aproveitamento de suas recomendações. O desco-
nhecimento por parte dos conselhos revela também a dificuldade de interlocução do governo 
com instâncias de representação da sociedade civil), desconhecimento de qualquer solicitação 
de documentos que pudessem orientar a elaboração do PPA, desconhecimento da prioridades 
de governo. Ou seja, pode-se afirmar que a participação social na elaboração do PPA é apenas 
uma proposição do Manual de Elaboração e que há ainda um longo caminho a trilhar para efe-
tivar a participação social. 

“ A relação com a sociedade e com processos democráticos para definição de 
prioridades e realização de escolhas é um dos elementos que   articulam a gestão 
pública com a dimensão democrática e, portanto, com a dimensão política, não se 
restringindo a aspectos instrumentais e técnicos com vistas à eficiência em um 
sentido restrito, mas à definição da própria atuação do Estado e à sua eficácia social “  
( CARNEIRO, 2011, p. 44)

A  ausência dessa relação implica pois na manutenção de um padrão de atuação do Estado im-
permeável às demandas da cidadania e sem mecanismos de escuta com capacidade de trans-
formação do plano. 
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a.8 - a relação com a Assembléia Legislativa

O processo de planejamento participativo também é  destacado pelo governo  quando se re-
fere aos instrumentos das propostas orçamentárias anuais que são  encaminhadas ao Poder 
Legislativo, enquanto objetos legais, que obrigam o governo a rever os seus planos, programas, 
projetos e ações. 

Para o Assessor Técnico Legislativo, em entrevista realiza em março de 2013,  a Assembleia Le-
gislativa (AL) tem se esforçado bastante para cumprir o seu papel que é 

sempre o de mediador e equalizador dos interesses sociais conflitantes, ou que 
necessitem de   regulação. No caso da apreciação do PPA, a maior participação da 
Assembleia para a construção democrática do Plano, dá-se   na abertura para ouvir 
e ponderar sobre os interesses dos diversos setores da sociedade civil para os seus 
respectivos setores.

Ainda segundo ele, a AL dispõe de vários mecanismos para ampliar a discussão sobre o PPA 
com a população, embora este processo ainda seja muito incipiente. Afirma ele: 

A Assembleia dispõe de inúmeros mecanismos para ampliar a discussão sobre o PPA. 
Esses mecanismos consistem no direito de cada parlamentar requerer as informações 
que entender pertinente ao exame e deliberação do PPA; direito de ação das 
comissões temáticas   requerer o envio de documentos e audiência de autoridades 
orçamentárias; o direito a realização de audiências públicas para ouvir a sociedade 
e os expertos. Entendo que a discussão sobre as leis orçamentárias deve nascer, pela 
própria prerrogativa de iniciativa, no Poder Executivo. O calendário de apreciação 
constitucional para apreciação das leis orçamentárias é bastante exíguo para o 
parlamento. É algo que se deve estudar ( Entrevista Técnico  AL, 2013). 

A  percepção dos técnicos da SEPLAN sobre a  participação da AL na discussão do PPA é de que 
a AL não  discute e não dá importância devida ao planejamento. Prefere a negociação de pontos 
específicos do PPA sem emitir uma avaliação sobre a pertinência ou não do conjunto de ações 
propostas e muito menos uma avaliação sobre a solução dos problemas que o plano pretende 
resolver. Neste sentido, a avaliação de que a discussão do PPA com a população é muito inci-
piente corrobora esta  percepção.  Este fato é destacado pelo Técnico 04 da SEPLAN quando se 
refere à não abertura do PPA pela Assembleia Legislativa à população em geral  por meio das 
audiências públicas. A população tem todo o direito de discutir o PPA e fazer suas demandas, 
mas isso não aconteceu, embora tenha havido inúmeras solicitações. 

Essa questão ficou também evidenciada nas palavras do Técnico 01 da SEPLAN, confirmando 
que ocorreram diversas solicitações, inclusive de alguns Conselhos e  que ela mesma teria par-
ticipado assinando as solicitações  que reivindicavam as realizações das audiências públicas.

“embora o estado não tenha legalmente a obrigação de abrir o PPA para a população,   
deveria o PPA ter sido aberto, pois  a partir do momento que o plano plurianual vai para 
a Assembleia Legislativa, a mesma teria que ter esse compromisso com a sociedade. 
Posteriormente,  o PPA retornaria à SEPLAN para que se pudesse fazer o ajustes de acordo 
com as demandas da sociedade, consolidando-se, assim, um processo democrático  de 
sua  construção” (Entrevista  Técnico 01, SEPLAN/RN, 2012).
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Ainda em relação à questão da abertura do PPA à população, o Técnico 01 da SEPLAN é enfáti-
co, reforçando a visão acima, ao afirmar que poucos políticos ou quase nenhum  tem o cuidado 
de estudar o PPA. Para ela,

” como a abertura do PPA à sociedade poderia levantar questionamentos e algumas 
“surpresas”, exigindo, dessa forma, uma maior dedicação por  parte dos políticos, alguns  
acabam não querendo que isso ocorra, além de não estarem preparados para absorver 
os eventuais questionamentos da sociedade. E, assim, as eventuais mudanças ocorrem 
muito mais quando há interesse de alguns políticos de barganhar determinadas 
políticas em interesse próprio” ( Entrevista Técnico 01, SEPLAN/RN, 2012) 

As divergências acima expressam a tensão existente entre burocracia e política,  vista como 
algo que subordina e condiciona as opções técnicas e nem sempre é feita para preservar os 
interesses da sociedade.

“ Nesse ambiente de disputa, observa-se, em diversas situações, que a burocracia se 
defende dessa tensão no conforto da instrumentalização do planejamento. Apesar de 
lutar por suas ideias e, em diversas situações, defender sua parcialidade política nos 
processos e decisões em que estão inseridos, é mais cômodo e, portanto, mais usual, 
que ela lance mão dos processos que coordena para proteger e ampliar seu espaço de 
atuação. Nesse sentido, possíveis ameaças à institucionalidade que confere sentido à 
burocracia, inclusive uma reorientação no conceito de planejamento governamental, 
podem ser objeto de disputa intensa por segmentos da classe ( SANTOS, 2011,.p.310) 

 Assim, o  alcance das mudanças por parte da Assembleia Legislativa foi mínimo,  seja 
pelo fato de  que os canais de participação não foram institucionalizados por parte da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, seja pela reduzida intervenção dos po-
líticos para alterar o  conteúdo do PPA.  A demanda que a SEPLAN recebeu por parte da AL 
resumiu-se somente à retirada de alguns recursos ou valores do PROADI (Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial), que foi colocado em outro programa e no tocante às questões 
relacionadas à agricultura familiar, não chegando a ter praticamente nenhum impacto sobre os 
recursos previstos, segundo os técnicos da SEPLAN.

As emendas apresentadas ao PPA são de duas naturezas: conteúdo e de meta (aumento ou 
redução de metas,  aumento ou redução de recursos destinados às metas,  criação de metas). 
No entanto, confirmando a avaliação de técnicos da SEPLAN, o Técnico da AL afirma que não 
considera que as emendas apresentadas ao PPA, o alterem significativamente.  Uma explicação 
para o fato de que aparentemente não há maiores conflitos entre a proposta do executivo e a 
AL é a de que 

Em um aspecto bem amplo, é fato que os governos sempre   constroem enormes 
bancadas e, com isso foram maiorias qualificadas que, de regra,  aprovam as matérias 
do governo.  Com a apreciação do PPA, não é diferente ( Entrevista Técnico  AL, 2013).

Constata-se, portanto, que também no espaço da AL  consagra-se um modus operandi imper-
meável às demandas da sociedade que possam ser apresentadas de forma direta.  Apesar da AL 
constituir-se um espaço onde  convergem muitas posições políticas partidárias  com capacida-
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de de realizar uma boa disputa sobre rumos, programas, projetos e ações públicas, a trama de 
relações entre Executivo e Legislativo colocam o debate em segundo plano.  

 Assim, verificam-se apenas pequenas alterações no PPA.  Esta situação de reduzida influên-
cia da AL no exame dos planos e demais leis que o acompanham também foi encontrada na 
pesquisa sobre estrutura orçamentária dos estados brasileiros quando 81% responderam que 
a LDO estadual não sofre muitas modificações durante sua discussão pelo Poder Legislativo 
(DIAGNÓSTICO DA ÁREA ORÇAMENTÁRIA DOS ESTADOS BRASILEIRA, 2011,P.29) 

b. O conteúdo do plano

A Lei 9612, de 27 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual  do Estado para o 
quadriênio 2012 -2015 organiza a atuação governamental a partir da definição de diretrizes, 
programas, ação, objetivos e metas. 

As diretrizes são as “ linhas gerais de ação estipuladas de acordo com as políticas definidas, ten-
do em vista o alcance de objetivos determinados”, o programa é concebido como um “  instru-
mento de organização da ação governamental que abrange um conjunto de medidas voltadas 
para a concretização de objetivos específicos”,  a ação como um “ instrumento de programação 
que contribui para alcançar o objetivo do Programa no qual está inserida”,  os objetivos  são 
definidos como “ os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governa-
mentais”  e as metas como “ as especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pre-
tendidos” ( LEI 9612, de 27/01/2012). 

Por sua vez, a ação pode ser orçamentária e não-orçamentária. A ação orçamentária é classi-
ficada em projeto e atividade. O projeto é visto como “ um instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tem-
po, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação 
de governo” e atividade é definida como um “ instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo” ( LEI 9612, de 27/01/2012).

A Lei 9612/2012 também define que os programas e ações serão observados nas leis de dire-
trizes orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem,  define  a origem dos  recursos para 
financiar a programação -  Tesouro Estadual, operações de crédito internas e externas e convê-
nios celebrados com os demais Entes Federados e os ajustes nos valores financeiros em cada 
exercício financeiro por ocasião da aprovação do orçamento anual.

A estrutura do PPA está organizada da seguinte forma: descrição de cenários – internacional, 
nacional, regional e estadual; desafios e compromissos; estratégias de desenvolvimento por 
regiões; eixos estruturantes de ação do governo; programas por macro-objetivos e por eixo; 
programas e projetos estratégicos - parcerias e oportunidades; finanças públicas; planejamen-
to e gestão;  anexos - programas e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

A estrutura do PPA descrita acima está coerente com a visão apresentada sobre o PPA, qual seja, 
que ele 

“ não representa somente o cumprimento legal, nem tão pouco o marco orientador 
para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais para 
os próximos 04 (quatro) anos mas, e sobretudo, a visualização dos cenários que se 
apresentam, a reafirmação dos compromissos de governo e o estabelecimento 
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de estratégias, diretrizes e ações prioritárias para os próximos anos.É, portanto, 
uma proposta de construção do futuro do Rio Grande do Norte que possibilite um 
desenvolvimento integral do ponto de vista econômico, social, cultural, ambiental 
e tecnológico, apoiada por uma gestão pública eficiente e eficaz.A concepção e 
elaboração do presente PPA contemplam a definição de cenários internos e externos 
que podem ser vislumbrados para o nosso Estado, a identificação dos desafios a 
enfrentar e dos compromissos a assumir, bem como, o estabelecimento de estratégias 
de desenvolvimento a adotar e de propostas prioritárias para os próximos anos ( PPA 
2012-2015, SEPLAN/RN, 2012, p.2/3) 

Em consonância com a ideia de definir  estratégias, diretrizes e ações a partir da avaliação dos 
diversos cenários econômicos que podem impactar a gestão pública, o PPA considera que o 
cenário internacional  apresenta, entre outras, as seguintes variáveis determinantes: intensifi-
cação da globalização, crise financeira nos países desenvolvidos, desaceleração da economia 
mundial,redefinição da geopolítica mundial com a ascensão econômica de países que formam 
o BRIC’s ( Brasil, Russia, India e China), expansão dos mercados primários.

Em relação ao cenário nacional, apesar da percepção da crise mundial,  a visão sobre o Brasil 
é otimista, apresentando-se como uma economia emergente, de inflação controlada, com de-
mocracia consolidada, crescimento do mercado interno e dos investimentos públicos, expan-
são das commodities, aumento de participação da população  das classes A, B e C  e redução 
das classes D e E.

Quanto ao cenário regional, destaca-se o dinamismo da estrutura econômica em função de 
investimentos públicos e privados e dos programas de transferência de renda, projetos estru-
turantes, aumento da produção de serviços em um contexto ainda de grande desigualdade e 
de carências sociais. Em consequência, aponta-se um Nordeste moderno e um Nordeste com 
baixo nível de desenvolvimento econômico e social, o que exige uma forte atenção do poder 
público. 

Em relação ao cenário estadual, no aspecto econômico, destaca-se  o que algumas pesquisas já 
vêm demonstrando, isto é, o ritmo de crescimento da economia potiguar nas últimas décadas, 
com médias do PIB acima das médias regional e nacional, porém, ainda modestas, representan-
do 6% do PIB no Nordeste e apenas 0,9% do PIB nacional. 

Os elementos importantes para a dinâmica econômica estadual estão na atividade extrativa de 
petróleo e gás e no crescimento do turismo ao lado das atividades que envolvem  a agricultura 
irrigada (agronegócio), a carcinicultura e os chamados serviços modernos.

Outro elemento apontado  também é  a  urbanização no Rio Grande do Norte, que acompanha 
a tendência nacional, principalmente nos últimos 40 anos, com um percentual de urbanização 
chegando a quase 78%. Porém, esse processo de urbanização ocorreu mantendo um certo 
grau de heterogeneidade do tamanho médio das cidades potiguares, desencadeando uma 
rede urbana relativamente dispersa em termos espaciais. Apesar de ocorrer um modesto movi-
mento de interiorização do crescimento econômico no estado, somente a Região Metropolita-
na da capital do Estado, Natal, concentra 50% do PIB estadual.

O PPA evidencia ainda as estatísticas socioeconômicas dos últimos 10 anos, com alguns registros 
importantes: decréscimo da taxa de mortalidade infantil de 52,4% para 32%; a esperança de vida  
passou de 67,5 para 71,1 anos, acima um pouco até da média nordestina, mas abaixo da média 
nacional; a queda de 40,5% em 2002, para 18,1% em 2009 da taxa de analfabetismo, segundo 



63

RIO GRANDE DO NOR TE

dados utilizados da PNAD/IBGE, porém tendo ainda a necessidade de avançar em comparação à 
média nacional.

Outro dado importante levantado refere-se  à renda familiar per capita, que no ano de 2009 al-
cançou um valor de R$ 456,64 ( quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centa-
vos), colocando o Estado na 18ª posição no ranking dos estados, superando, por sua vez, todos os 
demais estados nordestinos. Todavia, um ponto crítico, quanto à questão da renda é a sua distri-
buição, haja vista que um percentual dos 20% mais ricos no Estado apropria-se de 69,3% da renda 
estadual,  colocando  o Estado nas  últimas posições no tocante à distribuição da renda nacional.

Com relação à taxa de pobreza absoluta, destaca-se  a ocorrência  significativa de redução no 
seu percentual, ou seja, de uma taxa  de 53,6% em 2001, para um percentual de 34,3% em 2009, 
colocando o Rio Grande do Norte entre os 16 estados do Nordeste com maior redução na taxa 
de pobreza absoluta. 

Já no tocante à taxa de pobreza extrema, demonstra-se, também, que ocorreu uma redução 
percentual considerável, tendo a taxa  de 35,4% em 2001, caído para 10,3% em 2009, indican-
do, portanto, o avanço das políticas de transferências de renda e de combate à pobreza no 
Estado, sobretudo, no que diz respeito às ações do governo federal.

No entanto, em termos absolutos, a taxa de pobreza no Rio Grande do Norte, segundo os da-
dos coletados no Censo Demográfico 2010 (IBGE), corresponde a cerca de 1(um) milhão de 
pessoas, e, dentre essas, 405.000 corresponde  à totalidade de pessoas que vivem em condi-
ções de extrema pobreza e, para esse último dado,  há uma evidência de concentração da ex-
trema pobreza na zona rural do Estado, onde vive um quarto da população com acesso restrito 
à infraestrutura básica e de serviços.

Com relação a esses indicadores fica clara teoricamente a preocupação do governo de que as 
ações de combate à pobreza não podem desconsiderar as características e dinâmicas econô-
micas territoriais, quer sejam urbanas ou rurais.

Após um diagnóstico dos principais problemas o PPA faz uma discussão sobre os desafios e os 
compromissos que devem mobilizar a atenção do governo. Parte da crença de que o Rio Gran-
de do Norte entrou em um ciclo positivo de crescimento com o incremento de muitos setores 
mas que não avança em função da incapacidade do poder público em promover um conjunto 
de obras estruturantes, tais como:  readequação do porto, construção de novo aeroporto, ma-
lha viária, ampliação da infraestrutura logística e de transportes, ampliação da oferta de ener-
gia, expansão de distritos industriais, formação qualificada de mão-de-obra para dinamizar o 
crescimento e dotar o Estado  de competitividade.  Neste cenário, o PPA aponta para a necessi-
dade de criar um ambiente favorável aos investimentos e aproveitamento das  potencialidades 
e olhar para o mercado interno que cresce em função da ascensão da classe C.

Sintetizando, “pode-se afirmar que, FAZER O RIO GRANDE DO NORTE ACONTECER, 
implica no aproveitamento de todas as oportunidades da conjuntura econômica para 
colocar o nosso Estado entre os primeiros no desenvolvimento da região nordeste. 
Implica, também, na viabilização de um programa de desenvolvimento social e 
econômico capaz de assegurar melhoria da qualidade de vida e de prosperidade 
para o norte-rio-grandense, dando a todos a oportunidade de serem, efetivamente, 
cidadãos, atendidas as suas carências fundamentais. Por fim, implica, ainda, em adotar 
um modelo de governo baseado numa gestão participativa, gastando menos com 
a máquina administrativa e, cada vez mais, com o cidadão, valorizando o servidor 
público “ ( PPA, 2012-2015, SEPLAN/RN, 2012, p. 19) 
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Em seguida, o PPA defende que em função de um conjunto de vantagens competitivas do 
Estado - posição geográfica, oferta e estrutura hídrica, riquezas naturais, disponibilidade de 
infraestrutura, existência de universidades públicas, infraestrutura, beleza natural -  é possí-
vel  traçar estratégias para o desenvolvimento de todas das regiões  de desenvolvimento do 
Estado:  Agreste, Potengi e Trairi, Alto Oeste, Litoral Norte, Médio Oeste, Mossoroense, Região 
Metropolitana, Seridó e Vale do Açu. 

O desafio que este Plano Plurianual 2012-2015 se propõe é de manter o que 
foi conquistado, corrigir distorções e omissões, e continuar crescendo com 
sustentabilidade. Para tanto, é necessário promover a inclusão social de 405.000 
norte-rio-grandenses que estão na condição de extrema pobreza, distribuir de forma 
equitativa a riqueza gerada no Estado, fazer a inclusão dos pobres, que são mais de 
um milhão, no mercado, nos direitos de cidadania (educação de qualidade, saúde com 
dignidade e eficiência), fazendo-os participar da vida social, política e econômica ( PPA 
2012-2015, SEPLAN/RN, 2012, P. 22) 

É importante registrar  que a referência  às regiões de  desenvolvimento no PPA  é muito super-
ficial, informando apenas os segmentos econômicos e o número de municípios de cada região. 
Não há nenhuma discussão sobre seus problemas, possibilidades, desafios, dificuldades. Ou-
trossim, as regiões são apenas informadas e não são tecidas considerações de qualquer ordem 
sobre problemas comuns, formas de articulação, etc, apesar de constar que a elaboração do 
PPA contou com a apresentação e envio dos planos de desenvolvimento regionais para as uni-
dades setoriais. É claro que não se esperava uma repetição dos planos regionais no PPA mas 
recortes geográficos, problematização das questões e ações propostas em articulação com as 
potencialidades e desafios existentes em cada região. 

O Anexo 01 deixa evidente que o conhecimento acumulado sobre os problemas das distintas 
regiões não foi corretamente aproveitado para a elaboração do PPA. A simples menção dos 
segmentos econômicos significa apenas isto – mera informação sobre a atividade econômica 
sem qualquer reflexão.  

A partir da contextualização do Estado no ambiente econômico e social da atualidade e da 
influência dos fatores nacionais e internacionais  na solução dos problemas em nível estadual, 
são definidos três grandes eixos  para a orientação das políticas públicas: combate à pobreza, 
desenvolvimento integrado sustentável e gestão para resultados. Esses se apresentam como 
caminhos norteadores de todas as ações do governo, traduzindo-se, segundo as argumenta-
ções no próprio PPA, na oferta de oportunidades iguais de ascensão econômica e social para 
todos os norte-rio-grandenses. 

O primeiro eixo estruturante do PPA da ação governamental do Rio Grande do Norte, o com-
bate à pobreza, apresenta  como núcleo central  um plano denominado de  RN SEM MISÉRIA 
que se  propõe a  articular e integrar ações que possibilitem a promoção da defesa da vida, 
a garantia de renda, o acesso aos serviços públicos e à inclusão produtiva. O ponto chave é 
o  atendimento às  famílias com um nível de renda abaixo da linha de pobreza, ou seja, com 
rendimento per capita de R$ 70,00 ( setenta reais), tendo, portanto, como principal desafio, a 
inclusão da população extremamente pobre. 

O cadastro único dos programas sociais do Governo Federal serve de instrumento básico na 
identificação deste público, como também de apoio ao planejamento das ações propostas. O 
objetivo principal é o apoio ao cidadão,  pelo menos aqueles  que até agora não foram alcan-
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çados pelo direito de acesso aos programas de transferências de renda do governo federal. 
Trata-se de uma tentativa de atender as diferentes necessidades do cidadão,  respeitando ao 
mesmo tempo as diversidades geracionais, culturais e territoriais daquele público alvo.

O RN SEM MISÉRIA na percepção do governo trata-se de um PACTO ESTADUAL PARA COMBA-
TER A POBREZA, envolvendo o Governo Federal, gestores públicos, estadual e municipal, pode-
res Legislativo, Judiciário e Ministério Público além de setores produtivos, movimentos sociais 
e a comunidade em geral. O Plano RN SEM MISÉRIA é apoiado mais diretamente por aquilo que 
o governo denomina de PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,  anco-
rado em um empréstimo, ainda em fase de negociação entre o Governo do Estado e o Banco 
Mundial, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico regional do Rio Grande 
do Norte, com inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Em sua linha de promoção à defesa da vida,  são destacados  no Plano RN SEM MISÉRIA,  ações 
voltadas para a segurança e defesa do cidadão, defesa da criança e do adolescente, defesa da 
vida e inserção social. No tocante à busca de garantia de renda mínima serão contemplados 
esforços para a elevação da renda familiar com a inserção em programas de transferências de 
renda. Sua instrumentalização ocorrerá  através da potencialização dos Centros de Referên-
cias de Assistência Social – CRAS -  de forma a ampliar o atendimento às pessoas incluídas no 
programa e  complementação de renda do Programa Bolsa Família de jovens matriculados no 
ensino médio.

Quanto à inclusão produtiva, urbana e rural, destaca-se que o projeto visa ampliar, no âmbito 
urbano, o acesso às oportunidades de ocupação e renda, preparando a população economica-
mente ativa para o mercado de trabalho,  através de iniciativas votadas para o  empreende-
dorismo e geração de emprego e renda.  Já no âmbito rural, objetiva o fortalecimento da agri-
cultura familiar por meio da prestação de assistência técnica, distribuição de sementes,  acesso 
à terra, produção de energia limpa e renovável fomentando a produção via cadeias produtivas, 
além, também, da qualificação profissional.

Em relação às iniciativas de cunho social, as  prioridades são apresentadas por meio da implan-
tação de uma linha de financiamento de pequenos negócios – Mão Amiga – que deverá ser 
apoiado por programas de formação profissional voltados não só para a qualificação propria-
mente dita, mas também para a requalificação da mão de obra. Outro programa  de suporte 
também às políticas sociais é o Terra Viva, que tem a  finalidade de priorizar aquelas políticas 
voltadas para o pequeno agricultor: apoio técnico e financeiro e a garantia de safra e oferta de 
semente e corte de terras. 

No tocante ao acesso aos serviços públicos, a população de maior vulnerabilidade social de-
verá ter suas carências fundamentais atendidas pela priorização  dos serviços de segurança, 
saúde, educação, saneamento básico, energia, inclusão digital, cultura, esporte e lazer.

O PPA não deixa claro em nenhum momento a forma como essas ações alcançarão as diferen-
tes regiões. Tudo se passa como se o Estado do Rio Grande do Norte fosse homogêneo e, por 
essa razão, as regiões não demandassem nenhuma atenção diferenciada.

O segundo grande eixo estruturante do PPA, o desenvolvimento sustentável, é concebido pela 
procura de um desenvolvimento integrado sustentável  que  aproveite  as oportunidades e as 
viabilidades identificadas no Estado, com uma visão de longo e médio prazos e  apoiado por 
um novo padrão de gestão. 

A intenção é que o Desenvolvimento Integrado Sustentável priorize e integre um conjunto de 
programas e ações multisetoriais. Entre outras,  o fortalecimento das cadeias e dos arranjos 
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produtivos locais, com foco no acesso aos mercados,  ações voltadas para o combate à miséria, 
a ampliação e melhoria da infraestrutura socioeconômica e uma melhor oferta de serviços es-
senciais e básicos de saúde, segurança e educação.

No tocante à questão ambiental, a prioridade são os problemas voltados aos recursos hídricos 
e  desertificação, o que exigirá a adoção de medidas mitigadoras no que diz respeito à degra-
dação do solo, proteção dos recursos naturais,  manejo de culturas,  oferta de recursos hídricos 
e ações de saneamento ambiental.

Os resultados esperados prevêem a construção de um ambiente saudável, competitivo para  
atrair investimentos, além do fortalecimento do aparelho estatal para a condução do processo 
de desenvolvimento,  o que  implica em  concepção e implantação de um modelo de planeja-
mento e gestão que se adeque aos desafios a serem enfrentados e aos compromissos assumi-
dos.

Diferentemente do primeiro eixo não há registro de nenhum programa, pacto ou plano para 
materializar o conjunto de intenções relativas ao eixo do desenvolvimento sustentável. Igual-
mente, não faz referência aos planos de desenvolvimento regionais.

O terceiro e último eixo, Gestão para Resultados, tem por finalidade a melhoria do desempe-
nho do governo, enquanto agente indutor, regulador e controlador. Para tanto, o modelo de 
gestão deve ser  pautado em metas e mecanismos de cobranças de resultados, estabelecen-
do-se, portanto, como uma política de ação permanente. O PPA  também  busca o aumento 
da competitividade do Estado em consonância ao comportamento dos agentes econômicos 
produtivos por meio da capacidade do setor público em proporcionar eficiência, efetividade e 
responsabilidade das políticas públicas, ao tempo em que deve propiciar um ambiente favorá-
vel ao espírito empreendedor dos agentes econômicos.

Para viabilizar a gestão por resultados, o PPA defende a implementação de um conjunto de 
iniciativas:  

“ desenvolvimento, teste e implantação de um processo sistemático e continuado 
de planejamento e gestão estratégicos, envolvendo as estruturas gerenciais do 
Estado; revisão dos processos atuais e a remodelagem de processos e procedimentos 
geradores de informações gerenciais em apoio às decisões governamentais, 
especialmente no âmbito do planejamento e da gestão orçamentária e financeira; 
instituição e o aperfeiçoamento de mecanismos de monitoração e avaliação das ações 
de governo, bem como das formas de comunicação e gerenciamento das informações; 
complementação da estrutura de infovia e de inclusão digital; aperfeiçoamento dos 
sistemas de controle e organização patrimonial; desenvolvimento e implantação de 
contratualização e monitoramento de resultados no âmbito de todos os órgãos de 
governo, estabelecendo indicadores de desempenho; implantação de infraestrutura 
governamental e de equipe de apoio aos investimentos produtivos; e desenvolvimento 
de amplo programa de renovação, qualificação, requalificação e motivação dos 
servidores públicos estaduais” ( PPA2012 -2015, SEPLAN/RN, 2012 p. 38) 

 Como se pode constatar, a ideia que sustenta o conjunto de iniciativas é a de resgate da função 
de planejamento como função que articula estratégias, orçamento, recursos de toda ordem, 
monitoramento e avaliação de resultados.  Ressalte-se que em função da realidade das estru-
turas de planejamento existentes nas unidades setoriais já comentadas e da forma como vem 
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operando a SEPLAN este é um desafio enorme pois significa recuperar a importância política 
do planejamento  na estrutura organizacional do Estado.  

Do exposto, também fica claro a defesa de que a sustentabilidade do setor produtivo somente 
se dará em função do possível resgate da capacidade da gestão pública que tem a obrigação 
de propiciar um ambiente favorável ao espírito empreendedor, que permitiria, por sua vez, 
alcançar ou gerar a competitividade.

Essas discussões nos remetem  ao debate do papel do Estado no contexto das atuais mudanças 
econômicas e políticas, envolvendo o momento de crise do sistema capitalista mundial.

Verifica-se, especificamente nesse terceiro e último eixo estruturante, a consonância do PPA 
norte-rio-grandense ao receituário das políticas gerencialistas da administração pública ou da 
chamada Nova Gestão Pública, que passou a dominar o pensamento da reforma do Estado 
brasileiro a partir de meados da década de 1990,  tendo em vista, não somente a preocupação 
com metas, indicadores e resultados  mas sobretudo a questão do equilíbrio fiscal que envolve 
o corte dos gastos públicos, bem como  maior controle na sua expansão. 

Deve-se registrar porém que em nenhum momento, em termos teóricos e científicos, são si-
nalizadas  no PPA o debate sobre as mudanças atuais por que passam a redefinição do papel 
do Estado, que se direcionam para o relativo esgotamento das premissas neoliberais, que en-
volviam  as reformas pró-mercado, e que, na verdade, levaram ao “esvaziamento”  do próprio  
Estado. 

 O   debate atual vai na direção da recuperação das dimensões política e social da gestão públi-
ca e da própria capacidade de recuperação da atuação do Estado, através de burocracias sóli-
das e profissionalizantes, da meritocracia e da ruptura com a visão reducionista da Nova Gestão 
Pública. O foco agora das mudanças é a busca pela eficácia social e não necessariamente por 
eficiência, nos termos da concepção gerencialista, o que implicaria, agora, num processo de re-
politização do Estado, recolocando na agenda pública, por sua vez, a questão do planejamento.

O exame dos eixos que constituem o PPA evidencia que o  mesmo  obedece  a uma lógica 
setorial sem uma preocupação integrativa.  As ações são colocadas sem nenhuma interface.  
Como combater a pobreza sem ter ações integradas?  Como os três eixos se articulam? Não é 
visível esta articulação. Os eixos parecem constar apenas para efeito de agregar um conjunto 
de iniciativas. O PPA  é generoso na sua proposta de eixos estruturantes mas não há evidência 
de que os orçamentos tenham nexo com as intenções anunciadas  pois apenas são colocados 
valores para os programas de forma global. Também não se anuncia quais são as ações priori-
tárias. Dessa forma, é difícil afirmar se os recursos são suficientes ou não. Outrossim, como as 
ações não são pensadas de modo a evidenciar a  intersetorialidade  também é difícil  saber se 
são capazes de resolver ou não os problemas. Não há   também especificação de custos por 
metas no  PPA/RN. 

A opção por três eixos estruturantes – combate à pobreza, desenvolvimento sustentável e ges-
tão por resultados, dada a sua abrangência, dificulta o exame das  escolhas pública para as re-
giões. Longe de ajudar a ação do governo,  a simplificação do plano em apenas três eixos deixa 
lacunas importantes a descoberto.  

Este fato também tem rebatimentos na efetivação da intersetorialidade das políticas. Para a 
Técnica da SETHAS, em entrevista realizada em janeiro/2013, não há nenhum arranjo organiza-
cional que garanta a intersetorialidade das políticas públicas, apesar de existir no âmbito de sua 
unidade setorial, vários projetos multisetoriais, a exemplo dos programas  Bolsa Família – PBF, 
Programa Construção ou Cisternas, Projovem Adolescente, RN Sustentável e  RN Mais Justo, en-
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tre outros. Idêntica avaliação faz a Técnica da SEJUC, quando afirma em entrevista realizada em 
fevereiro de 2013, que cada coordenador é responsável por garantir a intersetorialidade das 
políticas. Ou seja, sem nenhum arranjo organizacional que minimamente articule  diferentes 
unidades setoriais e ações.  Apoiar-se em uma ação individual é de uma fragilidade sem limite 
para promover a necessária articulação entre políticas intersetoriais que exigem uma arquite-
tura de governança  que favoreça o diálogo, a pactuação e  acompanhamento  das ações. 

Constata-se pois que apesar do PPA informar sobre os programas, ações e metas, o leque de 
problemas já  apontados – fragmentação das políticas, ausência de arranjos institucionais que 
favoreçam a intersetorialidade, metas que dificilmente permitem avaliar o alcance dos objeti-
vos, ausência de capacidade institucional para realizar uma gestão por resultados e  incipiente 
participação social, entre outros problemas, sinaliza que o PPA assume um caráter meramente 
formal sem capacidade de instrumentalizar a ação do Estado. 

Além dos três eixos citados e analisados anteriormente o PPA  também apresenta Macro-Ob-
jetivos como  orientadores e definidores do foco das ações governamentais, de acordo com as 
seguintes diretrizes:

A primeira diretriz é a de promover a capacidade intelectual e laborativa da população poti-
guar, com ações dirigidas para a educação de qualidade, para o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação e para valorização da cultura popular.

Relacionados à diretriz acima destacam-se vários programas ( Anexo 03).  Para eles são definidos 
os objetivos, justificativa, órgão responsável, macro-objetivo, público-alvo, abrangência espa-
cial, ações, produto, unidade de medida, quantidade, volume de recursos alocados e origem 
dos recursos. 

Observa-se no entanto, que não há informações sobre a articulação existente entre os progra-
mas de cada diretriz. Logo, também não há referência à transversalidade das ações.  Todos os 
demais programas vinculados às diretrizes orientadoras do plano obedecem à mesma perfor-
mance aqui descrita.  Deve-se registrar também que o PPA não evidencia nenhuma articulação 
entre os macro-objetivos, a forma como eles dialogam, as relações de  cooperação e/ou confli-
to entre eles, os atores envolvidos. 

Fazendo a análise dessa primeira diretriz, percebe-se que alguns programas não coincidem 
com os objetivos centrais do macro-objetivo, estando visivelmente deslocados da proposta 
central, como são os casos dos programas: Gestão Participativa de Recursos Hídricos; Pequenos 
Sistemas de Abastecimento de Água Comunitários; Habitação para Baixa Renda e Programa de 
Organização Fundiária e Apoio ao Processo de Reforma Agrária do Estado do RN.  

Outrossim,  destaca-se que não há  no texto nenhuma referência  no que se relaciona  ao pro-
cesso de inter-relação desses programas que compõem o macro-objetivo. Tudo leva a crer que 
os programas citados já existiam  antes mesmo da elaboração do macro-objetivo e que apare-
cem no PPA apenas para tentar dar alguma unidade à ação pública.

Em relação à segunda diretriz “ promover ações voltadas para uma vida saudável, que compre-
endem o acesso universal aos serviços de saúde de qualidade, à prática esportiva, promovendo 
um ambiente social harmônico e pacífico “ são apresentados , igualmente, vários  Programas ( 
Anexo 03). 

Analisando essa segunda diretriz ou macro-objetivo, a situação apresenta  uma sintonia maior 
dos  programas com o macro-objetivo. Os programas, em sua maior são voltados para ampliar 
a cidadania.
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A terceira das diretrizes, “dinamizar a base econômica, garantindo a sustentabilidade e a ge-
ração de emprego e renda e  ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica com uma 
logística integrada e eficiente” , define também um conjunto de  programas ( Anexo 03).

Observando agora os programas percebe-se novamente uma visão muito pontual dos proble-
mas. Outrossim, considerando que a terceira diretriz aponta para a necessidade de uma infra-
estrutura socioeconômica, com uma lógica integrada e eficiente,  seria  mais do que necessário 
a discussão e  integração dos programas, com as devidas transversalidades, o que de fato não 
é contemplado no plano.

Outro ponto que também serve de exemplo, não somente na análise dessa diretriz,  mas tam-
bém em relação as anteriores, é que muito daquilo que aparece no conjunto de programas 
dos macro-objetivos, metodologicamente falando, tem muito mais a ver  com projetos, do que 
propriamente com um programa. 

A quarta diretriz, “otimizar a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma gestão eficiente, 
transparente e democrática”, apresentada no PPA, traz também  um conjunto de  programas ( 
Anexo 03). 

A análise da quarta diretriz  não  destaca  de que maneira  deve ser articulado  uma logística 
integrada e eficiente a partir da modernização e da ampliação da infraestrutura socioeconômi-
ca do Estado. Alguns   programas,  como já detectados nas análises das diretrizes ou dos ma-
cro-objetivos anteriores, aparecem sem ter relação nenhuma com a diretriz central.  É o caso, 
por exemplo,  do programa “Reestruturação do Sistema Penitenciário – SEJUC”, demonstrando 
assim uma falta de coerência entre diretriz e programa. 

A quinta diretriz, “ otimizar a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma gestão eficiente, 
transparente e democrática”, apresenta uma relação de 47 programas ( Anexo 03). 

A constatação feita nas análises anteriores se repete também  na última diretriz, sem falar que 
em nenhum momento é descrito  como otimizar a qualidade dos serviços públicos, e, nem 
muito menos como ocorreria essa  gestão eficiente, transparente e democrática. 

Fala-se também muito em modernização ao longo da descrição dos programas, sem, contu-
do, demonstrar os processos, as medidas e a  forma de gestão pública que possibilitaria tal 
processo de modernização, ou seja, sua relação direta com o processo de otimização e com a 
própria gestão eficiente, transparente e democrática, como é pretendido no objetivo central. 
Outrossim, importa registrar baixo grau de articulação existente entre  os macro-objetivos e os 
eixos estruturantes.

b.1 - descrição da relação entre a concepção do PPA e a programação orçamentária 
propriamente dita 

O exame do PPA/RN ao definir as despesas do governo por programa aponta  um caráter co-
ordenador. No entanto, como os programas não evidenciam de que forma se articulam uns 
com os outros perde-se o caráter de coordenação. Não há no texto nenhuma discussão sobre 
intersetorialidade.  Não há informação sobre a forma pela qual os programas serão avaliados.  
Sabe-se apenas que as ações estão sob a responsabilidade de uma unidade setorial.

A alocação dos recursos se faz de forma global e não individualiza as ações. Não há relação en-
tre causa do problema x ações. Mesmo porque não há uma definição prévia dos problemas que 
se deseja enfrentar. Infere-se o problema apenas a partir da formulação do objetivo mas com as 
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limitações decorrentes da imprecisão. Não há informações sobre prazos para as ações. Sabe-se 
apenas que as ações são propostas para o período de vigência do PPA. 

Nas entrevistas realizadas constatou-se que a SEPLAN faz sempre um ajuste na proposta or-
çamentária dos órgãos setoriais em função da expectativa da receita e da avaliação das ações 
realizadas.  No entanto, a proposta tem origem nos órgãos como revela o Técnico da SEEC: 

A secretária de educação é quem define os recursos. Os recursos orçamentários  são 
definidos pelo  o que existe de programas, ele não é solto. Nós temos a CONSEN, tesouro 
estadual, então, o que  se pode pagar com os recursos da  CONSEN, as contrapartidas 
do projeto que o governo federal financia, se pode pagar a manutenção da secretaria 
a DIRED (isso da fonte 100) e nós temos a fonte 113, o que é fonte 113 ? é o FUNDEB, 
que é a fonte que financia o fundo de manutenção e valorização do magistério, dos 
profissionais de educação, que financia todo o pagamento  do servidor que esteja na 
escola ou que seja profissional da educação, porque existe uma descrição diferente. 
(...) Outro recurso que  temos que é determinante para manutenção da escola é a fonte 
113, que é o salário educação, é uma fonte da arrecadação do estado propriamente 
dito e  é totalmente voltada para as ações da educação. Então, não é um volume tão 
grande é uma faixa de  27 ou 28  milhões anuais, mas é o que a gente têm para fazer 
todos os pequenos serviços de escola, repassar recursos para escola, porque além 
dos recursos que vêm do magistério a gente também tem um programa que a gente 
repassa o dinheiro do  governo daqui do estado para as escolas. Então, nós temos a 
fonte 113, que é gerenciado também pelo fundo estadual  para as ações de cunho 
diretamente escolar  e temos ainda a fonte 181. O que é a fonte 181? A fonte 181  não é 
incluída dentro dos 25%, então são todos os programas do governo federal, programas 
não,  convênios,  e nós temos ainda o recurso    de acordo com os programas, que é 
a fonte 190. A fonte 190  são os programas que não são repassadas como assinaturas 
de convênios; é apenas uma resolução que o MEC já tem uma resolução federal e ela 
repassa recurso, no caso programa  merenda escolar, e então ela passa em duodécimo, 
o salário educação também é repassado em duodécimo e ela repassa merenda escolar,  
PNATE, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, repassa também para  a 
secretaria, o PNAE que é a alimentação escolar, repassa também para a secretaria e 
a secretaria descentraliza e manda para escola, diretamente para escola, para escola 
gerenciar, apesar de agora ela ter a necessidade e a obrigatoriedade de fazer a licitação, 
então nós estamos fazendo a licitação. Então, o que determina os recursos  de nosso 
orçamento são as fontes de recursos que a gente consegue, são destinadas por leis ( 
Entrevista Técnica da SEEC/RN, 2013)

De forma diferente, se manifestam os Técnicos da SETHAS e da SEJUC, ao se referirem  aos re-
cursos orçamentários das unidades. Dizem : 

Os recursos são definidos pelo órgão central Seplan. Recebemos a previsão da receita 
que significa o limite da nossa proposta, isto quando falamos de receita Estadual, isso 
significa dizer que não há planejamento base para alocação dos recursos, há sim, uma 
receita previamente definida que muitas vezes nem se aproxima da real necessidade. 
A essa prática excetua-se apenas os recursos de convênios e/ou outras negociações 
externas. 

(...) 
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Os cortes são feitos pela  própria Secretaria, através de consulta e/ou análise da 
importância da determinada proposta. Os cortes orçamentários são realizados pelo 
órgão central – SEPLAN, infelizmente (Entrevista Técnica  SETHAS/RN2013).

Os recursos orçamentários da unidade são definidos primeiramente pelo Secretário 
e depois a SEPLAN faz os ajustes. Os cortes são feitos pela Governadora, SEPLAN e 
Assembleia Legislativa( Entrevista Técnica  SEJUC/RN, 2013).

Evidencia-se pois que algumas unidades setoriais pelo volume de recursos que movimentam, 
inclusive externos ao Estado, acabam tendo uma posição mais privilegiada no que se refere à 
proposição de seus orçamentos, como é o caso da SEEC, enquanto outras têm uma relação mais 
dependente da estrutura orçamentária do Estado e, por conseguinte, possuem um grau menor 
de autonomia. 

Neste processo de revisão, algumas vezes, é necessária a reformulação de propostas buscando o 
alinhamento delas com as diretrizes do governo e adequação às expectativas de receita para os 
exercícios que compreendem o PPA. 

Os cortes orçamentários acontecem a partir da verificação da expectativa da receita, 
associada à avaliação da capacidade de execução orçamentária apresentada pelo 
órgão no período anterior.  Também são levadas em consideração as prioridades 
apontadas pelo plano de governo, ficando a palavra final, a cargo da governadora e 
Secretário de Planejamento (Entrevista Equipe Técnica, SEPLAN/RN, 2013) 

O processo de ajuste é confirmado pela Técnica da SEEC que em entrevista afirma: 

A Secretaria de Planejamento se orienta pela arrecadação, o orçamento do estado. 
Então se o Estado baixa a sua arrecadação, nós vamos ter que cortar alguma coisa, se  
aumenta  a arrecadação, a gente vai ter “pano para as  mangas” pra fazer mais coisas. 
Então, quem, o único setor que pode retirar alguma coisa e dizer que não pode financiar 
alguma coisa, veja só nós tivemos uma situação, nós temos  uma  PAGE (Programa de 
Auto Gerenciamento da Escola,) que é o recuso que a gente repassa pra escola, então 
ele era todinho da fonte 100, aí nós tivemos dificuldade na fonte 100, a gente teve 
dificuldade de arranjar dinheiro para pagamento e coisa e tal; então a gente tem outra 
fonte? Tem!  A fonte 113, então lá não é para a ação educativa! Então a gente alocou 
o recurso lá, certo! Mas a gente não tem muita dificuldade não, quer dizer nunca nem 
um programa, nem um convênio que a gente teve  com o governo federal a gente teve 
problema ou deixou de executar porque não tinha a contrapartida  de estado, agora se 
existe dificuldade  no estado,  a gente   tem que se adequar a isso! ( Entrevista Técnica  
SEEC/RN, 2013)

Em relação às finanças públicas o PPA defende o controle dos gastos, equilíbrio fiscal, eficiência 
das ações e a importância das parcerias entre o Estado, a União e o Setor Privado. A estimativa 
de receitas do orçamento é da ordem de R$ 35.785.219.000,00 (trinta e cinco bilhões setecen-
tos e oitenta e cinco milhões duzentos e dezenove mil reais)  de recursos do Tesouro Estadual, 
R$ 3.671,583.000,00 ( três bilhões seiscentos e setenta e um milhões e quinhentos e oitenta 
e três mil reais) de convênios e R$ 1.673.206.000,00 ( um bilhão seiscentos e setenta e três 
milhões duzentos e seis mil reais) de operações de crédito, totalizando R$ 41.130.008,000,00 
(quarenta e um bilhões cento e trinta milhões e oito mil reais). Em relação às despesas o valor 
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estimado é de R$ 32.913.066.000,00 (trinta e dois bilhões novecentos e treze milhões e sessenta 
e seis mil reais) , o que implica que para a execução do PPA há uma soma de $ 8.216.942.000,00 
(oito bilhões duzentos e dezesseis milhões e novecentos e quarenta e dois mil reais), segundo 
a SEPLAN ( PPA2012- 2015, 2012,p. 60) , equivalente a 19,97% do orçamento total.

QUADRO  04

FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA 2012-2105

Fontes Valores
Recursos Estaduais 3.072.153.000,00
Recursos Federais 3.671.583.000,00
Recursos de Operações de Crédi-
to

1.473.205.780,00

TOTAL 8.216.942.000,00
Fonte: PPA 2012-2015 – SEPLAN/RN, 2012

A distribuição acima evidencia claramente a dependência de recursos externos, o que  pode 
dificultar a execução do PPA, uma vez que 62,61% têm origem federal ou em operações de cré-
dito. Abaixo, figura  explicativa sobre a estratégia de financiamento do PPA.

FIGURA 14 – ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO DO PPA (2012-2015)

b.3- descrição da forma como as  prioridades são definidas no plano 

O exame do PPA/RN apesar de informar que há 8 regiões de desenvolvimento não apresenta 
as diretrizes, objetivos e metas para cada região. Tudo aparece de forma global o que impede 
o exame da real ação do governo para modificação da situação das regiões. O diagnóstico fei-
to é restrito à menção dos segmentos da  atividade econômica. Portanto, limitado e incapaz 
de situar corretamente os desafios e compromissos para cada região. Tudo se passa como se 
fosse um todo harmônico com as mesmas condições econômicas, políticas, sociais, culturais. 
Da forma como consta no plano, este é apenas um  recorte figurativo  para atender à  ideia de 
regionalização, presente no Manual de Elaboração do PPA 2012-2015: 
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“ O Rio Grande do Norte priorizou os Planos Regionais de Desenvolvimento 
Sustentável, divididos em 8 regiões, para que possam também servir de base para 
elaboração do PPA 2012-2015 , os quais constituem o referencial para orientar o 
processo de convergência das políticas públicas ao nível dos territórios. Espera-
se com essa providência, que o passivo setorial não atendido nos territórios de 
referência e a demanda futura apresentada pelas suas lideranças ajudem a orientar 
as decisões alocativas dos recursos no âmbito das Secretarias, contribuindo para a 
maior eficiência das políticas públicas implementadas no Rio Grande do Norte. Sendo 
assim, é importante que as Secretarias de Estado e demais órgãos setoriais observem 
as demandas sociais - contidas nos Planos Regionais - que são de suas respectivas 
responsabilidades. Os Programas propostos para o PPA devem levar em consideração 
os problemas apresentados pelas lideranças locais visando a solução dos mesmos. Já as 
potencialidades regionais devem ser exploradas como oportunidades para promover 
o desenvolvimento socioeconômico. Para elaboração do PPA 2012-2015 a SEPLAN 
está disponibilizando o conteúdo completo de todos os Planos Regionais elaborados, 
além de um resumo, destacando os pontos importantes em cada um deles”  ( MANUAL 
DE ELABORAÇÃO DO PPA 2012-2015, p. 13)

A suposição acima de que os planos de desenvolvimento regional não têm um peso muito 
forte na definição das ações é confirmada pela técnica da SEEC quando afirma: 

Olhe, na educação é muito difícil  você elaborar o PPA pelo Plano de Desenvolvimento. 
Lógico que o plano de desenvolvimento aponta as peculiaridades de cada região ....
mas,  a SEPLAN luta muito por isso para a gente fazer o nosso PPA regionalizado, mas 
a regionalização na especificidade da educação é bem difícil  fazer, porque quando a 
gente faz uma capacitação nós fazemos a capacitação de Natal  até a última cidade 
do Rio Grande do Norte, mas agora nós estamos evoluindo muito na situação de 
perguntar o que a escola quer, entendeu, a gente não está fazendo a capacitação por 
fazer ou por imposição, então, ela tá vindo da base , entendeu, então as necessidade da 
escola e são postas em um sistema que a gente tem do governo federal de necessidade  
de capacitação pra que a gente realize  as capacitações. Outra coisa, os programas, a 
gente tem o MAISEDUCAÇÃO, que é um  programa virtuoso do governo federal e  ele 
está na escola, o recurso vai direto pra escola, nem passa     no orçamento, então ele  
nem está no PPA, mas ele é um programa, então como que a gente pode regionalizar, 
se todos os programas  são universais, entendeu?  Agora, na questão profissional, da 
profissionalização, a gente só pode fazer a profissionalização ou implantar o nível 
de educação profissional no Estado do RN  estudando quais os arranjos produtivos 
de cada região, quer dizer eu não posso aplicar uma cultura de Carcinicultura  numa 
região que não tem o camarão. Então a gente busca a regionalização na educação, 
mas ela é muito difícil de acontecer “ (  Entrevista  Técnica SEEC/RN, 2013)

Outrossim, o PPA não define prioridades e  nem há uma dimensão temporal estabelecida para 
os programas e ações ou projetos. Sabe-se apenas que eles estão limitados ao período do PPA  
mas não se sabe se extrapolam esse período. Outrossim, a informação limita-se a mencionar o  
período  para o programa e não para as ações.  
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b.4 descrição de  programas/ações 

De acordo com o Manual de Elaboração do PPA 2012-2105, a estruturação dos programas deve 
ser elaborada a partir de demandas ou problemas diagnosticados na sociedade. 

“ O programa é o elo que garante efetivamente a integração de Planejamento e 
Orçamento, uma vez que integra todos os instrumentos: Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais. O Programa é um instrumento que 
articula um conjunto de ações suficientes para enfrentar um problema. No âmbito do 
Plano Plurianual, identifica-se como problemas, demandas não satisfeitas, carências 
ou oportunidades reconhecidas na sociedade e cuja solução passa a compor um 
compromisso de governo “  ( MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA 2012-2015, 2011, 
p. 16)

Importa ressaltar que não há uma matriz articuladora no PPA que informe a necessária vincula-
ção entre eixo/diretriz/programa/projeto. Em um momento, surgem os programas vinculados 
aos macro-objetivos e, em outro momento, aos eixos estruturantes, evidenciando a desarticu-
lação entre eixo/macro-objetivo e programa e dificultando muito a análise dos programas.   O 
Quadro abaixo sintetiza os programas por eixos do PPA.  

QUADRO 05 – EIXOS E PROGRAMAS DO PPA (2012-2015)

Eixos Programas

1 Combate à Pobreza – 
RN SEM MISÉRIA

Redes de Atenção Integral, Promoção e Vigilância à Saúde;

Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica no RN;

Qualidade Pedagógica e Social da Educação Básica e Profissional;

Expansão e Melhoria da Estrutura Física da Rede Estadual de Ensino;

Gestão Integrada do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Programa de Enfrentamento a Pobreza;

Gestão da Política Estadual de Assistência Social;

Nutrição e Segurança Alimentar;

Habitação para Baixa Renda;

Trabalho, Ocupação e Renda;

Promoção da Sustentabilidade Ambiental.
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2.Desenvolvimento Inte-
grado Sustentável

Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável – RN Sustentável;

VLT – Metropolitano;

Construção de Acessos ao Novo Aeroporto;

Melhoria e Expansão da Infraestrutura da Rede de Gasodutos;

Saneamento Ambiental;

Programa Semiárido Potiguar;

Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR;

Construção de Adutoras e Canais;

Construção de Barragens;

Programa de Gestão e Desenvolvimento Florestal;

Implantação e Pavimentação de Rodovias e Obras D’artes Especiais

Construção da Via Norte Sul;

Modernização da Infraestrutura Aeroportuária;

Implantação e Operacionalização de Centros Tecnológicos;

Desenvolvimento e Desconcentração Industrial;

Infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e

Estádio Arena das Dunas – Parceria Pública Privada.

3. Gestão para Resultados Modernização da Gestão Pública;

Planejamento, Qualidade e Excelência na Gestão Pública da Saúde;

Estudos e Planejamento na Área de Recursos Hídricos, Meio-Ambiente e Sa-
neamento;

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social;

Gestão das Políticas Educacionais e Desenvolvimento Humano e Social;

Gestão Integrada do Sistema Estadual de Segurança.

Fonte: PPA 2012-2015, 2012, p. 46/48

A análise dos programas mostra que alguns aparecem vinculados aos macro-objetivos ora aos 
eixos como, por exemplo, os seguintes casos:   os programas  de Redes de Atenção Integral, 
Promoção e Vigilância à Saúde; Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica no RN; 
Qualidade Pedagógica e Social da Educação Básica e Profissional; Expansão e Melhoria da Es-
trutura Física da Rede Estadual de Ensino; Programa de Enfrentamento a Pobreza;Nutrição e 
Segurança Alimentar;Habitação para Baixa Renda;Trabalho, Ocupação e Renda e Promoção da 
Sustentabilidade Ambiental aparecem no PPA  vinculados ao eixo de Combate à Pobreza mas  
estão também associados ao macro-objetivo de  “promover a capacidade intelectual e laborati-
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va da população potiguar, com ações dirigidas para a educação de qualidade, para o desenvol-
vimento da ciência, da tecnologia e da inovação e para valorização da cultura popular”. 

Por outro lado, os programas Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável – RN Susten-
tável; VLT – Metropolitano;Construção de Acessos ao Novo Aeroporto;Programa de Desenvol-
vimento do Turismo - PRODETUR; Construção de Barragens; Programa de Gestão e Desenvol-
vimento Florestal;Construção da Via Norte Sul; Implantação e Operacionalização de Centros 
Tecnológicos;Desenvolvimento e Desconcentração Industrial;Infraestrutura para a Copa do 
Mundo de 2014 e Estádio Arena das Dunas – Parceria Pública Privada, que   estão vinculados 
ao Eixo Desenvolvimento Integrado Sustentável não aparecem vinculados a nenhum dos ma-
cro-objetivos. 

Esta desarticulação sinaliza que eixos, macro-objetivos e programas mais parecem cumprir eta-
pas de uma metodologia de elaboração do PPA do que revelar uma perfeita integração entre 
propósitos da ação do Estado capaz de otimizar os gastos e racionalizar os procedimentos e dar 
eficiência e eficácia à gestão pública. 

Todo o conjunto de iniciativas, seja na forma de programa ou de projeto, simplesmente apare-
ce no PPA sem que haja sequer uma breve apresentação do problema que se deseja resolver, 
benefícios esperados, etc. Este modus operandi acompanha todo o PPA. 

É visível a lógica setorial dos programas  sem nenhuma integração. As ações são colocadas 
sem estabelecer interfaces. E, assim, podemos fazer a seguinte pergunta, como combater, por 
exemplo, a pobreza, que se apresenta como um eixo estruturante do PPA do RN sem induzir 
ações integradas?  Em nenhum momento,  ao longo do documento há uma preocupação com 
a questão da integração das ações ou da intersetorialidade.

Após a referência aos projetos, o PPA apresenta ainda os programas e parcerias consideradas 
estratégicas – obras da COPA 2014, zonas de processamento de exportação, mineração, ener-
gia eólica, Aeroporto São Gonçalo, parcerias com a Petrobras, produção de atum e camarão, 
ciência e inovação tecnológica.  Mas, também não chega a definir de modo mais detalhado 
nenhum desses projetos,  o que parece mais um mapeamento de oportunidades futuras.

O Quadro abaixo mostra a distribuição de recursos previstos por macro-objetivos no PPA 2012-
2015.  Comparando com o PPA 2008/2011,verifica-se que houve uma alteração em relação aos 
macro-objetivos, sendo incluído o macro-objetivo de promover a capacidade intelectual e 
laborativa da população e  retirado o  que se refere à consolidação da participação social. Este 
fato chama a atenção pois em um contexto de grandes modificações na forma de provisão 
dos serviços públicos, a participação social  na discussão das escolhas públicas e formas de go-
vernança tem sido  de fundamental importância. Relegar a segundo plano a consolidação da 
participação  dificulta a criação e/ou consolidação de uma arquitetura de democratização do 
Estado. Outrossim, dificulta  a consolidação de uma gestão orientada por resultados que em 
sua concepção tem na participação social um mecanismo importante de controle das ações 
do Estado.
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QUADRO 06

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PREVISTOS POR MACRO-OBJETIVOS

PPA  2012-2015  

MACRO –OBJETIVO VALOR      R$ %  em rela-
ção ao total

Promover a capacidade intelectual e laborativa da população 
potiguar, com ações dirigidas para a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação 
e para valorização da cultura popular

1.042.939,000,00 12,69 %

Promover ações voltadas para uma vida saudável, que com-
preendem o acesso universal aos serviços de saúde de qua-
lidade, à prática esportiva, promovendo um ambiente social 
harmônico e pacífico

1.953.571.000,00 23,77 %

Dinamizar a base econômica, garantindo a sustentabilidade e a

geração de emprego e renda

2.717.991.400,00 38,00%

Ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica com 
uma logística integrada e eficiente

1.392.003.380,00 16,94 %

Otimizar a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma 
gestão eficiente, transparente e democrática

1.110.437,000,00 13,52 %

TOTAL 8.215.941.780,00 100,00%

Fonte: PPA 2012-2015, 2012,  p. 61

A análise do Quadro acima mostra que para o  macro-objetivo  de dinamizar a base econômi-
ca garantindo a sustentabilidade e a geração de emprego e renda foi alocados a maior fatia 
de recursos, na ordem de 38% do volume total de recursos, e, que para o  macro-objetivo de  
otimizar a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma gestão eficiente, transparente e 
democrática,   o volume de recursos foi apenas de 13,52%, o que é bastante coerente com a 
mudança de foco em relação ao PPA anterior mas contraditório com um PPA que tem na gestão 
por resultados um eixo estruturante pelas razões já apontadas. 

A análise das fontes de recursos alocados aos macro-objetivos  no Quadro 07, por sua vez, reve-
la que  os macro-objetivos de “ dinamizar  a base econômica, garantindo a sustentabilidade e a 
geração de emprego e renda,  promover ações voltadas para uma vida saudável, que compre-
endem o acesso universal aos serviços de saúde de qualidade, à prática esportiva, promovendo 
um ambiente social harmônico e pacífico e  otimizar a qualidade dos serviços públicos, garan-
tindo uma gestão eficiente, transparente e democrática “, são os objetivos que recebem maior 
atenção do governo se considerarmos que para estes objetivos estão alocados a maior parte 
dos recursos de fonte estadual  dependentes apenas da arrecadação e da vontade política do 
governo.  
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QUADRO 07

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PREVISTOS POR MACRO-OBJETIVOS 
POR FONTE DE RECURSOS

PPA  2012-2015  

Macro-objetivos Valor  - R$ 1,00

Fonte dos Recursos
Estadual 

(R$1,00)

Federal 

(R$1,00)

Oper. Crédito  
R$ (1,00)

Promover a capacidade intelectual 
e laborativa da população potiguar, 
com ações dirigidas para a educa-
ção de qualidade, para o desenvol-
vimento da ciência, da tecnologia e 
da inovação e para valorização da 
cultura popular

1.042.939,000

(1.019.939.000)

136.947.000

                                        

689.462.000                                                    193.530.000

 

             

                               

Promover ações voltadas para uma 
vida saudável, que compreendem 
o acesso universal aos serviços de 
saúde de qualidade, à prática es-
portiva

1.953.571.000 872.314.000 904.656.000 176.601.000

Dinamizar a base econômica, garan-
tindo a sustentabilidade e a

geração de emprego e renda

2.717.991.400 960.495.000 1.488.268.000 269.228.400

Ampliar e modernizar a infraes-
trutura socioeconômica com uma 
logística integrada e eficiente

1.392.003.380

(1.391.903.380)

269.916.000 444.201.000 677.786.380

Otimizar a qualidade dos serviços 
públicos, garantindo uma gestão 
eficiente, transparente e democrá-
tica

1.110.437,000

(1.110.537.000)

 

824.481.000 129.996.000 156.060.000

TOTAL 8.215.941.780 3.064.153.00

(3.072.153.00)                                          

3.656.583.00

(3.671.583,00)

        
1.473.205.780

Fonte: PPA 2012-2015, 2012,  p. 61

Obs:  os valores em itálico  são os valores alocados aos macro-objetivos conforme constam no Anexo do PPA 2012-
2105  onde há uma descrição de cada programa e suas respectivas ações. Como se pode constatar há diferenças 
entre estes valores e os que constam de informações no corpo do documento PPA 2012-2015 de onde foram 
retirados os dados.

Importa registrar que de um modo geral  os programas e ações vinculados aos macro-objeti-
vos, para sua realização, dependem fortemente dos recursos de origem federal e de operações 
de crédito que juntos alcançam 63% do total de recursos alocados para o PPA 2012-2105. O 
exame das fontes de recursos por cada programa constam do Anexo 04. Esta forte dependên-
cia aponta para a baixa capacidade de investimento do Estado decorrente do comprometi-
mento de 80,03%  de sua receita com  outras despesas   para manutenção da máquina pública, 
tal como demonstrado anteriormente. 
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É oportuno também registrar que o  documento vincula  os problemas relativos às políticas pú-
blicas do Rio Grande do Norte à casualidade conjuntural da economia, e não, necessariamente 
às raízes ou as causas estruturantes  no âmbito estadual  de tais problemas. Os eventuais pro-
blemas conjunturais são importantes para efeito de readequação das políticas, em virtude dos 
cenários, sejam nacional ou internacional, mas não podem ser referências centrais das políticas 
governamentais. 

Outra questão que merece bastante atenção é o fato do governo demonstrar  ao longo da 
formulação do PPA  a busca por um equilíbrio fiscal, considerando sempre cenários orçamentá-
rios e financeiros consistentes que não venham a  comprometer a capacidade gestora do setor 
público.No entanto, como instrumentalizar a política de gestão pública austera da contenção 
de despesas e ao mesmo tempo ser  eficaz nos investimentos públicos não está  claro no do-
cumento.

O governo enfatiza nas suas políticas diversos aspectos que vão desde a  valorização do cidadão 
e do servidor público ao atendimento dos serviços públicos mais especificamente à educação 
de qualidade e às novas exigências profissionais do mercado, além das garantias da condição 
de infraestrutura logística seja nas áreas econômica, ambiental e/ou no próprio aproveitamen-
to das potencialidades do Estado. Porém, não retrata, metodologicamente, as estratégias do 
controle dos gastos públicos e como alcançar a  eficácia das políticas públicas. 

O exame do PPA  em sua arquitetura – eixos, macro-objetivos e programas não deixa claro em 
nenhum momento a preocupação com a transversalidade das propostas. Não se pode inferir 
da leitura do PPA que os programas foram pensados assim como os projetos em uma pers-
pectiva de intersetorialidade e muito menos de transversalidade. No entanto, nas entrevistas 
realizadas, emerge da fala dos atores que não há uma arquitetura organizacional que favoreça 
a intersetorialidade. 

b.5-Atributos do programa: título/problema/justificativa/objetivo/publico alvo/ 
responsável/horizonte temporal /valor orçamentário do programa/ indicadores 

O PPA apresenta para cada Programa o objetivo, justificativa, público-alvo,  abrangência espa-
cial, ações, órgão responsável, produto, unidade, quantidade, indicador, valor alocado, fonte 
de recurso e vinculação ao macro-objetivo. Não há referência, no entanto, ao problema que se 
pretende resolver nem o horizonte temporal da ação. Igualmente, não se sabe se a ação pro-
posta  é um projeto ou uma atividade, tal qual a própria Lei que estabelece o PPA define.

A consequência mais direta da falta de definição sobre o problema a resolver é que não se sabe 
se as ações propostas são adequadas. Neste contexto, pode-se tentar apenas inferir se as ações 
se  correlacionam  com o objetivo e a  justificativa apresentados para o programa. Se tomarmos, 
por exemplo, o Programa Reestruturação, Modernização e Humanização dos Serviços de Assistên-
cia Jurídica Integral e Gratuita, apesar de reconhecermos  que as ações de construção, reforma e 
ampliação das defensorias,  ampliação da frota de veículos, desenvolvimento do planejamento 
e gestão das defensorias e humanização do atendimento  estão  relacionadas  de algum modo 
com o objetivo de “garantir à população hipossuficiente de recursos financeiros um atendimento 
jurídico, integral, gratuito,  eficiente, célere e digno” , não podemos afirmar que são essas ações 
que levarão ao atendimento na forma definida – atendimento integral, gratuito, eficiente, céle-
re e digno. Em outro programa, o de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, as ações 
de realização de concurso público, construção da Escola de Governo, capacitação de recursos 
humanos e reestruturação do quadro geral de recursos humanos, não conseguem atender de 
forma plena a justificativa para o programa que é a pouca efetividade na política de desenvol-
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vimento da política de recursos humanos.  Por sua vez, os indicadores vinculados a essas ações 
também não informam nada sobre a garantia do atendimento!  Ou seja, dificilmente pode-se 
afirmar que o resultado alcançado pelo conjunto de ações seja suficiente para atingir o objetivo 
proposto. 

“Quando um indicador não reflete a realidade que se deseja medir ou não é 
considerado nos diversos estágios da elaboração e implementação de políticas, planos 
e programas, a desinformação poderá implicar no desperdício de tempo e de recursos 
públicos, além da falta de visibilidade de atendimento das expectativas da sociedade 
“ ( GUIA DE INDICADORES, 2010,p.24) 

A presença de um conjunto de indicadores, descolados do que pretendem de fato medir,  pa-
rece pois  atender meramente a uma questão formal sem maiores consequências prática do 
ponto de vista da gestão.

Em entrevista realizada na SETHAS, em janeiro de 2013, confirma-se a precariedade  da formu-
lação dos indicadores. Afirma a Técnica da SETHAS a esse respeito: 

A SEPLAN solicitou por ocasião da elaboração do PPA, que as Secretarias definissem 
seus Indicadores, segundo seus Programas e Projetos, sem nenhuma orientação 
técnica para tal. 

Internamente na Secretaria os gestores dos Projetos e Programas tentaram definir os 
Indicadores, contudo dada a complexidade para a definição de Indicadores Sociais, 
esse processo não teve êxito ( Entrevista Técnica SETHAS/RN, 2013)

Para a SEJUC, informa-se apenas que houve uma capacitação para quatro servidores  para a 
elaboração dos indicadores.  Esta informação é  confirmada pela técnica da SEEC ao responder 
sobre a formulação dos indicadores de desempenho e comentar sobre o acompanhamento 
das metas. 

Nós na ocasião da elaboração do PPA, eu sou franca de dizer que tenho muita 
dificuldade em elaborar indicadores, indicador não é tão fácil de se elaborar. Então 
a SEPLAN contratou uma consultoria para orientar todas as secretarias na elaboração 
dos indicadores. Então por ocasião da elaboração, a gente fez a elaboração e esses 
indicadores foram feito depois com a orientação dessa empresa de consultoria que 
a SEPLAN contratou. (...) eles pediram, e não me lembro bem quantas pessoas  foram 
aqui, mas foi em torno de 5 a 7 pessoas. Então nós designamos  pessoas do ensino 
fundamental, representantes do ensino médio,  da educação especial,  da educação de 
jovem e adultos, da CODERN (Coordenadoria de Ensino), os dois representantes estão 
aqui, do nosso setor, representantes das Coordenadorias das diretorias regionais. Então 
elas participaram de oficinas para elaboração propriamente dita dos indicadores. ( 
Entrevista Técnica SEEC/RN,  2013)

(...) 

 (...) Agora, esses indicadores com base nos objetivos macro, nós fizemos os indicadores, 
principalmente aquele que a gente quer medir que é a melhoria da qualidade do 
ensino.   Esse e mais a aprovação, o abandono, a melhoria do IDEB, a melhoria da 
aprovação dos alunos no ENEM, melhoria na gestão; quer dizer, indicadores bem 
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palpáveis, indicadores que  a gente tivesse a condição de realmente saber se houve ou 
não a melhoria desses programas. ( Entrevista Técnica da SEEC/RN, 2013)    

Constata-se pois uma dificuldade enorme para  que a gestão pública seja orientada por re-
sultados  tal como prevê o eixo estruturante do PPA, o que acentua ainda mais o  caráter da 
formalidade do plano.      

c. O sistema de monitoramento e avaliação

c.1 - Estrutura do sistema responsável pela monitoria e avaliação do PPA: descrição 
das bases normativas dos sistemas de monitoria e de avaliação;

O exame do PPA revela como  a ideia apresentada pelo  Manual de Elaboração do PPA 2012 
-2015 sobre a   importância da avaliação  para o modelo de gestão do PPA  está ainda distante 
do sistema de planejamento. No Manual de Elaboração do PPA  consta que: 

“ O PPA 2012-2015 terá avaliações realizadas anualmente, como parte fundamental 
do modelo de gestão do Plano Plurianual, visando o aperfeiçoamento da concepção 
e da gestão dos programas de governo e da alocação de recursos no Plano e nos 
Orçamentos.A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nas 
organizações governamentais, mediante a geração de informações qualificadas 
sobre os resultados alcançados e as restrições enfrentadas na implementação dos 
programas, oferecendo recomendações para auxiliar a tomada de decisão.

O Relatório Anual de Avaliação, produto final do processo de avaliação do Plano 
Plurianual, será fruto do trabalho realizado em conjunto pelas equipes Setoriais de 
Planejamento e pela Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, constando 
das etapas como segue:

a. A primeira etapa, avaliação do programa: conduzida pelo responsável pelo programa 
e sua equipe. Esse evento tem como finalidade, avaliar o desempenho do programa 
mediante a analise da concepção, da implementação e dos resultados alcançados;

b. A segunda etapa, avaliação setorial: de responsabilidade da Secretaria Setorial, 
objetivando avaliar a gestão e a contribuição do conjunto dos resultados dos programas 
para os objetivos setoriais estabelecidos (a avaliação setorial deve ser encarada como 
uma oportunidade para identificar as lacunas de tipo organizacional e gerencial da 
secretaria, cuja falta de equacionamento pode comprometer a performance dos 
programas sob sua responsabilidade);

c. A terceira etapa, avaliação do PPA: realizada pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças, mediante:

i. comparação entre os valores previstos e realizados nos programas e ações do plano; 
e,

ii. a avaliação da gestão do plano plurianual, consistindo na análise dos fatores que 
auxiliaram ou dificultaram a implementação e o alcance dos objetivos do conjunto de 
programas “  ( MANUAL DE ELABORAÇÃO PPA 2012-2015, p. 12) 
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O processo de avaliação descrito acima  tenta contemplar o que disciplina a   Portaria no 140, 
de 10 de junho de 2009, publicada pelo Ministério do Planejamento, bem como o Decreto no 
6601, de 10 de outubro de 2008,  na definição de  quem são os atores e suas responsabilida-
des neste processo. Abaixo, Quadro que sintetiza os papéis e responsabilidades no tratamento 
de indicadores de programa, instrumento fundamental para implementar uma gestão pública 
orientada por resultados de acordo com a referida Portaria e as adaptações  apresentadas no 
PPA 2012-1015 do Rio Grande do Norte. 

Quadro 08 - Papéis e Responsabilidades no tratamento de indicadores de programa

UNIÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Papéis Responsabilidade Papéis Responsabilidade 

Gerente de 
Programa

Formular os indicadores de Programa

Gerenciar a implementação do Pro-
grama

Apurar os índices dos indicadores

Monitorar a evolução dos indicado-
res

Gerente de 
Programa 

Avaliar o desempenho do programa me-
diante a analise da concepção, da imple-
mentação e dos resultados alcançados;

Unidade de Mo-
nitoramento

e Avaliação

– UMA

Apoiar o Secretário–Executivo no 
monitoramento dos indicadores

dos Programas e dos objetivos seto-
riais do órgão;

Secretário Exe-
cutivo

(ou equivalente)

Monitorar, com o Gerente de Progra-
ma, a evolução dos

indicadores dos objetivos setoriais, 
dos Programas e das

metas das ações do PPA sob sua 
responsabilidade

Secretaria Se-
torial 

Avaliar a gestão e a contribuição do 
conjunto dos resultados dos programas 
para os objetivos setoriais estabelecidos 

Ministério do 
Planejamento

(SPI)

Fornecer orientação metodológica e 
apoiar ações de capacitação,

revisão e construção de indicadores;
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Comitê de Ges-
tão do

PPA

Adotar medidas que fortaleçam a 
gestão para resultados,

observando os princípios da eficiên-
cia, da eficácia e da

efetividade da ação governamental, 
com base nos indicadores

e metas do PPA;

Realizar o monitoramento estratégico 
do PPA com base na

evolução dos indicadores dos objeti-
vos de governo, do

dos Programas prioritários e das 
metas de ações

SEPLAN Comparar os valores previstos e realiza-
dos nos programas e ações do plano; 

Avaliar a gestão do plano plurianual, 
consistindo na análise dos fatores que 
auxiliaram ou dificultaram a implemen-
tação e o alcance dos objetivos do con-
junto de programas “ .

Fonte: Guia Metodológico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 49  
( primeira coluna do Quadro )     

Existe uma atividade de monitoramento e avaliação das ações através do SIAF, sistema que per-
mite o acompanhamento do cumprimento das metas físicas (indicadores de produtos) e metas 
financeiras sem apresentar, entretanto, informações gerenciais.

Entrevistas realizadas com Técnico da SEPLAN nos mostra, no entanto que a avaliação é ainda 
muito precária e, entre outros motivos, uma explicação seria a de que: 

“atualmente não existe esse sistema  instituído, normatizado, que obrigue, determine 
que todos os órgãos faça seu monitoramento e possa interagir com o órgão central 
para ao final se ter uma boa avaliação “  ( Entrevista Técnico 04 SEPLAN/RN, 2012) 

Pela fala acima percebe-se que não há uma  institucionalização do monitoramento como uma 
atividade importante para garantir o ciclo de gestão das políticas públicas  nos diversos órgãos. 
Em decorrência, esta  atividade poderá  ocorrer ou não dependendo das condições técnicas, 
gerenciais e políticas existentes e do interesse do gestor. 

A falta de institucionalização do processo de monitoramento e avaliação das metas é confirma-
da pela técnica da SEEC, quando afirma:

É isso aquilo que eu estava lhe dizendo, a gente não tem um processo... Agora a 
Secretaria está propondo um novo sistema, o sistema de gestão, o SIGAEDUC ( Sistema 
Integrado da Educação... acho que é isso,  porque é novo). É um sistema que a Secretaria 
está implantando que  vai dar um subsídio muito grande para a gente avaliar. (...) Esse 
sistema é um sistema customizado do SIGAA da UFRN, o sistema acadêmico. Nós fizemos 
a customização e  estamos com três módulos, que é o de matrícula on-line  (está num 
projeto piloto onde todas as matrículas desse ano de 2013 estão sendo feitas através 
desse sistema da grande Natal). Nós vamos ter  matrícula on-line, diário de classe e .... 
Pois é três sistemas iniciais, onde os alunos vão poder interagir com o professor e outros 
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módulos virão para o ano que vem até o final de 2013 e 2014 nós vamos ter os outros 
módulos, de alimentação escolar, do livro didático, da situação pedagógica da escola. Aí 
sim a gente vai ter um  sistema pra poder avaliar melhor “ ( Entrevista Técnico SEEC/RN, 
2013) 

Idêntica opinião tem a Técnica da SEJUC, em entrevista realizada em fevereiro de 2013, ao co-
mentar sobre a adequação da  estruturação do PPA em diretrizes/programas/objetivos/ações/
projetos/indicadores/recursos, quando afirma que  no momento ainda não houve uma ação de 
capacitação necessária para elaborar ou fazer um acompanhamento do PPA dentro dos moldes 
solicitados.

As dificuldades para acompanhar as metas estabelecidas estão estreitamente relacionadas ao 
fato de que não há competência gerencial instalada para a formulação dos indicadores. Nesta di-
reção, diz a  Técnica da SEJUC, em entrevista realizada em fevereiro de 2013, o acompanhamento 
não é feito pois somente este ano tivemos uma capacitação para elaboração dos indicadores. De 
forma semelhante, a Técnica da SETHAS afirma, em entrevista realizada em janeiro de 2013, que 
não existe acompanhamento de desempenho das metas de desempenho e que cada coordena-
ção define como monitorar as suas ações, não enviando as informações à SEPLAN e somente o 
fazendo quando esta solicita. 

Neste cenário, a informatização é vista como de fundamental importância para   alimentar a  ação da 
SEPLAN que atualmente tem dificuldades para realizar o monitoramento e acompanhamentos 
dos programas/ atividades. Para a técnica da SEEC,

“vai haver uma integralização desse sistema com o sistema da SEPLAN. Veja só, a 
governadora  conseguiu  recentemente a aprovação de recursos do Banco Mundial 
e  um  dos componentes que faz parte do projeto, que é uma ação prioritária do 
governo, é a melhoria da gestão do Estado integrada. Então todas as secretarias vão 
ter melhoria de sua gestão. Então eu acredito que o sistema que seja implantado, o 
sistema gerencial do Estado como um todo,  terá que conversar com o nosso sistema 
pois sistemas isolados não fazem sentido’ ( Entrevista Técnico SEEC/RN, 2013). 

Outra inferência que se pode fazer é a de que o fato do PPA trazer  um conjunto de indicadores 
para cada programa pode se constituir apenas uma obrigação formal sem nenhuma consequ-
ência prática para a gestão, dada as dificuldades de avaliar se eles foram ou não alcançados.  

Como afirma a técnica da SEEC, ao se referir ao acompanhamento das metas de desempenho: 

“Bem, essas metas de desempenho, eu sou bem realista, a gente não têm, nós não temos 
ainda programas de acompanhamento. A SEPLAN tem, ela tem um acompanhamento, 
mas eu acho fragilizado pra gente, entendeu! É um acompanhamento que está lá, 
o SIAP tem um acompanhamento, a gente no final, é,  eles sabem lá,  que  a gente 
tem acesso a isso, e eles vêm pra cá  também, fazem junto com  a gente, mas fazem 
mais com o grupo de pagamento, com o grupo financeiro;  eu não acho assim meta 
que a gente possa dizer, houve uma melhoria na aprendizagem, são mais metas 
quantitativas, mas aquelas metas mais subjetivas elas não são bem claras” (Entrevista 
Técnica SEEC/RN, 2013).  
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Este aspecto é muito importante para avaliar um dos eixos do PPA, qual seja, gestão por re-
sultados, pois uma gestão orientada para o alcance de objetivos da política pública não pode 
prescindir de bons indicadores para subsidiar a correção de rumos, os ajustes necessários e 
a tomada de  decisão. As medidas de desempenho constituem os pilares fundamentais para 
os processos de diagnóstico, elaboração, monitoramento e avaliação dos programas do PPA. 
Assim, a pergunta inevitável é: como implementar uma gestão por resultados sem avaliação 
dos indicadores propostos?  Qual o papel que este eixo ocupa de fato no PPA?  Como fica o 
ciclo de gestão dos programas sem que as fases de monitoramento, avaliação e revisão sejam 
realizadas? 

Neste momento, o Sistema de Apoio ao Planejamento – SIAP está na fase inicial de implantação,  
sendo alimentado pelos órgãos setoriais para seu pleno uso. Segundo técnicos da SEPLAN, o 
SIAP visa aprimorar o acompanhamento das ações governamentais incluídas no Plano Pluria-
nual do Estado, objetivando transformar os dados do Planejamento, da Execução Orçamentária 
e Financeira, em informações Gerenciais. 

c.2- descrição do arranjo institucional 

Assim como a avaliação,  o sistema de monitoramento ainda é muito precário, o que fragiliza 
a  adoção de uma gestão pautada por resultados. Na entrevista realizada com técnicos da SE-
PLAN isso fica muito claro: 

“ O monitoramento é a execução de área, e a avaliação é... eu considero ainda 
precária... foi desenvolvido um sistema gerencial de apoio ao gerenciamento, tá em 
fase de implantação, mas nós temos o SIAPE, esse monitoramento pode ser feito pelo 
SIAPE, o acompanhamento  tem a equipe que faz. Ela faz um relatório de avaliação 
do PPA passado  mas o monitoramento e a avaliação  precisam realmente acontecer, 
mas a gente precisa de instrumentos      para dar apoio a isso, um dos instrumentos é o 
sistema.” ( Entrevista Técnico 04, SEPLAN/RN, 2012)

Um outro ponto muito importante levantado na entrevista, pelo Técnico 01, diz respeito à ca-
rência que o Estado do Rio Grande do Norte tem de um centro de estudo sobre planejamento, 
embora o próprio Estado já tenha tido esse órgão de planejamento -  o IDEC – mais tarde  trans-
formado  em outro órgão -  o IDEMA.

“O Estado do Rio Grande do Norte acabou perdendo também sua capacidade criativa 
de trabalho, devido a ausência de um órgão especializado em realizar a avaliação das 
políticas sociais. Se  o IDEC tivesse evoluído ou  mesmo estivesse na posição que ocupou  
no passado, mesmo sendo um pequeno órgão, e se ao mesmo tempo,tivesse ocorrido 
uma melhoria constante em sua gestão seja incorporando novos conhecimentos seja  
incorporando novas  demandas sociais que foram criadas ainda com o advento da 
Constituição de 1988, teria ele contribuído para o exercício da formulação das políticas 
públicas no Rio Grande do Norte, sobretudo em relação às políticas que envolvessem  
processos de avaliação” (Entrevista Técnico 01, SEPLAN/RN, 2012).

 Sendo assim, a ausência de um órgão dessa natureza  acaba por fazer muita falta ao Estado, 
uma vez que atualmente a estrutura do planejamento se resume a uma coordenadoria que não 
dá conta de atender ao conjunto das políticas sociais.
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A estrutura gerencial disponível para apoiar o processo de planejamento e avaliação na SEEC 
também apresenta-se de forma deficitária segundo entrevista realizada com técnica da SEEC: 

Na estrutura da secretaria, nós temos essa assessoria, que é a assessoria técnica e de 
planejamento. Essa assessoria é composta por três grupos auxiliares de trabalho. Então, 
é um grupo auxiliar de programação e orçamento, o grupo auxiliar  de administração, 
que é quem administra e  o grupo auxiliar de estatística. A estatística  está dentro do 
planejamento, lógico, certo, faz parte do planejamento e  temos vinculados à assessoria 
técnica do planejamento, uma subcoordenadoria  de avaliação. Agora, como se 
estrutura, se ela é forte,   qual a função dela, a nossa função realmente é de acompanhar, 
é de planejar, mas, infelizmente a gente não faz só isso e a gente também não poderia 
fazer só isso, porque a nossa assessoria é a assessoria técnica; então ela tem de apoiar o 
gabinete da secretária e de planejamento, certo, então nós temos  duas funções: o nosso 
grupo é pequeno, a gente tem uma deficiência muito grande de recursos humanos, 
agora nós temos pessoas muito boas, as poucas que nós temos aqui são boas e  dão o 
sangue por isso aqui” ( Entrevista Técnica SEEC/RN, 2013) 

De todas as falas conclui-se que o monitoramento das ações  é frágil e incapaz de  favorecer 
uma gestão por resultados apregoada como eixo estratégico do PPA. Os indicadores não aten-
dem plenamente as ações para as quais foram pensados, o que é monitorado abrange um 
escopo muito pequeno, a SEPLAN não tem uma estrutura capaz de monitorar os resultados e 
nem há uma cultura de gestão que  valorize a medição do desempenho. 

c.4-Coordenação e integração no funcionamento/operacionalização do sistema, 
distinguindo programas setoriais e multisetoriais, programas finalísticos e programas 
de apoio, ou programas prioritários/estratégicos e  demais programas/ações;

Não se percebe nenhum esforço para coordenar e integrar os programas existentes. Dessa for-
ma, o que é visível é apenas uma lista de programas que aparentemente não conversam entre 
si. Igualmente não há diferenciação entre programas finalísticos e de apoio.  A Coordenação 
das ações é feita no âmbito de cada unidade mas não há nenhum arranjo organizacional para 
avaliação e integração das políticas, o que dificulta a efetivação da intersetorialidade das polí-
ticas públicas. 

c.5- Funções do sistema (distinguindo monitoria e avaliação): 

Após a aprovação da Lei do PPA inicia-se a gestão do PPA 2012-2015. O monitoramento e a 
avaliação são vistos no PPA como ferramentas gerencias para o aperfeiçoamento da formula-
ção e  gestão dos programas que integram o PPA e Orçamentos Anuais.  Dessa forma, devem 
fortalecer a capacidade de planejamento e tomada de decisão para a eficácia de uma gestão 
inspirada em resultados. 

“ O processo de monitoramento e avaliação tem como base o Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI, além de outros meios de informações gerenciais 
operacionalizados pela Secretaria do Planejamento e das Finanças – SEPLAN “  ( PPA 
2012-2015, SEPLAN/RN 2012, p. 64).
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As funções de monitorar e avaliar fazem parte do ciclo de planejamento conforme Figura abai-
xo.

FIGURA 15 – CICLO DO PLANEJAMENTO

Fonte: PPA 2012-2015, SEPLAN/RN, 2012, p. 65

O ciclo acima permite identificar a responsabilidade dos atores envolvidos em cada fase. E, 
como o PPA está organizado em programas pode-se afirmar que aos gerentes de programa 
compete: 

“a) Gerenciar a execução do Programa, observando os seus objetivos e a execução 
eficiente dos recursos alocados;

b) Monitorar a execução do conjunto das ações do Programa;

c) Buscar mecanismos inovadores para financiamento e gestão do Programa;

d) Gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do Programa;

e) Validar e manter atualizadas as informações da gestão.

f ) Promover a avaliação do Programa quanto à sua concepção, implementação e 
resultados “ ( PPA 2012-2015, SEPLAN/RN, 2012, p. 65).

O processo de atualização permanente do PPA é parte importante do planejamento, o que 
contribui para avaliação das  ações públicas, no que se refere à viabilidade, exequibilidade, efi-
ciência, eficácia e efetividade.

Em entrevista com técnicos da SEPLAN, há a percepção de que o monitoramento realmente 
reforma a gestão pois permite a correção de rumos e deve ser em caráter cíclico. 

O monitoramento e avaliação das ações através do SIAF, aponta para o grau de 
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execução do que foi planejado em nível físico-financeiro que por si só, não é suficiente 
para subsidiar a revisão das políticas. A incorporação de indicadores de programas no 
PPA ampliará a visão de alcance dos objetivos contidos em cada ação e programas 
apresentados, permitindo uma análise mais qualificada para subsidiar a revisão dessas 
políticas e melhorar a gestão das mesmas. Hoje, para a revisão dessas políticas, os 
técnicos de cada órgão, buscam, além das informações disponibilizadas pelos sistemas 
já existentes, análises e indicadores externos para subsidiar seus trabalhos. 

Sendo assim, o movimento do monitoramento é cíclico e permanente, pois parte 
da observação da informação, identificação de falhas na qualidade da mesma, da 
solicitação para sua correção e, novamente a observação da informação. ( Entrevista 
Equipe Técnica SEPLAN/RN, 2013) 

A revisão do PPA é feita anualmente, após o término do 1º exercício da execução do PPA, para 
possíveis correções e/ou incrementos de novas demandas. Na perspectiva de Garcia (2012), a 
revisão deveria assumir uma lógica de movimentos interativos entre análise da situação/ação/
correção/revisão ou confirmação /ação /avaliação e, nunca, uma lógica sequencial estanque de 
etapas.

Em 06 de fevereiro de 2013, a Governadora enviou à AL a Mensagem Nº 067/2013-GE que trata 
do Projeto de Lei que altera a Lei Estadual nº 9.612, de 27 de janeiro de 2012, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Estado para o quadriênio   2012-2105. 

Entre as principais alterações, destacam-se: a elevação do montante dos recursos financeiros 
das operações de crédito interno para acrescentar os valores provenientes do Programa de 
Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento ( PAC), inclusão 
de recursos provenientes do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito 
Federal ( PROINVESTE),  criar o Programa  RN Sustentável  destinado a centralizar as ações do 
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (RN Sustentável) 
e efetivar um conjunto de ajustes  relacionadas a este Programa.  O Quadro abaixo mostra as 
alterações ocorridas na alocação de recursos por macro-objetivos e no valor total previsto para 
o PPA. Assim, verifica-se uma alteração importante para o macro-objetivo de “ampliar e moder-
nizar a infraestrutura socioeconômica com uma logística integrada e eficiente” , que de uma 
participação de 16,94% em relação ao volume total de recursos passa para 24,68%, enquanto 
há uma redução percentual para todos os demais macro-objetivos e uma leve alteração no 
volume total.

QUADRO  09
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PREVISTOS POR MACRO-OBJETIVOS

PPA  2012-2015  

Macro – objetivos  do PPA

Valores  previstos 
na proposta inicial 
do PPA

%  em 
relação 
ao total

Valores  previstos  
na revisão do PPA

% em 
relação 
ao total 

Promover a capacidade intelectual e 
laborativa da população potiguar, com 
ações dirigidas para a educação de quali-
dade, para o desenvolvimento da ciência, 
da tecnologia e da inovação e para valori-
zação da cultura popular

1.042.939,000,00 12,69 % 849.409.000,00 10,12
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Promover ações voltadas para uma vida 
saudável, que compreendem o acesso 
universal aos serviços de saúde de qua-
lidade, à prática esportiva, promovendo 
um ambiente social harmônico e pacífico

1.953.571.000,00 23,77 % 1.677.031.000,00 19,97

Dinamizar a base econômica, garantindo 
a sustentabilidade e a geração de empre-
go e renda

2.717.991.400,00 38,00% 2.738.281.400,00 32,61

Ampliar e modernizar a infraestrutura 
socioeconômica com uma logística inte-
grada e eficiente

1.392.003.380,00 16,94 % 2.071.762.000,00 24,68

Otimizar a qualidade dos serviços pú-
blicos, garantindo uma gestão eficiente, 
transparente e democrática

1.110.437,000,00 13,52 % 1.059.697.000,00 12,62

TOTAL 8.215.941.780,00 100,00% 8.396.180.400,00 100,00%

Fonte: PPA 2012-2015, 2012 p. 61 e Revisão do PPA 2012-2015,  2013, p. 57

Este acréscimo de recursos para o macro-objetivo de ampliar e modernizar a infraestrutura 
socioeconômica se explica pelo empréstimo do governo junto ao o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial  para implementação do Projeto Integrado 
de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, com foco prioritário nos setores de 
saúde, educação e segurança pública e modernização da gestão pública. Trata-se de uma ope-
ração de crédito no valor total de US$ 540 milhões de dólares norte americano, autorizada pela  
Assembleia Legislativa para o Poder Executivo - Lei Ordinária Estadual n.º 9.558, de 14 de outu-
bro de 2011, com alteração introduzida pela Lei nº 9.616, de 29 de março de 2012, com prazo 
de execução prevista para 07 anos ( Parecer Técnico SEPLAN, 19/12/2012).

O Projeto será coordenado pela SEPLAN e a execução operacional dos Componentes ficará sob 
a responsabilidade dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, qualificados 
como co-executoras do Projeto, quais sejam: SEARH; SEEC; Secretaria de Estado da Saúde – 
SESAP; Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE; SETHAS; Secretaria 
de Segurança Pública e da Defesa Social – SESED; Secretaria de Estado do Turismo – SETUR; 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC; e Departamento de Estradas e 
Rodagens do Rio Grande do Norte – DER ( PARECER TECNICO SEPLAN,  19/12/2012).

O projeto tem um Comitê Gestor e uma unidade gestora do Projeto ( UGP). Aqui, percebe-se 
que apesar da UGP situar-se no âmbito da SEPLAN, dado a importância que lhe está sendo 
conferida, terá uma gestão própria, indicando o uso de estruturas paralelas para a coordenação 
do projeto. 

Os  recursos previstos para o PPA  terão as seguintes fontes de financiamento:
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QUADRO 10
FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA 2012-2105

                          

Fontes de Financia-
mento

Valores previstos  na pro-
posta inicial do PPA

Valores previstos na revi-
são do PPA

Recurso Estadual 3.072.153.000,00 3.072.153.000,00

Recurso Federal 3.671.583.000,00 3.072.153.000,00

Recurso de Operações 
de Crédito

1.473.205.780,00 1.652.444.400,00

Total 8.215.941.780,00 8.396.180.400,00

                   Fonte: PPA 2012 – 2015,  2012; Revisão do PPA 2012-2015, 2013.

A distribuição acima mostra que aumenta  a dependência de recursos externos, o que  pode 
dificultar a execução do PPA, uma vez que na  proposta inicial 62,61% dos recursos tinham 
origem federal ou em operações de crédito a, agora, constituem  63,21% do volume de recur-
sos. E, por outro lado, aumenta significativamente o financiamento de recursos com base em 
operações de crédito.

O Projeto de Lei também faz referência à necessidade de ajustes em vários programas  em fun-
ção da  aprovação Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013 ( Lei Estadual nº 9.692, de 
18 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de janeiro de 2013  ), que 
contemplou as  emendas parlamentares ao Projeto de Lei original. Os  programas /ações que 
sofreram ajustes  constam do Anexo 05. 

Dado o volume de recursos do  Projeto  Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Grande do Norte,  o RN Sustentável, este foi incorporado ao PPA como um novo eixo estraté-
gico e estruturante e definido como um conjunto de ações multisetoriais integradas para a 
promoção do desenvolvimento socioeconômico regional sustentável do Estado. Constituem 
objetivos específicos do RN Sustentável: 

“(i) promover a inclusão produtiva através do fortalecimento das cadeias e arranjos 
produtivos locais em base sustentáveis, com foco no acesso aos mercados; (ii) 
promover a ampliação e melhoria da infraestrutura socioeconômica e o fortalecimento 
da governança, de forma complementar, voltados ao desenvolvimento regional 
sustentável; (iii) melhorar a qualidade da atenção à saúde, com ênfase na rede de 
atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às urgências e 
emergências; (iv) melhorar a qualidade do ensino com foco no resultado, aprendizagem 
e desenvolvimento regional; e, (v) recuperar a capacidade de planejamento e gestão 
das políticas, programas e projetos de desenvolvimento do Estado” ( REVISÃO DO PPA 
2012-2015, SEPLAN/RN, 2013,p.35)

Este eixo se propõe a alinhar investimentos  em infra estrutura, como a recuperação de estra-
das, saneamento, recursos hídricos e  centros de comercialização, ampliar a capacidade de ges-
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tão e  centralizar suas ações no combate às situações de vulnerabilidade social, com uma abor-
dagem regional/territorial e de integração das organizações produtivas nas cadeias e arranjos 
produtivos locais. O Projeto aponta também a constituição de parcerias público-privadas e 
foco nos setores de educação, saúde, segurança e agricultura familiar. Com a compreensão de 
que investimentos desse porte não se materializam sem a melhoria dos padrões de eficiência 
da gestão pública há também um forte acento no Projeto para a  modernização da gestão e em 
mecanismos de transparência que possam levar à melhoria dos serviços e responsabilização 
do gestor. 

Nesta perspectiva, destacam-se os programas: 

Implantação e Implementação de Projeto de Desenvolvimento Econômico Agrícolas 
e Não Agrícolas; Implantação e Implementação de Projetos de Desenvolvimento 
Econômico e Socioambiental;Implantação e Implementação de Projetos de 
Desenvolvimento Turístico;Expansão e Adequação da Infraestrutura de Transporte 
Regional;Fortalecimento da Governança para o Desenvolvimento da Economia 
Regional; Implantação e Implementação de Projetos de Melhoria da Atenção à 
Saúde;Implantação e Implementação de Projetos de Melhoria da Qualidade da 
Educação Básica;Reestruturação e Modernização do Planejamento e da Gestão; 
Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Gestão e de Politicas de Recursos 
Humanos; Gestão do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Grande do Norte ( REVISÃO DO PPA 2012-2015, SEPLAN/RN, 2013,p. 45 / 46) 

 

A inclusão desse eixo no PPA, pela abrangência e volume de recursos, foi o elemento mais ino-
vador da Revisão do PPA 2012-2015. Deve-se chamar a atenção, dada a sua relevância para a 
discussão, de que o Projeto contempla recursos financeiros significativos para o componente 
de governança demonstrando por uma lado as fragilidades do aparato estatal para gerir o Pro-
jeto e, por outro, a importância atribuída à gestão. Ou seja, planejamento e gestão como faces 
da mesma moeda. Não adianta apenas ter capacidade de planejar sem que haja capacidade 
institucional de gestão. Do mesmo modo, a gestão por si só, do cotidiano, é insuficiente para  
apontar caminhos e soluções para a gestão pública pois lhes falta a visão de futuro,

È importante registrar que apesar das dificuldades relatadas em todo o processo que envolve o 
PPA, entendemos que o esforço metodológico de pensar as ações públicas a partir da definição 
de eixos/macro-objetivos/programas/ações/metas/indicadores proporcionam um avanço na 
gestão pública pois permitem dar um mínimo de organicidade às ações de gestão e introduzir 
mudanças culturais importantes na forma de gerir o aparato estatal.  Como diz  Garcia ( 2000, 
p. 9), “  a   introdução de elementos que proporcionam o exercício da gestão cotidiana dos pro-
gramas e de suas ações, a atribuição de responsabilidades, a prática da avaliação e a cobrança 
de resultados revelam um avanço conceitual e metodológico”. 

Dito de outro modo, as dificuldades  se bem trabalhadas podem permitir que a gestão tenha 
mudanças substanciais e o aprendizado com o processo de elaboração/implementação/ mo-
nitoramento e acompanhamento do PPA ajude na melhoria de padrões de desempenho da 
gestão pública. 
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c.6- Usuários do sistema 

As informações são alimentadas através do SIAF e do SIAP, que são sistemas integrados, 
nos quais os órgãos setoriais  têm acesso. Como constatamos, as unidades setoriais 
apenas se percebem como unidades com responsabilidade de planejamento quando 
são demandadas pela SEPLAN. A falta de estrutura de planejamento no âmbito das 
unidades ajuda a consolidar a ideia de que o planejamento é algo que se faz uma vez 
por outra e não uma ferramenta da gestão. 

d.Comentários Finais

A análise do PPA 2012-2015 realizada em suas três dimensões analíticas – metodologia, conte-
údo e processo de   monitoramento e avaliação do planejamento -  permite, ao dar uma visão 
de conjunto de todo o processo de planejamento,  reafirmar  algumas conclusões que foram 
ocorrendo ao longo do exame de  variadas dimensões do PPA. 

No tocante à primeira dimensão,  percebe-se claramente a não existência de uma arquitetura 
organizacional, com canais de interlocução que  estimulem o debate entre os diferentes órgãos 
ou as secretárias estaduais e a SEPLAN. Existe pouca articulação  direta entre os diferentes ór-
gãos.  A  SEPLAN  assume o papel de orientar metodologicamente as unidades setoriais sobre a 
elaboração do plano e receber as proposições dos diferentes órgãos, limitando-se a formalizar  
um documento com todas as iniciativas. 

Do ponto de vista formal o PPA trabalha com a seguinte metodologia: desenho de cenários nos 
planos internacional, nacional, regional e estadual, desafios e compromissos, definição de eixos 
estruturantes e macro-objetivos, programas, ações, metas e indicadores.  No entanto, percebe-
-se em boa parte dos programas que não existe uma estreita articulação entre a justificativa 
para o programa e o conjunto de ações. Do mesmo modo, não se identifica como as metas 
desenhadas irão permitir a avaliação das ações.

A ausência da participação social nesse processo também é evidente. Não existem escutas ins-
titucionalizadas, apesar de previstas no Manual de Elaboração do PPA,  com vistas a legitimar 
o processo, muito embora  haja  esforços dos profissionais da SEPLAN/RN para procurarem 
outras formas de participação social por meio das deliberações já existentes dos  Conselhos e 
das Conferências referentes às políticas públicas. É, portanto, uma forma passiva em que não 
ocorre uma ampliação do diálogo entre os movimentos sociais e/ou a sociedade civil em torno 
da construção do PPA.

Tecnicamente pode-se afirmar que as demandas sociais por políticas públicas somente entram 
na  agenda de governo, se por qualquer razão, coincidirem com os interesses do governo  de-
vido à limitação da participação social  no processo de elaboração do PPA. Assim, perde-se a 
oportunidade de que a planificação entendida como definição de prioridades esteja em sin-
tonia com as demandas da sociedade e, mais do que isto, seja a expressão de uma política 
pública transparente e de interlocução com distintos atores da sociedade. Compartilhando do 
pensamento de Santos (2011), o PPA somente pode viabilizar  adequadamente a ação pública 
se como instrumento contribuir  de maneira satisfatória para o planejamento das ações do 
Estado.  

A ausência de participação  social é uma característica do processo em toda sua extensão pois 
também na etapa de avaliação do plano pela AL os mecanismos de escuta tais como as audiên-
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cias públicas não são frequentes, ao tempo em que se prioriza as demandas dos parlamentares, 
quase sempre demandas sintonizadas aos interesses particulares de cada partido. A elabora-
ção do plano é  assim atravessada por  problemas que potencializam ainda mais as dificuldades 
para o exercício do planejamento público no Estado do Rio Grande do Norte. 

Igualmente, se constata a partir da elaboração dos planos de desenvolvimento regional que 
a participação social ocorreu muito mais em função da metodologia de elaboração do IICA e 
não em função de um tecido social que demandasse a participação como uma ferramenta de 
controle social. Tanto é assim que a elaboração do plano de desenvolvimento da Região Metro-
politana de Natal não reforçou a participação como uma diretriz para a elaboração do plano em 
um contexto onde se esperava em função de seu desenvolvimento social, econômico e político 
que houvesse maior nível de cobrança dos atores sociais. 

Em relação ainda à estrutura administrativa, registre-se as dificuldades que a SEPLAN  tem de  se 
apropriar setorialmente das políticas públicas, tendo em vista  que elas são de responsabilidade 
principal dos órgãos ou das secretarias estaduais. Fica clara a ausência de um órgão técnico na 
Secretaria de Planejamento para dar suporte ao processo das formulações das políticas sociais, 
atuando diretamente com as secretarias ou os órgãos setoriais, como teve no passado com o 
IDEC.  De lá para cá muitas mudanças foram sendo introduzidas no aparato estatal  de modo que 
estruturas importantes como o  IDEC desapareceram e  mudanças na  Secretaria de Planejamento 
foram ocorrendo indicando uma ressignificação de suas atribuições.De  Secretaria de Planeja-
mento e Coordenação Geral  para    Secretaria de Planejamento e Finanças na atualidade.

 Nesse aspecto houve um retrocesso no Estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista que esse 
órgão de apoio ou suporte já existiu no passado.  Deve-se  ressaltar também a  ausência de es-
truturas administrativas de planejamento no âmbito das unidades setoriais e a insuficiência de 
quadros técnicos em outros órgãos o que dificulta ainda mais a institucionalização do processo 
de planejamento.

Em relação à segunda dimensão analisada – o conteúdo do plano, ao examinarmos os eixos estru-
turantes percebemos que o PPA obedece a uma lógica setorial sem ter preocupação integrativa 
entre as ações governamentais, dificultando  exame das  interfaces existentes entre os programas 
e ações. Os eixos se apresentam  para  agregar um conjunto de iniciativas.  As ações  prioritárias 
também não são anunciadas, dificultando  afirmar se os recursos são suficientes ou não para 
atender todas as políticas. Também não há especificação de custos por metas do PPA/RN. O PPA 
não define as prioridades e  a dimensão temporal estabelecida para as ações e/ou os projetos. 
Importa destacar que devido as ações não serem pensadas de forma intersetorial, também fica 
difícil  saber se são capazes de resolver ou não os problemas  que somente podem ser soluciona-
dos a partir de uma abordagem multisetorial. 

Em relação aos macro-objetivos, assim como detectamos nas análises dos eixos estruturantes, 
não se evidencia a articulação entre os mesmos,  as formas como eles dialogam entre si, as 
relações de cooperação e/ou de conflito entre eles, como também em relação aos eventuais 
atores envolvidos. 

O exame do conjunto de programas e ações  que consubstanciam o PPA não permite identifi-
car quais as ações  de longo prazo e, por conseguinte, o que pode ou não ser considerado es-
truturante. É claro que algumas inferências podem ser feitas em função dos recursos alocados 
e  de outros parâmetros de análise mas essas recaem apenas na percepção do pesquisador. 

Em relação aos planos de desenvolvimento regionais apesar de se constituírem em documen-
tos importantes para a identificação dos problemas de cada região e o desenho de oportuni-
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dades para a superação dos problemas não se torna visível no PPA a forma como eles foram 
absorvidos para a definição das ações. Os programas na maioria  dos casos referem-se como 
unidade espacial ao Rio Grande do Norte.  E, quando se referem às regiões, não há uma relação 
direta ao plano de desenvolvimento regional mas ao macro-objetivo do PPA. Somente, agora 
na revisão do PPA, aparece de uma forma  mais nítida no Projeto RN Sustentável a questão re-
gional/territorial.

Um dos pontos que também chama bastante atenção é  a busca pelo equilíbrio fiscal do gas-
to público, considerando sempre cenários orçamentários e financeiros consistentes que não 
venham a  comprometer a capacidade gestora do setor público. No entanto, como instrumen-
talizar a política de gestão pública austera da contenção de despesas e ao mesmo tempo ser  
eficaz nos investimentos públicos não está  escrito em nenhum lugar no PPA.

Outro aspecto que merece apontar no PPA  é o registro da vinculação referente aos proble-
mas relativos às políticas públicas do Rio Grande do Norte, grosso modo, serem direcionadas 
ou estarem condicionadas à casualidade conjuntural da economia, e não, necessariamente às 
raízes ou as causas estruturantes que levam aos eventuais problemas. É claro que as questões 
conjunturais, sejam nacionais ou internacionais, são importantes para efeito de readequação 
das políticas ou de seus eventuais problemas, mas, os aspectos conjunturais, econômicos e 
sociais não podem ser referências centrais para as resoluções mais complexas das políticas go-
vernamentais. 

Por sua vez, a análise  das diretrizes do PPA  face à realidade constatada nos leva a concluir  que 
muitas não são cumpridas, tais como: participação social, monitoramento e avaliação, integra-
ção entre plano, orçamento e gestão ( não se vislumbra o valor do orçamento alocado para 
cada ação proposta. Sabe-se apenas que para o período de tempo do PPA estão previstos um 
volume de recursos para o programa). Apesar da referência à construção de parcerias públi-
co-privadas e da seleção de programas estratégicos não há no plano esta indicação de uma 
forma objetiva. Assim, uma das poucas diretrizes que o PPA segue e, mesmo assim, de forma 
parcial é a estruturação das ações via programa. No entanto, não se pode dizer que faz um ge-
renciamento por programa dado os problemas já apontados, em especial, a não vinculação dos 
recursos orçamentários às ações e a dificuldade de compatibilizar as metas com a justificativa 
para os programas. Deve-se ressaltar, contudo, que com a inclusão do Projeto RN Sustentá-
vel, percebe-se uma preocupação maior com uma vinculação mais estreita entre componente/ 
ações a serem desenvolvidas/alocação de recursos /prazos e cronograma para as ações (MA-
NUAL OPERATIVO DO RN SUSTENTÁVEL,sd).

Finalmente, no que se refere à última dimensão analítica do PPA, o processo de avaliação das po-
líticas públicas é muito precário. Não existe nenhuma  institucionalização do   monitoramento 
que exija  dos órgãos ou  das secretarias  realizarem os seus respectivos monitoramentos e que, 
ao mesmo tempo, possa interagir com o órgão central de planejamento, a SEPLAN, e assim 
possibilitar ou ajudar no ciclo de gestão das políticas públicas. E, por conseguinte, a falta de 
institucionalização do sistema de monitoramento implica que não há como retroalimentar de 
forma correta o planejamento das ações de governo. Quando há algum tipo de monitoramen-
to isto se deve apenas a condições especiais decorrentes do interesse do próprio gestor.  A 
revisão feita no PPA atendeu muito mais à necessidade de colocar no plano o programa RN Sus-
tentável, em negociação com o Banco Mundial, sem que tenha havido qualquer  modificação 
no arranjo institucional e  na forma como os atores participam.

Essas dificuldades ampliam os problemas derivados da ausência de  competências técnicas 
para lidar com a complexidade do processo de planejamento. E, compartilhando com o pen-
samento de Evans apud Carneiro (2011) não se pode pensar em um Estado eficiente e eficaz e 
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com capacidade de implementar as políticas públicas sem uma burocracia competente.

Outro ponto de inferência que se pôde observar foi o fato de que apesar de o PPA trazer uma 
gama de indicadores para cada programa, evidencia-se apenas uma obrigação formal, sem 
nenhum efeito prático pra gestão, devido às dificuldades para  avaliar o alcance das políticas 
públicas.   O PPA traz um número grande de indicadores de desempenho, formulados às vezes, 
sem sintonia com os objetivos, evidenciando mais um caráter cartorial do plano e, portanto, 
sendo incapaz de subsidiar de fato a ação pública. 

 As dificuldades em lidar com os indicadores nos leva  a questionar um dos eixos do PPA, o 
de gestão para resultados, tendo em vista que é imprescindível para uma gestão orientada para 
resultados, ser necessário mais do que nunca a utilização de bons indicadores para  auxiliar na 
realização dos ajustes necessários na tomada de decisão e dos novos caminhos a serem trilhados. 
Não há como o ciclo de gestão dos programas prosseguir sem que as etapas imprescindíveis do 
monitoramento, avaliação e da revisão sejam de fato realizadas.  Compartilhando do pensamen-
to de   Santos (2011), o discurso do choque de gestão por si só não garante melhoria da gestão 
pública.  Ou seja, a  apropriação do discurso gerencialista, em especial da gestão por resultados, 
não é suficiente, sem que se criem condições adequadas para institucionalizar uma capacidade 
de gestão com foco em desempenho.

Nesse sentido, o debate da administração pública acerca da importância da recuperação da 
capacidade de atuação do Estado no âmbito da gestão das políticas públicas e de sua própria 
resignificação  é tão importante quanto a  recuperação das dimensões políticas e sociais do 
Estado. É extremamente difícil  formular, implementar e avaliar as políticas públicas sem  que 
haja um esforço para garantir as condições mínimas  para se produzir  uma gestão eficiente, 
eficaz e efetiva. 

Podemos concluir, ainda, que do ponto de vista da instrumentalização  do planejamento há um 
arcabouço razoável – documentos, manuais e planos regionais que ajudam o processo de plane-
jamento no Estado do Rio Grande do Norte.  Em consequência, não reside na fase de elaboração e 
concepção, mesmo com as suas dificuldades, o maior problema do PPA. A maior dificuldade está 
na gestão e especialmente, no monitoramento e avaliação pois há uma ausência de instrumentos 
e de competências técnicas na  máquina pública para operar as políticas a partir de uma lógica 
centrada na compatibilização de recursos e resultados. A estruturação do PPA em diretrizes/
programas/objetivos/ações/projetos/indicadores/ reursos é adequada mas  não se traduz em 
uma gestão por resultados dada a insuficiência de capacidade de gestão.

Esta avaliação é coerente com a avaliação feita por Santos  ( 2011,p. 317 ) sobre o planejamento 
governamental, quando afirma que o PPA não consegue 

“ estar além de um instrumento formal de planejamento que não é capaz de informar 
adequadamente as metas estratégicas do governo e tampouco criar as condições para 
a viabilidade da ação pública. Agrava a situação o fato de que todo o processo de 
monitoramento e avaliação do plano está concentrado nas unidades do orçamento, 
motivo pelo qual se advoga que o ciclo de gestão do plano é mais adequado ao ciclo 
de gestão do orçamento. Tais fatos corroboram o argumento de que a aplicação das 
regras previstas  não conseguiram conferir materialidade ao plano, instrumento que 
deveria contribuir para resgatar a função planejamento”.

 Mesmo com uma longa trajetória de planejamento no Rio Grande do Norte, iniciada em 1961, 
o Estado ainda se ressente de estruturas administrativas capazes de lidar com a complexidade 
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de elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas. Aliás, ao invés de consolidar 
uma expertise nesta área ampliaram-se, ao longo do tempo,  as dificuldades para tornar a SE-
PLAN um órgão com capacidade de dar respostas às exigências que se colocam na atualidade 
para a administração pública. 

Assim, o PPA emerge mais como um instrumento formal para cumprir as exigências legais. E, 
neste sentido, evidencia muito mais um agregado de programas, fragmentados, sem uma vi-
são articuladora que dê coerência à ação pública, assumindo muito mais  uma tentativa de pro-
gramação anual de despesas, incapaz portanto de apresentar-se como um instrumento efetivo 
de  gestão.  A consequência mais direta disto é que há uma distância enorme entre o formal e 
o real, entre a estrutura existente e as necessidades de formulação, implementação e acompa-
nhamento das ações de governo. Mesmo que chegue a apresentar uma visão de futuro com 
potencial para  mobilizar  a sociedade, as dificuldades de natureza organizacional impedem 
que  esse futuro se realize de forma plena pois não há como gerir de forma correta o que não é 
possível monitorar e medir, seja de forma qualitativa ou quantitativa.  Na perspectiva de Santos 
( 2011, p. 310), isto contribui para  “que o planejamento governamental seja comumente inter-
pretado enquanto ferramenta para organizar ou como a forma de o governo se organizar para 
implementar o que foi decidido” e nunca como uma visão que se orienta pela transformação 
significativa da configuração institucional vigente.  Uma visão mobilizadora, que articula dife-
rentes perspectivas e atores, e sintetiza crenças, sentimentos, opiniões, emoções e estratégias 
em torno de um conjunto de objetivos orientadores das ações de governo. 

Compartilhando do pensamento de Cardoso Junior (2001) apud Ricardo Teixeira ( 2011,p.43/44), 
neste contexto

“torna-se imprescindível reequlibrar e ressignificar as dimensões do planejamento 
governamental e da gestão pública, tratando-as como unidade de análise e de 
reconstrução das capacidades do Estado para o desenvolvimento nacional. (...)  gestão 
pública sem planejamento superior que a envolva, por mais que possa estrutura 
“modos de fazer” que consigam  racionalizar procedimentos básicos do Estado e, com 
isso, obter resultados em certa medida mais eficientes para o conjunto da ação estatal, 
dificilmente conseguirá- apenas com isso – promover mudanças profundas em termos 
da eficácia e da efetividade das políticas públicas em seus conjunto”

Dito de outro modo, a mera existência do PPA não é suficiente para o enfrentamento dos pro-
blemas que se propõe resolver uma vez que para este enfrentamento exige-se uma burocracia 
competente capaz de lidar com os inúmeros desafios da gestão pública.

Como afirma Cardoso Junior  (2011, p.12) 

Planejamento descolado da gestão corre o risco de tornar-se um conjunto de estudos, 
diagnósticos e proposições de objetivos sem eficácia instrumental, atividade incapaz de 
mobilizar os recursos necessários de forma racional, na direção pretendida pelo plano 

(...) 

De outro lado, a gestão, embora seja atividade de gerenciamento cotidiano da máquina 
pública, é algo que apenas pode fazer sentido estratégico – vale dizer, ser portadora 
de conteúdos e orientações que de fato impactem positivamente tanto os processos 



97

RIO GRANDE DO NOR TE

cotidianos de trabalho como os produtos finais da ação estatal – se acoplada ou 
referenciada adequadamente a diretrizes gerais e atividades concretas emanadas do 
planejamento governamental.  

Outrossim, o  PPA reflete uma visão de uma sociedade harmônica, sem disputas, onde a ação 
normatizadora, reguladora e distributiva do Estado se dá sem conflitos de qualquer natureza. 
As escolhas públicas  que orientam o PPA são feitas sem tensão como se o jogo de interesses 
dos diversos atores estivesse ausente do processo.

 “ Entretanto, quando se pensa em planejamento governamental, é imperativo associar 
a esses conceitos o espaço público, com todas as suas características. Isto significa dizer 
que as reflexões sobre planejamento governamental não podem estar dissociadas dos 
conceitos básicos de ciência política relativos ao Estado – poder, legitimidade, conflito, 
política, hegemonia, ideologia etc.

Por isso, refletir sobre planejamento governamental implica ir além das definições 
mais simples, conceitos geralmente vinculados às teorias da administração.   

O centro do debate sobre planejamento governamental, portanto, deve estar nas 
relações entre Estado, sociedade civil e esfera pública; no papel do Estado; nos dilemas 
entre política e análise de políticas; e nos assuntos que decorrem destas relações ( 
SANTOS, 2011,p. 308)”. 

Ou seja, o debate sobre planejamento circunscrito ao âmbito interno do aparato estatal é limi-
tado e não dá conta das tensões sempre presentes na construção das políticas públicas. Torna-
-se impermeável às demandas da cidadania e por conseguinte a construção de futuro que ele 
encerra é incapaz de mobilizar a sociedade. 

O exame do  PPA no Rio Grande do Norte mostra  que ainda há um longo caminho a percorrer 
para que de fato ele seja um poderoso instrumento de orientação para as escolhas públicas.  
Um fraco sistema de coordenação,  excessiva fragmentação  interna, fraca governança com 
gestão deficiente e ausência de mecanismos de responsabilização, controles burocráticos e 
financeiros, ausência de foco no desempenho, falta de informações gerencias, controles inefi-
cazes constituem fatores que conduzem a um ambiente organizacional que impede que o PPA 
torne-se um poderoso instrumento de gestão com capacidade para melhorar  a prestação  dos 
serviços públicos. Por outro lado, estes fatores sinalizam uma agenda intensa  de trabalho para 
a melhoria da gestão pública caso o governo de fato deseje criar uma estrutura de governança 
e fazer do PPA um instrumento de transformação da realidade.
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

SERIDÓ  Acari, Caicó, Currais 
Novos, Jardim de 
Piranhas, Jardim do 
Seridó, Parelhas, São 
João do Sabugi, Serra 
Negra, Cruzeta, 
Carnaúba dos 
Dantas, Ouro Branco,  
São Vicente, Florânia, 
Ipueira, Jucurutu, 
Lagoa Nova, Santana 
do Seridó, São 
Fernando, São José 
do Seridó, Timbaúba 
dos Batistas, Bodó, 
Campo Grande, Cerro 
Corá, Equador, 
Santana do Matos, 
São Vicente, Tenente 
Laurentino Cruz e 
Triunfo Potiguar. 

Reestruturação e dinamização da base 
econômica ( programas de  democratização 
do acesso à terra, consolidação de Cadeias 
Produtivas Estratégicas (pecuária de leite, 
caprino-ovinocultura, fruticultura, piscicultura 
e agricultura irrigada), reestruturação de 
atividades tradicionais (mineração, cerâmica 
e cotonicultura), consolidação  modernização 
dos pequenos negócios urbanos, 
complementação da infraestrutura 
econômica e promoção de oportunidades de 
investimentos)   
 
Desenvolvimento humano, tecnológico e 
cultural (programas de desenvolvimento 
científico e tecnológico, instituição e 
operação de centros tecnológicos, difusão 
tecnológica e monitoramento climático)  
 
Conservação, preservação e recuperação 
ambiental (  programas de  regularização da 
oferta de recursos hídricos, preservação do 
meio ambiente, tratamento e reciclagem de 
lixo urbano e  armazenamento e 
gerenciamento de recursos hídricos)  

 
Na dimensão sócio-cultual, os programas de  
convivência com a seca, cultura, lazer e 
turismo,  apoio à saúde, melhoria da 
qualidade as educação, erradicação do 
analfabetismo, melhoria habitacional e  
erradicação do trabalho infantil. 

A região do Seridó já foi caracterizada, num 
passado não muito distante, em torno do 
anos de 1950 e 1960, não apenas como a 
principal região produtora de algodão do 
Estado do Rio grande do Norte, mas também 
como a  principal bacia leiteira, além de 
despontar como um centro de grande 
importância na produção mineral para o Rio 
Grande do Norte. Todavia, hoje a realidade é 
outra, sendo a região uma das que 
apresentam o menor grau de 
desenvolvimento relativo do Estado, por se 
localizar no interior do semiárido nordestino, 
com áreas de solos de reduzida fertilidade 
comparada a toda região Nordeste brasileira. 
Atrelado à seca, verifica-se, também, a 
própria degradação ambiental da região, 
fruto de práticas inapropriadas de exploração 
dos recursos naturais, com altos índice de 
desmatamento e fortes evidências de um 
processo praticamente irreversível de 
desertificação. 

 
 

 

O plano foi 
publicado em 
30 de setembro 
de 2000 

Instituto 
Interamericano 
de Cooperação 
para a Agricultura 
(IICA) 

ANEXO  01 -   QUADRO RESUMO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO  REGIONAIS

A metodologia do plano seguiu os pressupostos do planejamento estratégico situacional, com uma orientação técnico-estratégico de longo 
prazo, tendo em vista que o  cenário idealizado naquele momento ou desejado vislumbrava um  horizonte de tempo até 2010. 
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

 
Na dimensão político-institucional, os 
programas de  institucionalização de sistema 
de gestão do plano e desenvolvimento 
institucional. 
 
 

AGRESTE, 
POTENGI E 
TRAIRI  

Barcelona, Bento 
Fernandes, 
Bom Jesus, Brejinho, 
Caiçara do Rio do 
Vento, Campo 
Redondo, Coronel 
Ezequiel, 
Espírito Santo, Ielmo 
Marinho, Jaçanã, 
Januário Cicco, Japi, 
Jundiá, Lagoa d’Anta, 
Lagoa 
de Velhos, Lagoa 
Salgada, Lajes 
Pintadas, Lagoa de 
Pedras, Monte 
Alegre, Montanhas, 
Monte das 
Gameleiras, Nova 
Cruz, Passa e Fica, 
Passagem, Santa 
Maria, Pedro Velho, 
Presidente Juscelino, 
Riachuelo, Ruy 
Barbosa, Santa Cruz, 

Formação, diversificação, ampliação e 
consolidação de cadeias produtivas; 
 
Ampliação, recuperação e manutenção da 
infraestrutura básica; 
 
Elevação da educação e qualificação da 
população regional; 
 
Melhoria das condições sociais da população 
regional; 
 
Desenvolvimento tecnológico, com ênfase na 
difusão tecnológica apropriada e  assistência 
técnica; 
 
Ampliação da oferta e gestão integrada e dos 
recursos hídricos; 
 
Conservação, preservação e uso sustentáveis 
dos recursos naturais; 
 
Modernização, descentralização, 
humanização e aumento eficiente da gestão 
pública; 

Desaparecimento de um dos seus pilares 
econômicos fundamentais –  a produção de 
algodão herbáreo e arbóreo - em decorrência 
da  “praga do bicudo” e da ocorrência 
sucessivas de períodos de estiagem ou de 
seca,  como também em função da abertura 
comercial, vis a vis a própria concorrência 
internacional, que contribuiu para o 
desparecimento das usinas de 
beneficiamento, que se localizavam nos 
principais centros urbanos da região. 

O plano foi 
lançado em 27 
de novembro de 
2003 e   
publicado em 
2004 

 Instituto 
Interamericano 
de Cooperação 
para Agricultura 
(IICA), sob a 
responsabilidade 
da SEPLAN/RN. 
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

Santo Antônio, São 
Bento do 
Trairi, São José do 
Campestre, São 
Paulo do Potengi, São 
Pedro, Senador Elói 
de Souza, 
Serra de São Bento, 
Serrinha, Sítio Novo, 
Tangará., Várzea e 
Vera Cruz 

 
Fortalecimento e organização da sociedade 
civil e das instâncias de participação e 
controle social. 
 
Dimensão econômica: envolveria programas 
e projetos relacionados com a 
complementação e consolidação da 
infraestrutura econômica, a ampliação e 
consolidação das cadeias ou arranjos 
produtivos, do desenvolvimento do turismo 
rural, religioso e cultural, a promoção de 
novas atividades econômicas, o apoio a 
agricultura familiar e o incentivo aos 
pequenos negócios. 
 
Dimensão Ambiental: ampliação da oferta e 
gestão integrada de recursos hídricos; 
conservação ambiental; melhoria dos serviços 
de saneamento ambiental e fortalecimento 
da gestão ambiental. 
 
Dimensão sócio-cultural: envolveria 
programas e projetos relacionados à melhoria 
da qualidade de vida da população, a 
formação, qualificação e capacitação da mão-
de-obra, incentivo à ocupação e renda, 
redução da pobreza, melhoria das condições 
habitacionais, melhoria das condições de 
saúde, valorização da cultura regional. 
 
Dimensão Científico-Tecnológica: 
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

modernização tecnológica das cadeias 
produtivas relacionadas com o agronegócio; 
modernização das cadeias produtivas 
relacionadas com a indústria, o comércio e a 
mineração. 
 
Dimensão Político–Institucional: 
reestruturação e modernização das 
prefeituras e câmaras municipais e  ampliação 
e fortalecimento das formas colegiadas de 
gestão pública. 
 

ALTO 
OESTE  

Água Nova, 
Alexandria, Almino 
Afonso, Antônio 
Martins, Coronel 
João Pessoa, Doutor 
Severiano, Encanto, 
Francisco Dantas, 
Frutuoso Gomes, 
Janduís, João Dias, 
José da Penha, 
Lucrécia, Luiz Gomes, 
Major Sales, 
Marcelino Vieira, 
Martins, Messias 
Targino, Olho D´Água 
dos Borges, Paraná, 
Patu, Pau dos Ferros, 
Pilões, Portalegre, 
Rafael Fernandes, 
Rafael Godeiro, 

Ampliação da infraestrutura e gestão 
integrada e descentralizada dos recursos 
hídricos  
 (apenas um programa nesse eixo: ampliação 
da oferta e  a gestão integrada de recursos 
hídricos); 
 
Conservação, preservação e uso sustentável 
dos recursos naturais  
(programas  de conservação e preservação 
ambiental melhoria dos serviços de 
saneamento ambiental e fortalecimento da 
educação e da gestão ambiental);  
 
Consolidação das cadeias produtivas, das 
atividades industriais, comerciais, de serviços 
e do comércio varejista  
(programas de ampliação e consolidação das 
cadeias produtiva,desenvolvimento 
sustentável do turismo regional e 

A participação no PIB estadual da região  é 
baixa,  com   fragilidades econômicas 
que envolvem a economia regional, ainda 
traduzida em baixa geração de emprego e 
renda. 

O Plano foi 
elaborado no 
período de 20 
de fevereiro a 
21 de dezembro 
de 2005 e 
publicado em 
2006 

Contou com a 
assessoria técnica 
do IICA e  do 
Instituto do 
Desenvolvimento 
e Meio Ambiente 
( IDEMA), sob a 
responsabilidade 
também da 
SEPLAN/RN. 
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

Riacho da 
Cruz, Riacho de 
Santana, São 
Francisco do Oeste, 
São Miguel, Serrinha 
dos Pintos, Taboleiro 
Grande, Tenente 
Ananias, Umarizal, 
Venha Ver e Viçosa. 
 

fortalecimento das atividades industrias, 
comerciais, de serviços e promoção de novas 
atividades econômica);  
 
Pluriatividade e agricultura familiar 
 ( programas de acesso aos mercados-
institucionais, solidário  e externo,  
democratização do acesso à terra e  
organização da produção local para a 
segurança alimentar e nutricional); 
 
Ampliação, recuperação e manutenção da 
infraestrutura básica  
(programa de complementação e 
consolidação da infraestrutura econômica); 
Elevação da educação e qualificação da 
população regional  
(programas de expansão da oferta de 
educação em todos os níveis e modalidades, 
melhoria da qualidade da educação e  
formação e qualificação de mão de obra); 
 
Melhoria das condições sociais da população 
regional  
(programas de incentivo à ocupação e  
geração de renda,  melhoria das condições 
habitacionais, melhoria das condições de 
saúde e  valorização da cultura regional);  
 
Ciência, tecnologia e inovação adaptadas à 
realidade regional 
 (programas de  modernização das 
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

tecnologias relacionas com a agropecuária e a 
agroindústria, modernização das atividade 
relacionadas com turismo e o comércio e 
difusão das tecnologias relacionadas com a 
informação na região);  
 
Modernização, reestruturação, formação de 
recursos humanos e aumento da eficácia, da 
eficiência e da efetividade da gestão pública 
 (programas de  reestruturação e 
modernização das prefeituras e câmaras 
municipais); 
 
Promoção e valorização do capital social e das 
redes institucionais responsáveis pela 
implementação de políticas públicas 
(programa de  ampliação e fortalecimento 
das formas colegiadas e associativas de 
gestão públicas). 
    
 

MEDIO 
OESTE Apodi, Caraúbas, 

Felipe Guerra, 
Governador Dix-Sept 
Rosado, Itaú, Rodolfo 
Fernandes, Severiano 
Melo e Upanema  

Recuperação, preservação e uso sustentável 
dos recursos naturais e gestão integrada e 
descentralizada dos recursos hídricos 
(programas: fortalecimento da educação e da 
capacidade institucional para a gestão  
ambiental, conservação ambiental e gestão 
territorial e  uso racional dos recursos 
hídricos); 
 
Consolidação das cadeias produtivas, das 
atividades industriais, comerciais e de 

O processo de desertificação da região, bem 
como a preocupação com o uso e a gestão 
dos recursos hídricos relacionados às águas 
de escoamento superficial e dos reservatórios 
e subterrâneos, que passam a ser  tratados 
com um significado mais amplo para a região, 
no que concerne à sobrevivência e  
preservação de espécies animais e vegetais  
no desenvolvimento das atividades 
econômicas e sobretudo no que se refere à 
qualidade de vida da própria população. 

Publicação em 
2007 

Contou com a 
assessoria técnica 
do IICA  sob a 
responsabilidade 
também da 
SEPLAN/RN. 
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ZONA MUNICÍPIOS EIXOS, DIMENSÕES E/OU PROGRAMAS PROBLEMAS DATA 
ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

transferências governamentais e redução das 
vulnerabilidades sociais, geração de trabalho 
e renda para jovens e erradicação do trabalho 
infantil e valorização da cultura); 
 
Difusão e acesso à Ciência e Tecnologia 
(programas de  geração e difusão da ciência e 
tecnologia e fortalecimento e ampliação das 
ações de assistência técnica); 
 
Fortalecimento das organizações da 
sociedade civil e do governo (programa de  
difusão de experiências inovadoras de gestão 
pública e difusão de experiências inovadoras 
de gestão do desenvolvimento local). 
 
 
 

 
 

REGIÃO 
METROPO
LITANA DE 
NATAL   

Natal, Ceará Mirim, 
Extremoz,  São 
Gonçalo do 
Amarante, Macaíba, 
Parnamirim, São José 
de Mipibu, Nísia 
Floresta e Monte 
Alegre 

Na Dimensão Físico-Territorial, os programas 
de   re (ordenamento) territorial, rede viária 
metropolitana e portais metropolitano, 
acompanhamento da elaboração da 
implementação do plano diretor de 
transportes metropolitano, formação e 
controle do estoque 
fundiário,acompanhamento da implantação 
do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante,  
promoção do Polo Científico e de Inovação 
tecnológica de Macaíba. 
 

No tocante à dimensão ambiental  a  
justificativa se assentava na presença do rico 
patrimônio ambiental do sítio onde se 
desenvolve a cidade metropolitana, tendo em 
vista os riscos inerentes ao processo recente 
de expansão acelerada da região. Já, no 
tocante à dimensão social era destacado  o 
fato da desigualdade social ser inerente ao 
próprio contexto econômico brasileiro, que se 
acentua nas regiões urbanas do pais, 
sobretudo, nas metrópoles nordestinas, onde 
se concentra a  maior parte da pobreza 

O plano teve 
início em agosto 
de 2006 e 
conclusão em 
março de 2008 

Equipe técnica da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte ( 
UFRN) e da  
Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
(UFPE) e  
participação de 
consultores da 
Consultoria 
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ELABORAÇÃO 

RESPONS. 
P/ELABORA 

Na dimensão social, os programas de apoio 
aos serviços educacionais e serviços de saúde, 
articulação da política de habitação de 
interesse social, iniciativas de redução da 
pobreza e sua inserção produtiva e  
concepção de uma política de segurança 
alimentar e nutricional. 
 
Na dimensão econômica, os programas de  
implantação de distritos metropolitanos de 
alimentos,  áreas de produção de agro- 
energéticos,  apoio às cadeias e aos Arranjos 
Produtivos Estratégicos, apoio a diversidade 
do turismo, consolidação do sistema público 
de emprego, trabalho e renda e apoio   à 
implantação da zona de processamento de 
exportação de São Gonçalo do Amarante. 
 
Na dimensão ambiental, os programas  de  
gestão Integrada do território, requalificação 
da Planície Fluviomarinha do Potengi,  
programa dos Cordões dos Dunares 
Metropolitanos, saneamento básico e 
ambiental, implantação do Centro de 
Tecnologias ambientalmente saudáveis, 
implantação de áreas florestais de exploração 
silvícola. 
 

socioeconômica brasileira. No campo 
econômico, a preocupação era  assegurar a 
viabilidade de um processo de crescimento, 
tendo como destaque as atividades turísticas, 
articuladas à dinâmica do capital imobiliário 
na região. 
 

Econômica e 
Planejamento 
(CEPLAN), sediada 
em Recife/PE, e 
pela presença de 
consultores 
autônomos que 
foram 
mobilizados para 
tratar de temas 
específicos do 
plano. Teve 
também  o 
acompanhament
o  da equipe de 
técnicos da 
SEPLAN/RN e de 
um amplo Comitê 
de 
Acompanhament
o  criado pelo  
Conselho 
Metropolitano, 
especificamente 
para tal 
finalidade. 

VALE DO 
AÇU Assu, Ipanguacu, 

Carnaubais, Alto do 
Rodrigues, 

Uso racional dos recursos hídricos e 
saneamento ambiental  
(programa  de  gestão dos recursos hídricos e 
do saneamento ambiental); 

Em termos econômicos, o Vale do Açu se 
destaca por ser um importante polo 
agroexportador da economia norte-rio-
grandense e até do próprio país para o 

Publicado em 
2009 

IICA ( Instituto 
Interamericano 
de Cooperação 
para a 
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RESPONS. 
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Pendencias, Macau, 
Guamare e Porto do 
Mangue. 

 
Política Territorial e Meio Ambiente 
(programas de desenvolvimento e gestão 
ambiental e recuperação e conservação do 
meio ambiente); 
 
Fortalecimento do setor econômico regional  
( programas de Fortalecimento da agricultura 
e pecuária e dinamização da agroindústria 
regional, melhoramento e expansão da 
infraestrutura de produção 
econômica,expansão e diversificação do setor 
industrial,criação de infraestrutura de apoio 
ao desenvolvimento da pesca e da 
aquicultura e dinamização e consolidação do 
turismo regional); 
 
Expansão e melhoria da qualidade de 
educação básica e valorização da cultura 
(programas de universalização da educação 
básica e melhoria do atendimento na creche, 
melhoria da qualidade do ensino,redução dos 
abandonos e monitoramento das atividades 
educacionais e valorização da cultura); 
 
Melhoria das condições sociais do trabalho e 
da segurança pública (programas de  
aumento da taxa de atividade da população 
em idade ativa e redução do desemprego, 
melhoria das condições habitacionais, 
melhoria das condições de saúde e segurança 
pública); 

mercado internacional; com base na 
fruticultura irrigada. Em virtude  do modelo 
agroexportador, voltado para o mercado 
internacional, a retração do ritmo de 
crescimento da economia mundial, em 
função da atual crise do capitalismo mundial, 
acaba sendo um fator muito negativo para a 
economia local. Dentre outras ameaças à 
economia local, o plano  apontava  também 
questões relacionadas a eventuais mudanças 
na regulação do comércio internacional, que 
poderiam  afetar ainda de forma mais direta 
determinadas regiões que vêm 
paulatinamente se revelando como potencial 
exportador no país, como é  o caso da região 
do Vale do Açu no Rio Grande do Norte. 
Segundo  o Plano Regional de 
Desenvolvimento Sustentável  do Vale Açu 
(2009), em termos sociais, entre os anos de 
1991 a 2000, o índice do pobreza na região 
diminuiu 15 pontos porcentuais, porém, no 
ano de 2000, especificamente, ainda, em 
torno de 61% da população da região teve 
como renda individual, ou per capita, menos 
da metade de um salário mínimo. 
 

Agricultura), em 
parceria com 
SEPLAN/RN. 
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Ampliação do ensino médio e tecnológico e 
superior, com incentivo a pesquisa  
(programas de geração e difusão da ciência e 
tecnologia, fortalecimento e ampliação da 
assistência técnica); 
 
Fortalecimento institucional e das políticas 
públicas locais 
 (programas de  difusão de experiências 
inovadoras de gestão pública e difusão de 
experiências inovadoras de gestão do 
desenvolvimento local). 
 

MOSSORO
ENSE  

Areia Branca, 
Baraúna, Grossos, 
Mossoró, Serra do 
Mel e Tibau. 

 

 

Uso Racional dos Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental  
(programas de  gestão dos recursos hídricos e 
do saneamento ambiental);  
Política Territorial e Meio Ambiente 
 (programas de desenvolvimento e gestão 
ambiental e de recuperação e conservação do 
meio ambiente); 
 
Fortalecimento do setor econômico regional 
 (programas de fortalecimento da agricultura 
e pecuária e dinamização da agroindústria 
regional, melhoramento e expansão da 
infraestrutura de produção econômica, 
dinamização do turismo regional e expansão 
e diversificação do setor industrial); 
 
Expansão e melhoria da qualidade da 

A exploração produtiva  de minerais ( 
petróleo, gás natural, calcário, sal, argila, 
gipsita, área, água mineral)  na região 
mossoroense é  fundamental  ao crescimento 
econômico da região, sendo que em  termos 
da ótica da distribuição espacial o município 
de Mossoró  é o que apresenta uma maior 
diversidade de recursos naturais, seguido 
logo depois pelo município de Areia Branca. O 
desenvolvimento econômico na região vem 
sendo impulsionado pelo emprego de 
modernas tecnologias, sobretudo na cidade 
de Mossoró, que vem se consolidando cada 
vez mais como a segunda cidade em 
importância econômica para o Estado do Rio 
Grande do  Norte, perdendo apenas para a  
capital, Natal. Além da riqueza mineral, a 
região de Mossoró conta com a presença de 

Publicado em 
2009 

Instituto 
Interamericano 
de Cooperação 
para a Agricultura 
(IICA). 
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educação básica e valorização da cultura 
(programas de universalização da educação 
básica e melhoria do atendimento na creche, 
melhoria da qualidade do ensino,redução dos 
abandonos e monitoramento das atividades 
educacionais e valorização da cultura; 
Melhoria das condições sociais, do trabalho e 
da segurança pública 
 (programas de aumento da taxa de atividade 
da população em idade ativa e redução do 
desemprego, melhoria das condições 
habitacionais, melhoria das condições de 
saúde e segurança pública; 
 
Educação Profissional, Ciência e Tecnologia  
(programas de geração e difusão da ciência e 
tecnologia e fortalecimento e ampliação da 
assistência técnica; 
Gestão e Desenvolvimento Institucional ( 
programas de  difusão de experiências 
inovadoras de gestão pública e difusão de 
experiências inovadoras de gestão do 
desenvolvimento local. 

classes de solo com elevada aptidão agrícola, 
o que vem favorecendo ainda mais a 
exploração econômica da região, colocando-a 
como uma das principais bases produtivas do 
Estado do Rio Grande do Norte. Apesar do 
potencial econômico da região, porém, vale 
salientar, de base meramente primária, a 
análise realizada no plano regional de 
desenvolvimento sustentável da região de 
Mossoró, mostrava naquele momento,  que 
todos subíndices que compõem o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH)  da região, 
situavam-se abaixo da média do Estado e do 
Brasil.  No ano de 2000, segundo informações 
registradas no plano regional de 
desenvolvimento sustentável da região, em 
torno de 54% da população regional  tinha 
como renda individual ou per capita menos 
da metade de um salário mínimo, o que era 
definido como linha de pobreza, pelo Atlas de 
Desenvolvimento Humano naquele 
momento. 
 

LITORAL 
NORTE Afonso Bezerra, 

Angicos, Caiçara do 
Norte, Fernando 
Pedroza, Galinhos, 
Jandaíra, Jardim de 
Angicos, João 
Câmara, Lajes, 
Parazinho, Pedra 

Reestruturação e diversificação da base 
produtiva local; 
 
Desenvolvimento da educação, 
profissionalização e tecnologia; 
 
Reestruturação das instituições públicas e 
democratização das relações estado e 
Sociedade; 

A região do Litoral Norte  é dominada em 
quase sua totalidade pela paisagem 
semiárida, agravada  pelo advento de secas 
periódicas, com períodos irregulares de 
chuvas. Por ter um relevo plano e de 
drenagem insignificante, atrelada  a uma 
superfície geologicamente sedimentar, 
dificulta e muitas vezes impossibilita o 
acúmulo de água em sua superfície. 

Não há no plano 
referência ao 
ano de sua 
publicação  

Apoio técnico do  
IICA  e sob a 
responsabilidade 
da SEPLAN-RN. 
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Grande, Pedra Preta, 
Pedro Avelino, Poço 
Branco, Pureza, São 
Bento do Norte, São 
Miguel do Gostoso, 
Taipu e Touros. 

 

 
Ampliação da oferta, gestão integrada dos 
recursos hídricos e ambientais; 
Melhoria da qualidade de vida e inclusão 
social. 
 
Na dimensão ambiental temos os programas 
de ampliação e gestão dos recursos, melhoria 
das condições de saneamento básico 
proteção e gestão ambiental; 
 
Na dimensão científico e tecnológica, temos 
os programas de  desenvolvimento da base 
científico- tecnológica e geração e difusão 
tecnológica; 
 
Na dimensão econômica, os programas de 
desenvolvimento Agrário e Apoio à 
agricultura familiar,  desenvolvimento 
sustentável do turismo, programa estratégico 
para o artesanato, programa de consolidação 
e diversificação de cadeias produtivas 
estratégicas e ampliação e melhoria da 
infraestrutura; 
 
Na dimensão sociocultural, os programas de 
melhoria das condições 
educacionais,condições de saúde, 
habitacionais  e de ocupação e renda, 
promoção e resgate da cultura; 
 
Na dimensão político-institucional, os 
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programas de  institucionalização e 
implantação do sistema de gestão do plano,  
reestruturação e modernização das 
administrações públicas municipais e 
melhoria e fortalecimento das organizações 
sociais e empresarias e das relações Estado-
sociedade. 
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Agenda da Cidadania Compromissos Número de ações propostas 
Saúde  Reorganizar a estrutura da rede de saúde pública do RN para garantir a qualidade dos atendimentos de 

emergência, de média e de alta complexidade à toda população norte-rio-grandense, bem como o acesso a 
medicamentos. 
Investir nos equipamentos existentes, garantindo sua capacidade operacional plena.  
Ampliar a rede hospitalar de Natal. Apoiar os municípios para que também possam oferecer Atenção 
Básica de qualidade.  
Implementar uma política de valorização do profissional da saúde.  
Assegurar que a rede pública não feche as portas para ninguém.  
Tornar os hospitais públicos lugares de ACOLHIMENTO das pessoas, não de rejeição. 
 Realizar ações preventivas estruturantes (saneamento) e educativas. Fazer da saúde uma PRIORIDADE 
real. 

23 

Educação  Melhorar a qualidade da educação no RN e, por consequência, melhorar os indicadores da área. 
Reestruturar a Secretaria de Educação do Estado, restabelecendo o seu papel de órgão pensante e gestor 
central do sistema estadual de educação básica.  
Apoiar a educação fundamental e evitar a evasão escolar na rede estadual, tornando o ensino médio mais 
interessante e comprometido com a inserção profissional dos alunos.  
Incluir a UERN e a FAPERN no processo de gestão do desenvolvimento do Estado.  
Implementar uma política de valorização permanente do professor e da escola. 

21 

Cultura  Fortalecer a cultura potiguar. Resgatar nossa memória. Preservar nossos valores. Elevar nossa auto-estima. 
Oferecer oportunidades de acesso a bens culturais a todos os segmentos da sociedade potiguar. 
Fortalecer a economia da cultura. 

8 

Esportes  Oferecer atividades esportivas de qualidade para os alunos da rede estadual de ensino.  
Reforçar o processo de inclusão social por meio da atividade esportiva, oferecendo oportunidades para 
que jovens talentosos se encontrem com o futuro.  
Apoiar o para-atletismo.  
Estimular o uso do esporte como instrumento de prevenção contra as drogas e a violência.  
Estimular a prática de atividades físicas com vistas a combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de 
vida da nossa população. 
 

5 

Inclusão social  Garantir apoio às famílias em situação de pobreza. Ampliar os benefícios do Bolsa Família e do Programa 
do Leite.  
Promover a inserção social, econômica e digital dos membros dessas famílias.  
Criar redes de proteção para preservar os jovens da vitimização pela violência e da armadilha das drogas 

11 

15

ANEXO  02
QUADRO RESUMO COM AS DIFERENTES AGENDAS E COMPROMISSOS E NÚMERO DE AÇÕES PROPOSTAS
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Agenda da Cidadania Compromissos Número de ações propostas 
(com foco especial no crack). 

Segurança  Reduzir a criminalidade no RN, em particular os índices de homicídio.  
Ampliar os investimentos no setor, humanos e materiais.  
Modernizar a estrutura de Segurança Pública e Defesa Social.  
Implantar um modelo de gestão de resultados. Promover a ação integrada das polícias e o uso da 
Inteligência como base da ação policial.  
Priorizar o combate ao tráfico de drogas e de armas, e aos grupos de extermínio.  
Aumentar o policiamento ostensivo e a efetividade investigativa, para diminuir a impunidade.  
Valorizar os profissionais de segurança pública. Aprimorar, intensificar e criar programas que conduzam a 
posturas pacíficas e à prevenção do crime e da violência. 

53 

Agenda da Economia 

Potiguar 

Compromissos Número de Propostas 

Infraestrutura  Garantir as bases para um novo ciclo de desenvolvimento, acentuado e durador  
Planejar e executar, de forma responsável e comprometida com a sustentabilidade, o crescimento 
econômico do RN, resgatando o papel do governo do estado como gestor e indutor desse processo 
Construir o RN das futuras gerações 

6 

Projetos de alto 
impacto sócio-
econômico  

Fazer com que os grandes projetos estruturadores da economia potiguar aconteçam. Destravá-los e tirá-
los do papel. 

3 

Emprego e Renda  Estimular a geração de empregos no RN, em todos os segmentos econômicos, incluindo o tecnológico 
Colocar o estado entre os primeiros lugares em crescimento econômico do NE, aproveitando a conjuntura 
nacional favorável.  
Apoiar os microempreendedores e a agricultura familiar.  
Capacitar a mão-de-obra para que os potiguares se beneficiem do crescimento econômico do estado. 

26 

Turismo  Garantir o crescimento da atividade turística do RN. Preparar um novo salto de qualidade para o setor. 11 

 

Agenda das Cidades Compromissos Número de Propostas 

Plano Diretor 
Metropolitano 

Estimular a formação de um consórcio metropolitano, para planejamento e gestão compartilhada do 
processo de expansão e adensamento urbano, com a participação do governo do estado, por meio de um 
Plano Diretor Metropolitano.  

4 

16
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Agenda da Cidadania Compromissos Número de ações propostas 
Incluir, no Plano Diretor Metropolitano a identificação de áreas onde a instabilidade do solo ou outras 
características topogeográficas possam colocar em risco a população local e a implementação de ações 
para evitar a ocorrência de eventos trágicos.  
Apoiar os municípios na revitalização e urbanização de áreas degradadas e em perigo de deterioração 
ambiental.  
Apoiar a formação de um Banco de Terras metropolitano, a partir da identificação de áreas necessárias a 
futuras instalações de equipamentos públicos de saúde, educação e segurança, tendo em vista o processo 
de expansão e adensamento urbano das cidades da RMN.  

Recursos Hídricos  Executar o Plano Diretor de Recursos Hídricos, dando celeridade à ampliação dos serviços de 
abastecimento de água para todo o estado, minimizando perdas na captação e garantindo o tratamento e 
a manutenção da qualidade da água potável.  
Por meio do programa Terra Fértil, adotar política de reúso de águas para a convivência com a 
desertificação, beneficiando municípios do Interior.  
Reestruturar a CAERN no sentido de equilibrar as finanças e melhorar sua capacidade de gestão.  
 

3 

Saneamento 
ambiental  

Executar amplo programa de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades do RN, 
atingindo a cobertura de 80% do estado e de 100% da Região Metropolitana de Natal até o final do 
governo, com priorização das localidades em condições de fragilidade ambiental.  
Agilizar a captação de investimentos que viabilizem a acelerem a implantação desses sistemas.  
 Garantir a execução de projetos de implantação de estações de tratamento de esgoto e destinação de e 
fluxos, de modo a atender às necessidades de todo o estado.  
Criar um Grupo Gestor de Resíduos Sólidos, formado por técnicos especialistas na área, com o objetivo de 
elaborar estudos e projetos de assessoramento e apoio aos municípios, buscando-se desenvolver novas 
tecnologias de coleta, reciclagem e destinação final, e adotar formas racionais alternativas que reduzam os 
custos e o comprometimento ambiental decorrente da deposição dos resíduos sólidos nos lixões e aterros 
sanitários.  
Promover a formação de consórcios intermunicipais para implantação de sistemas de coleta e tratamento 
de lixo urbano, estudando a viabilidade do seu aproveitamento para produção de energia e a implantação 
de sistemas isolados para cidades de pequeno porte.  
Erradicar os lixões clandestinos nas periferias das cidades e incentivar a formação de associações 
responsáveis pela coleta, reciclagem e comercialização do material reciclado.  
Desenvolver campanhas educativas e de conscientização junto à população, no sentido de criar uma 
consciência coletiva para tornar o RN conhecido mundialmente como o estado mais limpo do Brasil.  

6 

17
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Agenda da Cidadania Compromissos Número de ações propostas 
Mobilidade urbana  

 

Garantir a execução do projeto de Metrô de Superfície da Grande Natal, com Veículo Leve sobre Trilhos, 
até a Copa 2014: a) duplicar o traçado atual e modernizar a estrutura para adequá-la ao VLT; b) fazer a alça 
São Gonçalo-Macaíba-Natal; c) expandir a de Parnamirim até Nísia Floresta.  
 
Apoiar o Pró-Transporte, garantindo a execução da Via Metropolitana, que sairá da Zona Oeste para 
encontrar-se com a Av. Prudente de Moraes e ligar-se com a BRB 101. Esse projeto vai interligar as BR’s e 
Avenidas de Natal, garantindo o acesso ao novo aeroporto e desafogando áreas que em horários de pico já 
ficam muito congestionadas.  

2 

Natal 2014 Assumir compromisso prévio, uma vez eleita governadora, de conferir prioridade máxima às ações 
compromissadas pelo estado no sentido de cumprir os prazos estabelecidos pela FIFA para Natal sediar 
esse evento esportivo.  
 
Dar prioridade máxima à execução do projeto de ampliação do Porto de Natal, garantindo sua conclusão 
até 2013, incluindo a construção de um moderno terminal de passageiros, de modo que o Porto seja uma 
importante porta de entrada de turistas em 2014  
 
Agilizar a ampliação do Aeroporto Augusto Severo.  
Apoiar os projetos de reordenamento e melhorias urbanas da Prefeitura de Natal, da maneira mais 
eficiente possível, com vistas a deixar a capital do RN pronta para acolher com distinção os visitantes da 
Copa do Mundo de 2014. Dar prioridade a projetos de revitalização da orla marítima.  
 
Apoiar a implementação do Terminal Turístico de Igapó, pela Prefeitura de Natal, dada a importância desse 
projeto para a geração de empregos na Zona Norte da cidade, assim como para o reposicionamento do 
turismo potiguar, visto que esse equipamento será utilizado para resgatar manifestações culturais locais, 
mantendo um calendário permanente de apresentações para turistas, que já deve servir à Copa do 
Mundo.  

5 

Agenda Verde Compromissos Número de Propostas 
13 

 Convocar a sociedade civil organizada e as universidades para definir um plano de desenvolvimento 
sustentável para o Rio Grande do Norte, que contemple, dentre outras questões, estratégias de redução 
dos efeitos da urbanização.  
Realizar, em parceria com os municípios e a União, campanhas de educação ambiental.  
Promover a proteção e a recuperação de lagoas, rios e estuários. Implantar programa de recuperação das 
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Agenda da Cidadania Compromissos Número de ações propostas 
matas ciliares, para proteção de mananciais e leitos  
dos rios, proteção contra o assoreamento, proteção dos solos e elevação da fertilidade natural das áreas 
de entorno.  
Apoiar a criação de uma área de conservação ambiental na várzea do rio Potengi, de Macaíba até o 
estuário.  
Promover a captação e a destinação das águas pluviais de modo que possam realimentar os aquíferos.  
Proteger as áreas ambientalmente frágeis, dotando de sistemas de drenagem de águas pluviais as áreas 
urbanizadas, com o fito de evitar a destruição e poluição dos mangues, rios e restingas.  
Elaborar um Plano de Recuperação e Proteção das Falésias do litoral potiguar (Tibau do Sul, Nísia Floresta, 
Touros, Maxaranguape) em parceria com as prefeituras.  
Combater a desertificação, entre outros caminhos, por meio do programa TERRA FÉRTIL.  
Apoiar os municípios na preservação dos recursos ambientais do litoral metropolitano, em especial o 
parque das dunas.  
Criar um Plano de Manejo Agroflorestal que permita a convivência harmônica entre as atividades 
econômicas de extrativismo e a preservação do nosso patrimônio genético. Manter e recuperar a 
biodiversidade das reservas naturais restantes de Mata Atlântica e Caatinga.  
Criar um Centro de Referência em Tecnologias Ambientalmente Saudáveis, estimulando a 
profissionalização nas novas matrizes energéticas e fortalecendo, por meio da FAPERN e da UERN, linhas 
de pesquisa voltadas às tecnologias ambientalmente saudáveis.  
Capacitar trabalhadores e gestores para implantação, fortalecimento e gestão de tecnologias 
ambientalmente saudáveis.  
Aperfeiçoar os instrumentos legais de licenciamento ambiental e promover  

Gestão para 
resultados Compromissos Número de Propostas 

15 
 Aumentar para, no mínimo, 15% das receitas próprias os investimentos do Estado.  

Aplicar os recursos dos royalties, na sua totalidade, em investimentos.  
Implementar a cultura do planejamento das ações de governo, a partir dos instrumentos legalmente 
instituídos (PPA, LDO e OGE).  
Manter compromisso com o equilíbrio fiscal, aprimorando a prevenção e a mitigação de riscos de gestão.  
Implantar no governo do RN o modelo de gestão de resultados, como planejamento de ações e sistemático 
processo de acompanhamento e avaliação de resultados.  
Ampliar a transparência e o controle social das ações de governo.  
Incorporar inovações e disseminar boas práticas de gestão nos órgãos públicos, estabelecendo programas 
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Agenda da Cidadania Compromissos Número de ações propostas 
de treinamento específico em gestão orçamentária e processos licitatórios para todos os órgãos do 
governo estadual, objetivando disseminar conhecimentos nessas áreas.  
Aumentar a utilização do governo eletrônico, dando ênfase à prestação de serviços ao público.  
Criar central de compras pelo sistema de pregão eletrônico.  
Efetivar política de prestação de contas à sociedade, tornando o orçamento público e sua execução 
acessíveis à população.  
Preencher os cargos de confiança pelo critério de mérito.  
Aprofundar a profissionalização dos servidores públicos, oferecendo-lhes acesso a programas de formação 
continuada.  
Criar mecanismos de avaliação de desempenho de setores, órgãos e funcionários, associados à premiação.  
Orientar a política de aumento salarial pelo alcance de metas.  
Promover ações integradas e transversais entre as várias Secretarias na resolução de problemas e 
demandas multidimensionais, a exemplo da Segurança Pública.  
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Macro-objetivos Programas 
Promover a capacidade intelectual e laborativa da população 
potiguar, com ações dirigidas para a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação 
e para valorização da cultura popular. 
 
 

Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos  
Inovação e Gestão no Agronegócio  
Planejamento, Acompanhamento Pedagógico e Avaliação  
Desenvolvimento e Valorização Profissional  
Tecnologia, Gestão da Informação e Educacomunicação  
Qualidade Pedagógica e Social da Educação Básica e Profissional  
Expansão e Melhoria da Estrutura Física da Rede Estadual de Ensino 
Valorização, Dinamização e Divulgação da Produção Cultural e Artística do Estado 
Programa Mais Cultura 
Modernização da Fundação José Augusto 
Escolas Culturais  
Atualização e Ampliação do Sistema de Bibliotecas da Fundação Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte 
Formação de Professores e Profissionais de Educação 
Estruturação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte 
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social 
Expansão e Consolidação do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Inovação Tecnológica nas Empresas 
Planejamento, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas 
Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental 
Atendimento à Criança e ao Adolescente 
Habitação para Baixa Renda 
Gestão Participativa de Recursos Hídricos 
Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água Comunitários 
Programa de Organização Fundiária e Apoio ao Processo de Reforma Agrária do Estado 
do RN  
O Esporte como Inclusão Social 
Esporte, Ação e Lazer nas Cidades 
RN no Esporte de Alto Rendimento 
 

Promover ações voltadas para uma vida saudável, que 
compreendem o acesso universal aos serviços de saúde de 
qualidade, à prática esportiva, promovendo um ambiente social 

DEFENSORIA Pública na Comunidade: Educação em Direitos  
Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Paz Social e Segurança Cidadã  
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Macro-objetivos Programas 
harmônico e pacífico “ Dinamização e Valorização de Espaços Culturais e de Bens Históricos 

Proteção Civil  
Promoção e Proteção aos Direitos Humanos e as Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais 
Menos Preso e Mais Cidadão  
Proteção e Defesa do Consumidor   
Promoção da Igualdade Racial  
Cidadania Feminina  
Promoção e Valorização da Juventude   
Redes de Atenção Integral, Promoção e Vigilância à Saúde   
Expansão e Melhoria da Estrutura Física e Tecnológica da Saúde 
Gestão de Pessoas e da Educação em Saúde  
Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica no RN   
Regionalização Solidária em Saúde  
Rio Grande do Norte – Social SIN  
Educação e Fiscalização para o Trânsito e Melhoria do Sistema Viário 
Nutrição e Segurança Alimentar   
Programa de Enfrentamento a Pobreza  
Trabalho, Ocupação e Renda  
 
 

Dinamizar a base econômica, garantindo a sustentabilidade e a 
geração de emprego e renda e  ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeconômica com uma logística integrada e 
eficiente” 

Agronegócio da Fruticultura 
Agronegócio da Pecuária 
Agronegócio da Pesca e da Aquicultura 
Apoio à Agricultura Familiar 
Pequenos Negócios Rurais e Urbanos 
Desenvolvimento e Desconcentração Industrial 
Organização e Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 
Promoção da Atividade Empresarial do RN 
Programa de Desenvolvimento Energético 
Programa de Desenvolvimento Mineral 
Construção, Ampliação e Recuperação de Adutoras e Canais 
Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens e Açudes 
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Macro-objetivos Programas 
Construção, Ampliação e Recuperação de Poços e Dessalinizadores 
Implantação de Projetos Hidroagrícolas 
Operação e Manutenção da Infraestrutura Hídrica 
Retificação e Conservação de Canais Naturais 
Programa Semiárido Potiguar  
Saneamento Ambiental 
Ações Preventivas e Corretivas em Situação de Eventos Extremos  
Incentivo ao Progás 
Conservação e Recuperação Ambiental  
Promoção da Sustentabilidade Ambiental do RN 
Programa de Regionalização do Turismo  
Programa de Desenvolvimento do Turismo 
Qualificação dos Equipamentos, Serviços e Produtos Turísticos 
Programa de Sustentabilidade Turística 
Marketing Turístico do Rio Grande do Norte 
Crédito Fundiário 
Apoio ao Desenvolvimento Rural. 
 
 

Ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica com uma 
logística integrada e eficiente. 

 
Serviços e Infraestrutura de Apoio ao Agro SAPE  
Adequação e Modernização da Infraestrutura da Fundação Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte FUERN 
Implantação da Infraestrutura Física da Faculdade de Ciências da 
Saúde FUERN  
Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social SEPLAN  
Melhoria e Expansão da Malha da Rede de Gasodutos POTIGAS  
Reestruturação do Sistema Penitenciário SEJUC  
Rio Grande do Norte – Urbano SIN  
Rio Grande do Norte – Energia 
Desenvolvimento de Infraestrutura Aeroportuária DER 175 
Pavimentação e Implantação de Rodovias e Obras d’Artes Especiais DER  
Restauração e Melhoramento da Malha Rodoviária Básica DER  
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Macro-objetivos Programas 
Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros – STIP 
 

Otimizar a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma 
gestão eficiente, transparente e democrática”, 

Qualificação, Aperfeiçoamento Profissional e Valorização dos Recursos Humanos da 
Assembléia Legislativa 
Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos 
Comunicação e Divulgação da Assembléia Legislativa 
Reestruturação e Modernização do Instituto Legislativo Potiguar 
Aperfeiçoamento do Controle Externo TCE  
Melhoria Funcional do Tribunal de Contas do Estado TCE  
Prestação Jurisdicional no Estado TJ  
Otimização da Gestão do Poder Judiciário TJ  
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário TJ  
Modernização do Sistema de Comunicação do Estado do RN 
ASSECOM 
Reestruturação, Modernização, Humanização dos Serviços de Assistência Jurídica Integral 
e Gratuita  DEFENSORIA  
Modernização da Consultoria Geral do Estado CGE  
Melhoria Funcional da Procuradoria Geral do Estado PGE  
Desenvolvimento do Controle Interno CONTROL  
Gestão Integrada das Políticas de Governo GAC  
Modernização do Gabinete Civil GAC  
Reestruturação e Adequação do Centro Administrativo 
Modernização da Vice-Governadoria GVG  
Estruturação e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral de Justiça 
Desenvolvimento Institucional da Procuradoria Geral de Justiça Modernização da Gestão 
Pública Estadual SEARH  
Modernização da Logística Administrativa e da Tecnologia de Informação SEARH 
Modernização dos Serviços Previdenciários IPERN  
Gestão do Acervo Imobiliário e Patrimonial da DATANORT 
Gestão das Políticas Educacionais e Desenvolvimento Humano e Social 
Fortalecimento Institucional do Planejamento e da Gestão SEPLAN  
Modernização da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico SEDE 
Ampliação e Modernização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte IPEM  
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Macro-objetivos Programas 
Modernização e Reestruturação dos Serviços da Política Técnico-Científica 
Gestão Integrada do Sistema Estadual de Segurança Pública Modernização da Polícia Civil 
PC  
Modernização e Reestruturação da Administração Fiscal do Estado SET  
Central do Cidadão SEJUC  
Estruturação e Modernização da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania SEJUC 
218 
Reestruturação e Modernização da Secretaria da Infraestrutura SIN 
Modernização Administrativa e Tecnológica do Departamento de Estradas de Rodagem 
DER 
Modernização Administrativa e Reestruturação Física do DETRAN 
Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos ARSEP 
Gestão da Política Estadual da Assistência Social – SUAS SETHAS Reestruturação 
Organizacional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – 
SEMARH 
Fortalecimento das Políticas Ambiental e de Recursos Hídricos Desenvolvimento 
Institucional  
Estruturação Física e Organizacional do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do 
Norte IGARN 
Fortalecimento da Gestão Ambiental IDEMA 
Planejamento e Gestão Integrada da Zona Costeira do Estado IDEMA 
Gestão e Desenvolvimento Florestal IDEMA  
Estruturação da Empresa Potiguar de Promoção Turística 
Modernização e Fortalecimento Institucional da Secretaria de Assuntos Fundiários e de 
Apoio à Reforma Agrária SEARA  
Reestruturação e Ampliação dos Serviços do Corpo de  Bombeiros Militar Modernização 
da SEEL  
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ANEXO  04
MACRO-OBJETIVOS E PROGRAMAS POR FONTES DE RECURSOS

Macro-objetivos Programa

Origem dos Recursos (R$ 1,00)
Recurso 
Estadual

Recurso 
Federal

Recurso 
Operações de 

Credito

Total de 
Recursos

Promover a capacidade in-
telectual e laborativa  da 
população potiguar, com 
ações dirigidas para a edu-
cação de qualidade, para o 
desenvolvimento da ciên-
cia, da tecnologia e da ino-
vação e para valorização da 
cultura potiguar 

Gestão e Desen-
volvimento de 
Recursos Huma-
nos

8.705.000 0,00 17.200.000 25.905.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Inovação e Ges-
tão no Agrone-
gócio 

0,00 0,00 30.040.000,

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Planejamento, 
Acompanha-
mento Pedagó-
gico e Avaliação 

1.976.000 4.068.000 0,00 6.044.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Desenvolvimen-
to e Valorização 
Profissional 

3.021.000 81.340.000 51.000.000 135.361.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Tecnologia, 
Gestão da Infor-
mação e Educa-
comunicação 

15.862.000 41.088.000 3.550.000 60.500.000
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Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Qualidade Peda-
gógica e Social 
da Educação 
Básica e Profis-
sional 

34.978.000 227.428.000 13.490.000 275.896.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Expansão e 
Melhoria da 
Estrutura Física 
da rede estadual 
de ensino

26.544.000 210.618.000 78.250.000 315.412.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Valorização, 
Dinamização e 
Divulgação da 
Produção Cultu-
ral e Artística do 
Estado 

10.500.000 9.800.000 0,00 20.300.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Programa MAIS 
CULTURA

5.450.000 11.710.000 0,00 17.160.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Modernização 
da Fundação 
José Augusto

1.100.000 0,00 0,00 1.100.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Escolas Culturais 2.500.000 7.000.000 0,00 9.500.000
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Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Atualização 
e ampliação 
do Sistema 
de Bibliotecas 
da Fundação 
Universidade 
do Estado do 
Rio Grande do 
Norte 

1.100.000 0,00 0,00 1.100.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Formação de 
Professores e 
Profissionais de 
Educação 

1.450.000 550.000 0,00 2.000.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Estruturação da 
Fundação de 
Apoio à Pesqui-
sa do Estado do 
Rio Grande do 
Norte

LOR

1.050.000 0,00 0,00 1.050.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Ciência, Tecno-
logia e Inovação 
para o desenvol-
vimento social 

1.360.000 20.360.000 0,00 21.720.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Expansão e 
Consolidação 
do Sistema Esta-
dual de Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação 

2.500.000 27.500.000 0,00 30.000.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Inovação Tec-
nológica nas 
empresas 

2.300.000 9.500.000 0,00 11.800.000
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Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Planejamento, 
Desenvolvimen-
to e Inovação 
em Áreas Estra-
tégicas 

4.080.000 38.500.000 0,00 42.580.000

Promover a capacidade 
intelectual e laborativa  
da população potiguar, 
com ações dirigidas para 
a educação de qualidade, 
para o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação e para valorização 
da cultura potiguar

Educação, Co-
municação e 
Divulgação Am-
biental 

12.471.000 0,00 0,00 12.471.000

TOTAL (MAcRO-OBJETIVO 
1) – R$

                                     136.947.000 689.462.000, 193.530.000 1.019.939.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Defensoria pú-
blica na comuni-
dade:educação 
em direitos 

1.100.000 300.000 0,00 1.400.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Garantia e Defe-
sa dos Direitos 
da Criança e do 
Adolescente 

3.640.000 100.000 0,00 3.740.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Paz social e se-
gurança cidadã 

91.850.000 1.200.000 0,00 93.050.000
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Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Dinamização e 
Valorização de 
Espaços Cultu-
rais e de Bens 
Históricos 

15.500.000 13.400.000 0,00 28.900.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Proteção Civil 1.000.000 27.500.000 0,00 28.500.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Promoção e 
Proteção aos 
direitos huma-
nos e às pessoas 
portadoras de 
necessidades 
especiais

1.510.000 1.600.000 0,00 3.110.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Menos Preso e 
Mais Cidadão 

585.000 1.855.000 0,00 2.440.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Proteção e De-
fesa do Consu-
midor 

1.530.000 0,00 0,00 1.530.000
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Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Promoção da 
Igualdade racial 

290.000 545.000 0,00 835.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Cidadania Femi-
nina

400.000 500.000, 0,00 900.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Promoção e 
Valorização da 
Juventude 

1.998.000 970.000, 0,00 2.968.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Redes de Aten-
ção Integral, 
Promoção e 
Vigilância à 
Saúde 

138.000.000 477.641.000, 0,00 615.641.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o 
acesso universal aos ser-
viços de saúde de quali-
dade, à prática esportiva, 
promovendo um ambiente 
social harmônico e pacífico 

Expansão e 
Melhoria da  
Estrutura Física 
e Tecnológica da 
Saúde

10.709.000 23.105.000, 60.142.860,00 93.956.860
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Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Gestão de Pes-
soas e da Educa-
ção em Saúde 

2.244.000 9.355.000, 477.140,00 12.076.140

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Fortalecimento 
da política de 
assistência far-
macêutica no 
RN 

101.097.000 88.660.000, 0,00 189.757.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Regionalização 
Solidária em 
Saúde

16.728.000, 22.834.000, 0,00 39.562.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Implementação 
da Política de 
Sangue e Hemo-
derivados 

4.192.000, 1.200.000, 0,00 5.392.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Rio Grande do 
Norte Social 

8.000.000, 6.500.000, 0,00 14.500.000,
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Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Educação e 
Fiscalização  
para o trânsito 
e melhoria do 
sistema viário 

64.300.000 0,00 0,00 64.300.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Nutrição e Segu-
rança Alimentar 

259.359.000 6.460.000 0,00 265.819.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Programa de 
Enfrentamento  
à Pobreza

6.220.000 6.220.000 65.920.000 78.360.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Trabalho, Ocu-
pação e Renda 

62.084.000 10.211.000, 0,00 72.295.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Atendimento 
à Criança e ao 
Adolescente 

2.263.000 0,00 0,00 2.263.000
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Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Habitação para 
abaixa renda 

61.145.000 165.650.000 50.061.000 276.856.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Gestão Partici-
pativa de Recur-
sos Hídricos 

2.790.000 2.100.000 0,00 4.890.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Pequenos Sis-
temas de Abas-
tecimento de 
Agua 

6.800.000 10.100.000 0,00 16.900.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Programa de Or-
ganização Fun-
diária e Apoio 
ao Processo de 
Reforma Agrária 
do Estado do RN

1.280.000 8.750.000 0,00 10.030.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

O Esporte como 
inclusão social

400.000 2.000.000 0,00 2.400.000
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Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

Esporte, Ação e 
Lazer nas cida-
des

800.000 8.000.000 0,00 8.800.000

Promover ações voltadas  
para uma vida saudável, 
que compreendem o aces-
so universal aos serviços 
de saúde de qualidade, à 
prática esportiva, promo-
vendo um ambiente social 
harmônico e pacífico 

RN no esporte 
de alto rendi-
mento 

4.500.000 7.900.000 0,00 12.400.000

TOTAL (MACRO-OBJETIVO 
02) R$

872.314.000 904.656.000 176.601.000 1.953.571.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Agronegócio e 
Fruticultura

780.000 2.720.000 21.100.000 24.600.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Agronegócio e 
Pecuária 

985.000 4.250.000 0,00 5.235.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Agronegócio da 
Pesca e da Aqui-
cultura 

3.260.000 8.565.000 0,00 11.825.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Apoio à Agricul-
tura Familiar 

19.856.000 91.600.000 3.000.000 114.456.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Pequenos ne-
gócios rurais e 
urbanos 

4.732.000 1.800.000 14.400.000 20.932.000
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Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Organização e 
Apoio aos Ar-
ranjos Produti-
vos locais

1.600.000 12.600.000 30.590.000 44.790.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Promoção da 
Atividade Em-
presarial 

10.181.000 0,00 0,00 10.181.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Programa de 
Desenvolvimen-
to Energético 

850.000 50.000 0,00 900.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Programa de 
Desenvolvimen-
to Mineral 

1.640.000 12.940.000 0,00 14.580.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Construção e 
Ampliação e 
Recuperação 
de Adutoras e 
Canais 

17.080.000 206.300.000 0,00 223.380.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Construção, 
Ampliação e 
Recuperação 
de Barragens e 
Açudes 

19.900.000 232.580.000 0,00 252.480.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Construção, 
Ampliação e 
Recuperação de 
Poços e Dessali-
nizadores 

9.600.000 14.030.000 0,00 23.630.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Implantação de 
Projetos Hidroa-
grícolas 

3.500.000 30.000.000 0,00 33.500.000



136

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Operação e 
Manutenção da 
infraestrutura 
hídrica 

3.600.000 0,00 0,00 3.600.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Retificação e 
Conservação de 
Canais Naturais 

800.000 4.000.000 0,00 4.800.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Programa Semi 
árido Potiguar 

15.644.000 0,00 32.768.400,00 48.412.400

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Saneamento 
Ambiental 

190.483.000 769.177.000 0,00 959.660.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Ações Preventi-
vas e Corretivas 
em Situação de 
Eventos Extre-
mos 

3.000.000 7.900.000 0,00 10.900.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Incentivo ao 
Progás 

43.852.000 0,00 0,00 43.852.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Conservação e 
Recuperação 
Ambiental 

9.290.000 5.500.000 0,00 14.790.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Promoção da 
Sustentabilidade 
Ambiental do 
RN 

12.965.000 0,00 0,00 12.965.000
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Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Programa de 
Regionalização 
do Turismo 

3.390.000 1.300.000 85.020.000 89.710.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Programa de 
Desenvolvimen-
to do Turismo 

12.370.000 47.920.000 82.350.000 142.640.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Qualificação dos 
equipamentos, 
Serviços e Pro-
dutos Turísticos 

4.850.000 600.000 0,00 5.450.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Programa de 
Sustentabilidade 
Turística

1.000.000 300.000 0,00 1.300.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Marketing 
Turístico do 
Rio Grande do 
Norte

12.900.000 14.100.000 0,00 27.000.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Crédito Fundiá-
rio 

2.306.000 7.590.000 0,00 9.896.000

Dinamizar a base econômi-
ca, garantindo a sustenta-
bilidade ambiental e a ge-
ração de emprego e renda 

Apoio ao desen-
volvimento rural 

6.848.000 12.446.000 0,00 19.294.000

TOTAL (MACRO-OBJETIVO 
03) R$

960.495.000 1.488.268.000 269.228.400 2.717.991.400

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Serviços e In-
fraestrutura de 
Apoio ao Agro

10.098.000 38.902.000 117.686.000 166.686.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Adequação e 
Modernização 
da Infraestrutu-
ra da Fundação 
Universidade 
do Estado do 
Rio Grande do 
Norte 

25.175.000 2.500.000 0,00 27.675.000
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Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Implantação da 
infraestrutura 
física da Facul-
dade de Ciên-
cias da Saúde

2.700.000 0,00 0,00 2.700.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Promoção do 
Desenvolvimen-
to Econômico e 
Social 

45.450.000 5.000.000 325.889.000,00 376.339.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Melhoria e Ex-
pansão da ma-
lha de rede de 
gasodutos

35.800.000 0,00 0,00 35.800.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Reestruturação 
do sistema peni-
tenciário 

3.202.000 19.499.000 0,00 22.701.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Rio Grande do 
Norte –Urbano 

63.700.000 288.500.000 111.851.000 464.051.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Rio Grande do 
Norte – energi

12.100.000 800.000 0,00 12.900.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Desenvolvimen-
to da infraestru-
tura aeropor-
tuária 

4.040.000 0,00 0,00 4.040.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente

Pavimentação 
e implantação 
de rodovias e 
obras de arte 
especiais

24.600.000 69.000.000 65.413.380 159.013.380

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Restauração e   
melhoramento 
da malha rodo-
viária básica 

33.951.000 15.000.000 56.947.000 105.898.000

Ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeco-
nômica com uma logística 
integrada e eficiente 

Sistema de 
Transporte In-
termunicipal 
de Passageiros  
-STIP

9.100.000 5.000.000 0,00 14.100.000
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TOTAL (MACRO – OBJETI-
VO 04) R$

269.916.000 444.201.000 677.786.380 1.391.903.380

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Qualificação, 
aperfeiçoamen-
to profissional e 
valorização dos 
recursos huma-
nos da Assem-
bléia  Legislativa

570.000 0,00 0,00 570.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reestruturação 
e modernização 
dos trabalhos 
legislativos 

23.800.000 0,00 0,00 23.800.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Comunicação e 
Divulgação da 
Assembleia Le-
gislativa 

13.000.000 0,00 0,00 13.000.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reestruturação 
e modernização 
do Instituto 
Legislativo Poti-
guar 

3.300.000 0,00 0,00 3.300.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Aperfeiçoamen-
to do Controle 
Externo 

3.250.000 2.200.000 0,00 5.450.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Melhoria Fun-
cional do Tribu-
nal de Contas do 
Estado 

23.327.000 0,00 0,00 23.327.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Prestação ju-
risdicional no 
Estado 

15.900.000 0,00 0,00 15.900.000
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Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Otimização da 
gestão do poder 
judiciário 

14.345.000 0,00 0,00 14.345.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reaparelhamen-
to e moderni-
zação do poder 
judiciário 

170.401.000 0,00 0,00 170.401.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
do Sistema de 
Comunicação do 
Estado do RN 

7.850.000 0,00 0,00 7.850.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reestruturação, 
modernização, 
humanização 
dos serviços de 
assistência jurí-
dica , integral e 
gratuita 

4.400.000 1.600.000 0,00 6.000.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
da Consultoria 
Geral do Estado 

2.400.000 0,00 0,00 2.400.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Melhoria Fun-
cional da Pro-
curadoria do 
Estado 

6.850.000 0,00 0,00 6.850.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Desenvolvimen-
to  do Controle 
Interno

535.000 0,00 0,00 535.000
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Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Gestão Integra-
da das Políticas 
de Governo 

1.400.000 1.100.000 0,00 2.500.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
do Gabinete 
Civil 

1.950.000 0,00 0,00 1.950.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reestruturação 
e Adequação do 
Centro Adminis-
trativo 

1.200.000 0,00 0,00 1.200.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
da Vice-Gover-
nadoria

600.000 0,00 0,00 600.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Estruturação e 
Modernização 
Administrativa 
da Procuradoria 
Geral de Justiça

46.495.000 150.000 0,00 46.645.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Desenvolvimen-
to Institucional 
da Procuradoria 
Geral de Justiça

45.085.000 174.000 0,00 45.259.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
da Gestão Públi-
ca Estadual 

957.000 1.000.000 51.000.000 52.957.000
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Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
da Logística 
Administrativa 
da  Tecnologia 
de Informação

16.340.000 2.190.000 11.540.000 30.070.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
dos Serviços 
Previdenciários

2.190.000 0,00 0,00 2.190.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Gestão do acer-
vo imobiliário e 
patrimonial da 
DATANORTE

365.000 0,00 0,00 365.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Gestão das 
Políticas Educa-
cionais e Desen-
volvimento Hu-
mano e Social 

34.405.000 9.440.000 2.100.000 45.945.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Fortalecimento 
Institucional do 
Planejamento e 
da Gestão 

19.000.000 0,00 29.800.000 48.800.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
da Secretaria de 
Estado do De-
senvolvimento 
Econômico 

482.000 0,00 0,00 482.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Ampliação e 
modernização 
do Instituto de 
Pesos e Medidas 
do RN

0,00 1.500.000 0,00 1.500.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização e 
reestruturação 
dos Serviços da 
Polícia Técnico-
-Científica

15.724.000 37.140.000 0,00 52.864.000
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Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Gestão Integra-
da do Sistema 
Estadual de 
Segurança Pú-
blica

101.280.000 0,00 0,00 101.280.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
da Polícia Civil

42.080.000 0,00 0,00 42.080.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização e 
Reestruturação 
da Administra-
ção Fiscal do 
Estado 

14.135.000 0,00 61.620.000 75.755.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Central do Cida-
dão 

3.040.000 0,00 0,00 3.040.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Estruturação e 
modernização 
da SEJUC 

3.110.000 260.000 0,00 3.370.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reestruturação 
e modernização 
da Secretaria de 
Infraestrutura

1.900.000 0,00 0,00 1.900.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica

Modernização 
Administrativa e 
Tecnológica do 
Departamento 
de Estradas e 
Rodagem 

460.000 0,00 0,00 460.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Modernização 
Administrativa e 
Reestruturação 
Física do DE-
TRAN 

71.152.000 0,00 0,00 71.152.000
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Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Regulação, con-
trole e fiscaliza-
ção dos serviços 
públicos  conce-
didos

200.000 470.000 0,00 670.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Gestão da Po-
lítica Estadual 
da Assistência 
Social 

16.054.000 2.611.000 0,00 18.665.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Reestruturação 
Organizacional 
da Secretaria 
de Estado do 
Meio Ambiente 
e dos Recursos 
Hídricos 

900.000 220.000 0,00 1.120.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Fortalecimento 
das políticas 
ambiental e de 
recursos hídri-
cos 

25.415.000 40.004.000 0,00 65.419.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Desenvolvimen-
to Institucional 

12.384.000 0,00 0,00 12.384.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Estruturação 
física e organi-
zacional do Ins-
tituto de Gestão 
das Águas do RN

885.000 0,00 0,00 885.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Fortalecimento 
da Gestão Am-
biental  

22.228.000 0,00 0,00 22.228.000
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Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Planejamento e 
Gestão Integra-
da da Zona Cos-
teira do Estado

3.843.000 0,00 0,00 3.843.000

Otimizar a qualidade dos 
serviços públicos, garantin-
do uma gestão eficiente, 
transparente e democrá-
tica 

Gestão e De-
senvolvimento 
Florestal

11.835.000 2.237.000 0,00 14.072.000

Estruturação da 
Empresa Poti-
guar de Promo-
ção Turística 

310.000 0,00 0,00 310.000

Modernização e 
Fortalecimento 
Institucional 
da Secretaria 
de assuntos 
Fundiários e de 
Apoio à Reforma 
Agrária 

484.000 1.200.000, 0,00 1.684.000

Reestruturação 
e Ampliação 
dos Serviços do 
Corpo de Bom-
beiros Militar 

15.800.000 24.500.000 0,00 40.300.000

Modernização 
da SEEL 

865.000 2.000.000 0,00 2.865.000

TOTAL (MACRO-OBJETIVO 
05) R$

824.481.000 129.996.000 156.060.000 1.110.537.000

TOTAL :  MACRO -OBJETI-
VOS (01 + 02 + 03 + 04 + 
05) R$

 

                                     

                                    

3.064.153.000 3.656.583.000

1.473.205.780 8.193.941.780
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ANEXO  05
PROGRAMAS QUE SOFRERAM AJUSTES ATRAVÉS DA 

LEI ORÇAMENTÁRIA

Anual para o exercício de 2013 ( Lei Estadual nº 9.692, de 18 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado 
em 21 de janeiro de 2013  ), que contemplou as  emendas parlamentares ao Projeto de Lei original.

Programas Ações
Prestação Jurisdicional no Estado Programa de Apoio Psicossocial ao Servidor 

Otimização da gestão do Poder Judiciário Renovação dos acervos da Biblioteca da Escola de 
Magistratura do RN

Programa de TV e Rádio da Escola de Magistratura do 
RN

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário Realização de Congressos, Jornadas, Simpósios, Cursos 
e Palestras

Construção, Reforma, Ampliação, Manutenção, 
Implementação e Aparelhamento do Edifício Sede da 
ESMARN

Aquisição de Imóveis

Programa de Dinamização, Difusão da Produção 
Intelectual e de Editoração Científica

Realização de Concurso Público 
Modernização do Gabinete Civil  Aparelhamento e Informatização do Gabinete Civil -  

quantidade corrigida para 100%

Estruturação e Modernização Administrativa da 
Procuradoria Geral de Justiça 

Gestão da Frota de Veículos do Ministério Público  -  
quantidade aumentada para 100 veículos 

Gestão das Políticas Educacionais e Desenvolvimento 
Humano e Social 

Fortalecimento da Gestão Educacional, Democrática 
e da Autonomia da Escola - unidade de medida e a 
quantidade alterada 

Adequação e Modernização da Infraestrutura da 
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte 

 Construção, Adaptação e Melhoria da Estrutura Física 
da FUERN  -  modificada a unidade de medida para 
“metro quadrado”  Construção do Prédio do Campus 
Avançado de Apodi -  a unidade de medida modificada 
para “m2”; 

Reestruturação do Sistema Penitenciário Implantação da Rede de Laboratório de Saúde Pública  
-  quantidade corrigida para 100%
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Redes de Atenção Integral, Promoção e Vigilância à 
Saúde 

Implantação da Rede de Laboratório de Saúde 
Pública passou a ter a descrição “Implantação e 
Implementação da Rede de Laboratório de Saúde 
Pública do RN” e a quantidade passou de 1% para 
100% de execução

 Modernização da Rede de Atenção à Saúde passou a 
ter a descrição “Estruturação e Modernização da Rede 
de Atenção à Saúde” e a quantidade passou de 1 para 5

Incluída a Ação  Integração e Operacionalização das 
Práticas de Vigilância Sanitária, a Ação  Integração e 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – 
CONTRAG/GAC  

A Operação das Práticas de Vigilância à Saúde passou 
a ter a descrição “Integração e Operacionalização das 
Práticas de Vigilância Ambiental e Epidemiológica” 

Expansão e Melhoria da Estrutura Física e Tecnológica 
da Saúde 

Estruturação Física da SESAP passou a ter a descrição 
“Reforma das Instalações Físicas da Sede e Unidades 
Regionais de Saúde” e o produto passou a ser Unidade 
reformada com quantidade 8

 Gestão de Pessoas e da Educação em Saúde 

 

Qualificação e Formação Profissional na Área de Saúde 
passou a ter a descrição “Qualificação e Formação dos 
Gestores, Trabalhadores e Profissionais na Área de 
Saúde”

Modernização do Centro Formador (CEFOPE) passou 
a ter descrição “Reestruturação e Modernização do 
Centro de Formação de Pessoal para os Serviços de 
Saúde – CEFOPE com produto “Unidade reestruturada 
e modernizada”

Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica 
no RN 

Qualificação e Ampliação do Acesso dos Usuários a 
Medicamentos passou a ter quantidade de 100%

Operacionalização da Farmácia Popular do RN passou 
a ter descrição “Implantação, Implementação e 
Operacionalização do Programa Farmácia Popular do 
RN”
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Regionalização Solidária em Saúde Organização e Implementação do Complexo Estadual 
de Regulação passou a ter descrição “Implantação, 
Implementação e Organização do Complexo Estadual 
de Regulação e Centrais de Regulação

A ação  Apoio e Implementação de Colegiados de 
Gestão Regional passou a ter descrição “Apoio 
às Comissões Intergestores Regionais” e produto 
“Comissão apoiada”

A ação  Implementação do Sistema Estadual de 
Ouvidoria passou a ter descrição “Implantação 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – 
CONTRAG/GAC 

Nutrição e Segurança Alimentar Foi excluída a Ação  Programa do Leite e os recursos 
previstos (R$ 200.000.000,00) para a referida 
ação foram incorporados ao Programa  APOIO 
À AGRICULTURA FAMILIAR que passou de R$ 
2.982.000,00 para R$ 202.982.000,00 e o Programa 
2606 – Nutrição e Segurança Alimentar passou de R$ 
265.819.000,00 para R$ 65.819.000,00; 

Gestão da Política Estadual da Assistência Social 

( SUAS)

Defesa e Prevenção de Direitos Sociais passa a constar 
100% de execução;

Gestão Participativa de Recursos Hídricos Licença e Outorga pelo Direito do Uso dos Recursos 
Hídricos passou a ter descrição “Outorga pelo Direito 
do Uso dos Recursos Hídricos”, foi incluída a Ação 
19.171 – Licença de Obra Hidráulica

Fortalecimento das Políticas Ambiental e de Recursos 
Hídricos 

Instalação e Operação de Rede de Monitoramento dos 
Recursos Hídricos passou a ter descrição “Instalação e 
Operacionalização das Estações de Monitoramento dos 
Recursos Hídricos” e o produto passou a ser “estação 
implantada/operacionalizada”

 Foram incluídas as Ações  Implantação e 
Operacionalização do Sistema de Informações Sobre 
Recursos Hídricos ,  Inspeção Sistemática de Barragens 
e Monitoramento Quali-quantitativo dos Recursos 
Hídricos

Na Ação  Cadastro de Obras Hidráulicas  o  produto 
passou a ser “Obra cadastrada”

A Ação Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos 
passou a ter a quantidade de 800 fiscalizações 
realizadas;

modificações decorrentes das emendas à Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2013: 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – 
CONTRAG/GAC 
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Apoio à agricultura familiar Fortalecimento de Cadeias Produtivas

Serviços e infraestrutura de apoio ao agro Construção de Redes de Energia Elétrica

Organização e apoio aos arranjos produtivos locais Infraestrutura para Fortalecimento das Atividades 
Econômicas

Regionalização Solidária em Saúde Parcerias com Unidades Médico-Hospitalares

Programa de Desenvolvimento do Turismo –PRODETUR Pavimentação de Ruas e Urbanização de Áreas 
Turísticas



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


