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APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera
Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de 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 programático do documento, e o desenho e funcionamento
do sistema de monitoramento da programação proposta.
Todos os relatórios estão disponíveis ao público nos sítios do Ipea (Rede Ipea – Plataforma de Pesquisa em Rede) e do Ministério do Planejamento.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 não propôs um modelo formal de planejamento no País,
mas deu especial destaque ao Plano Plurianual (PPA), o qual se configura como o instrumento que baliza a ação governamental e culmina na programação orçamentária do
poder executivo. Enquanto tal, o PPA define as prioridades de governo num horizonte
temporal de quatro anos, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para
os programas de duração continuada. Com base no PPA, o poder executivo elabora a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que, aprovada pelo poder legislativo, estabelece as
prioridades e metas para o ano subsequente e orienta a formulação da proposta da Lei
Orçamentária Anual (LOA). Assim, além de poder espelhar o conteúdo de um programa
de governo, o PPA representa também um instrumento de controle sobre os objetivos do
gasto público, ao condicionar a elaboração da LDO1 e da LOA.
Por sua importância ao ordenamento e ao controle da atividade governamental, o PPA constitui um objeto de estudo capaz de proporcionar indicações valiosas acerca da capacidade
estatal de planejamento e gestão, tendo em perspectiva a promoção do desenvolvimento e
a melhoria do bem-estar social. Nessa ótica, a pesquisa aqui relatada se propôs a promover
uma análise do PPA do Rio Grande do Sul referente ao período 2012-2015. A abordagem pretendida enfatiza três dimensões do PPA: a forma como se estrutura a atividade planejadora
(o processo de elaboração do documento), o conteúdo propriamente dito do plano e o desenho do sistema de acompanhamento das ações programadas e executadas pelo governo.
Esta pesquisa, proposta pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), vem ao
encontro da necessidade de incrementar a realização de avaliações críticas no que concerne à reforma da gestão pública no País, entendida como requisito para uma atuação
política mais informada, coerente e consistente, nas diferentes esferas da administração
pública. Com este mesmo propósito, neste estudo especificamente lança-se um olhar
sobre o histórico dos PPAs no Rio Grande do Sul, analisando a forma pela qual foram
conduzidos até se chegar ao PPA 2012-2015, os modelos de planejamento que vêm sendo adotados na elaboração do Plano, a estrutura responsável pelo Plano e como o seu
conteúdo expressa as prioridades de governo.
Busca-se, ainda, apresentar uma compreensão sobre como a sociedade civil participa e
se relaciona com o Plano, bem sobre como é feito o monitoramento do Plano, e se as informações geradas por ele servem como referência para a gestão governamental.

1• Na União, no primeiro ano de uma determinada administração, a LDO é enviada ao Congresso antes que o PPA
tenha sido aprovado.
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2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Uma vez que o objetivo geral da pesquisa consistiu em apreender, analisar e apresentar
as experiências recentes através dos PPAs concernentes à utilização deste instrumento
de planejamento consubstanciado, neste caso, o PPA do Rio Grande do Sul referente ao
período 2012-2015, procurou-se forjar 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 reforçar sua natureza democrática.
Para responder a este mesmo objetivo foram elencadas três dimensões analíticas que julgamos centrais, a dizer: a) o processo de elaboração do“Plano Plurianual Participativo 2012-2015
do Rio Grande do Sul”; b) a concepção e o conteúdo programático do documento; e c) o desenho e o funcionamento do sistema de monitoramento da programação proposta pelo Plano.
Destarte, por meio deste estudo de caso (do PPA do Rio Grande do Sul), recorreu-se a um
conjunto variado de fontes: a) documentos oficiais, relatórios, e demais materiais textuais;
b) entrevistas com atores-chave no processo de elaboração e monitoramento do PPA (Secretaria de Planejamento, Secretarias de Governo ou Casa Civil, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, atores da sociedade civil etc.); e c) acesso a bases de dados (secundários).
Assim, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul a pesquisa aborda a dinâmica do Plano
Plurianual 2012-2015, e vem sendo desenvolvida pela Universidade de Santa Cruz do
Sul (UNISC), através de uma equipe de pesquisadores vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado. Após a constituição
desta equipe de trabalho, foi agendada uma reunião com diretores da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG) e integrantes do Departamento de
Planejamento (DEPLAN). Esta reunião teve como propósito apresentar aos setores responsáveis pela elaboração e pelo monitoramento do PPA/RS e os objetivos da pesquisa,
bem como solicitar o apoio e a cooperação dos mesmos, no que entende-se que a equipe
foi plenamente atendida.
Na sequência, foi realizada uma busca pelos documentos disponíveis na internet, tais
como a Carta aos Gaúchos e Gaúchas, a Mensagem à Assembleia Legislativa, o Marco Metodológico para Elaboração do PPA 2012-2015, o Plano Plurianual Participativo
2012-2015 do Estado do Rio Grande do Sul e o Programa de Governo da Unidade Popular Pelo Rio Grande (PT, PSB, PCdoB e PR). 2
Integrantes da equipe desta pesquisa também participaram da primeira Oficina para formação da “Rede de Gestão do PPA”, na qual representantes dos setores do Governo do
Estado, responsáveis pelas informações de cada órgão, se reuniram com os técnicos do
DEPLAN, para analisar a relevância do PPA para a Gestão Pública. Neste mesmo evento

2• Fontes de materiais de pesquisa e a listagem de pessoas entrevistadas (embora no texto elas não sejam mencionadas diretamente, e apenas constem como “entrevistado 1”, “entrevistado 2”, etc.) são apresentadas nas referências
e no Apêndice A, ao final do presente relatório.
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os servidores presentes receberam orientações para operar e alimentar o Sistema de Informações de Planejamento e Gestão (SISPLAG), para fins de monitoramento do Plano.
A partir de uma primeira compreensão do Plano, de sua metodologia e de seu monitoramento, buscou-se informações complementares junto a outros servidores, setores e
órgãos que se relacionam com o Plano, visando compor uma visão mais abrangente do
mesmo. Conversou-se com servidores em cargos estratégicos, tais como representantes
da SEPLAG, da Assembleia Legislativa, das secretarias de governo, da Secretaria Geral de
Governo (SGG), bem como com líderes e assessores de bancadas, entre outros. Sobre processos de participação, ainda, foram ouvidas pessoas relacionadas a “bases organizadas”,
como representantes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs)3 do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul (CDES-RS) e dos órgãos
governamentais responsáveis por organizar a participação cidadã na gestão do governo.

3• Lei de criação dos COREDEs.Disponível em:<http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20
n%BA%2010283&idNorma=309&tipo=pdf>. Acesso em 15 nov. 2012.
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3. SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O resultado da pesquisa, portanto, procura esclarecer sobre o processo de elaboração
do Plano, seu conteúdo e, ainda, os procedimentos que tangem ao seu monitoramento.
Cabe ressaltar o destaque, nesta análise, a depoimentos de entrevistados, conforme anteriormente mencionado, corroborando informações analisadas junto a documentos,
inclusive documentos disponíveis em meio digital, e referenciais bibliográficos. Neste
contexto, a sistematização dos resultados é assim estruturada: apresenta-se características do processo de elaboração do PPA, a partir de uma contextualização histórica,
bem como comenta-se acerca da estrutura responsável pela elaboração e gestão do
Plano e a relação do Governo com a Sociedade Civil; posteriormente, são apresentados
elementos inerentes ao conteúdo do Plano em si; e, por fim, aborda-se o sistema de
monitoramento e avaliação.

3.1 O processo de elaboração do PPA
Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através da Constituição Federal de 1988,
com o objetivo de contribuir para a qualificação da gestão dos governos, o PPA é tido
como o instrumento coordenador de todas as ações governamentais e orientador das
Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e dos Orçamentos Anuais (LOAs). 4 Com este propósito, o PPA 1992-1995 foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
pelo Governador Alceu de Deus Collares (Gestão 1991-1994), através da Lei nº 9.272/1991.
A proposta do Plano estava organizada em: 1) Mensagem; 2) Projeto de Lei; 3) Anexo I, que
apresentava as Considerações a Respeito do Desenvolvimento Econômico Nacional e Estadual; e 4) Anexo II, contendo as diretrizes globais e setoriais e os programas da classificação
funcional-programática com seus objetivos e metas, propostos de acordo com os dispositivos
constitucionais e as diretrizes de governo constantes no documento “Povo Grande do Sul”. As
prioridades estavam voltadas para ações governamentais dirigidas ao desenvolvimento das
áreas de Educação, Saúde e Segurança.
Em 1992, através do Decreto nº 34.454, o Governador Collares implantou o Sistema de Acompanhamento das Ações Governamentais (AAG), ao qual cabia o controle e o acompanhamento físico-financeiro de todos os projetos, subprojetos e atividades, constantes ou não do
Plano Plurianual, independentemente da origem dos recursos. Através desse sistema eram
também controlados e acompanhados os projetos prioritários de governo, evidenciando que
havia outro planejamento além do PPA, que deveria ter um acompanhamento diferenciado.

4• A relação do PPA/LDO/LOA é dada pela Constituição da República, na Seção II – Dos Orçamentos, do Capítulo II – Das Finanças Pú-

blicas, nos artigos 165 a 169. Representa a indissociável relação entre o planejamento de curto e médio prazo e o processo de quantificação das ações do governo através do orçamento. Enquanto o PPA representa os Programas de Governo para o período de 4 anos (3
exercícios do próprio mandatário e 1 exercício de seu sucessor), a LDO estabelece as metas e prioridades do governo, bem como critérios de orçamentação para cada um dos exercícios. A LOA é a expressão numérica e detalhada do planejamento para aquele exercício,
e compreende as receitas e despesas da administração direta e indireta, seus fundos, órgãos, inclusive suas fundações e autarquias.
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O segundo PPA do RS correspondeu ao período 1996-1999 e foi elaborado pelo Governador Antonio Britto (1995-1998). Na Mensagem à Assembleia o governo expôs, além
dos itens habituais, como o panorama global e estadual, as “Ideias-Força da Nova Administração” e as “Primeiras Ações”. As Ideias-Força constituíram as orientações adotadas
para as ações da administração no enfrentamento das dificuldades diagnosticadas no
panorama, expressas nos seguintes itens:
1) Reforma do Estado;
2) Saneamento Financeiro;
3) Recuperação da Infraestrutura;
4) Melhoria dos Serviços das Áreas de Educação, Saúde e Segurança; e
5) Política Ativa de Atração de Investimentos.
Destacando a inexistência de instrumentos gerenciais modernos e eficazes no Estado, foi
criado o Caderno de Metas para o acompanhamento de 400 projetos e ações prioritárias,
monitorados permanentemente através de sistema informatizado e de reuniões periódicas
com o próprio Governador. O Caderno de Metas foi o primeiro instrumento utilizado pelo
governo da época para buscar a maximização do aproveitamento dos recursos financeiros e
administrativos disponíveis, devendo acompanhar todas as atividades governamentais consideradas de relevância. Posteriormente, foram estabelecidos os chamados projetos prioritários (149 projetos), cuja supervisão passou a ser feita pela Secretaria Geral de Governo.
Convém destacar que no período entre 1996 a 1998 foi elaborado o Projeto RS 2010, que
tentou ampliar os horizontes do planejamento de quatro anos do PPA para um período de 12
anos. Este estudo foi desenvolvido em três etapas: a retrospectiva, a prospectiva e a de escolhas estratégicas, mobilizando consultores contratados e t����������������������������������
é���������������������������������
cnicos da então recriada Secretaria de Coordenação e Planejamento e suas vinculadas, com apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), em seminários e discussões no interior
do Estado. Ao todo, 12 documentos tem�����������������������������������������������
á����������������������������������������������
ticos com as quest����������������������������
õ���������������������������
es emergentes para o desenvolvimento estadual foram produzidos. Porém, este estudo foi rejeitado pelo novo governo
eleito em 1998, não tendo sido utilizado para a elaboração do PPA 2000-2003.
Na gestão do governo Olívio Dutra (1999-2002), foi elaborado o PPA 2000-2003. Para
este período já era possível iniciar o processo de mudanças na gestão pública no Estado,
através do arcabouço legal e metodol�����������������������������������������������
ó����������������������������������������������
gico emitido no Decreto nº 2.829/98, que estabeleceu normas para a elaboração e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da
União. A Portaria nº 117/98 atualizou a discriminação da despesa por funções, contida na
Lei nº 4.320/1964, e revogou a portaria nº 9/1974 (classificação funcional-programática).
A Portaria nº 117/98 foi substituída pela Portaria nº 42/1999 em 14 de abril, mas seus
fundamentos foram preservados. Com o curto prazo de entrega (31 de março de 1999,
três meses após a posse), os avanços não foram notórios.
Na introdu���������������������������������������������������������������������������
çã�������������������������������������������������������������������������
o do documento (PPA 2000-2003), fica expl��������������������������������
í�������������������������������
cito que o Orçamento Participativo Estadual seria um importante instrumento de planejamento e deliberaç������������
ã�����������
o do governo, afirmando que a sociedade seria consultada diretamente sobre as ações planejadas
por este último. O PPA 2000-2013 apresentou a Mensagem e o Projeto de Lei, as diretrizes
globais da nova Administraç��������������������������������������������������������
ã�������������������������������������������������������
o estadual que tinham como referencia o “Desenvolvimento de Verdade; Afirmar Direitos e Garantir a Inclus��������������������������������������
ã�������������������������������������
o Social; e Gest���������������������
ã��������������������
o Democrática do Estado – Participa�����������������������������������������������������������������������
çã���������������������������������������������������������������������
o Popular.” Neste PPA constam 158 programas, 165 diretrizes e 353 ob10
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jetivos. Em paralelo ao PPA, no governo Olívio Dutra, desenvolveu-se uma metodologia
para Monitoramento das Ações de Governo (MAG), que acompanhou a evolução físico-financeira de 56 projetos prioritários, através do apoio técnico de 16 órgãos envolvidos.
Com base nos documentos do RS 2010, entre setembro de 2001 e setembro de 2002, o
governo produziu um documento denominado Marco Referencial para o Plano Plurianual 2004-2007. Este documento constituiu-se numa s������������������������������������
é�����������������������������������
rie de estudos para reavaliar a metodologia de elaboração do Plano Plurianual do Rio Grande do Sul. Discutiu-se a forma
do plano (aspectos teóricos e práticos do planejamento enquanto programação, além de
experiências de outros estados e países) e seu conteúdo (reportado à realidade gaúcha, e
quando foram publicados, al�����������������������������������������������������������
é����������������������������������������������������������
m de uma s������������������������������������������������
í�����������������������������������������������
ntese, tabula����������������������������������
çõe�������������������������������
s e mapas, uma an��������������
á�������������
lise estat���
í��
stica dos consultores e 13 textos para discuss����������������������������������������������
ã���������������������������������������������
o). Este estudo, relativo à������������������
�������������������
forma do PPA, gerou mudanças na metodologia adotada para a elaboração do PPA seguinte (2004-2007).
O Plano Plurianual 2004-2007 foi elaborado na gestão do Governador Germano Rigotto (2003-2006). Neste período o Rio Grande do Sul optou por uma integração PPA – LOA
diferente da adotada pela esfera federal. Enquanto naquele as ações dos programas do
PPA correspondiam exatamente às ações orçamentárias, sendo inclusive já codificadas
no Plano, no Rio Grande do Sul, a cada a�������������������������������������������
çã�����������������������������������������
o de programa do PPA, poderiam corresponder um ou mais projetos ou atividades orçamentárias. Esta opção derivou da resistência
das áreas que elaboravam os orçamentos em abandonar as classificações das despesas
historicamente utilizadas, e conferiu certa flexibilidade ao PPA. Porém, apesar de todo o
esforço inicial de implanta������������������������������������������������������
çã����������������������������������������������������
o do modelo, os programas continuaram sendo predominantemente setoriais, sendo difícil perceber uma problematização mais apurada, com
definições de causas e soluções, e que envolvesse a participação de ações de mais de um
ó������������������������������������������������������������������������������������
rg����������������������������������������������������������������������������������
ã���������������������������������������������������������������������������������
o num programa. Al���������������������������������������������������������������
é��������������������������������������������������������������
m disso, a gest�����������������������������������������������
ã����������������������������������������������
o orçament������������������������������������
á�����������������������������������
ria n������������������������������
ã�����������������������������
o chegou a utilizar as informações geradas no acompanhamento dos programas nas suas decisões, permanecendo
a antiga prática de efetuar cortes lineares, sem relação com o desempenho dos mesmos.
A proposta de trabalho apresentada pela Secretaria da Coordenação e Planejamento aos
ó������������������������������������������������������������������������������������
rg����������������������������������������������������������������������������������
ão��������������������������������������������������������������������������������
s em 2003 sugeria que, para elaboração dos programas, se partisse da identificação de problemas, objetivos a serem perseguidos pela ação de governo e metas a serem
alcan���������������������������������������������������������������������������������
ç��������������������������������������������������������������������������������
adas no per���������������������������������������������������������������������
í��������������������������������������������������������������������
odo. Ainda, sempre que poss�����������������������������������������
ív���������������������������������������
el, para os programas final������������
í�����������
sticos, deveriam ser elaborados indicadores que permitissem aferir o alcance dos objetivos dos
programas, assim como as metas deveriam ser regionalizadas. Cabe ressaltar que desde
2003 as Leis Orçament����������������������������������������������������������������
á���������������������������������������������������������������
rias Anuais foram integradas aos programas e a�����������������
çõ���������������
es do PPA, permitindo acompanhar o Plano a partir da execução do orçamento.
O esforço de persuasão para uma modernização do planejamento, abandonando seu
caráter meramente classificatório e reorganizando radicalmente a ação de governo, era
de apenas três meses, já que o prazo para encaminhamento do Plano foi dado para 30
de março daquele ano. Os programas foram orientados por quatro diretrizes estratégicas declaradas pela nova administração: a) promoção da inclusão social; b) atração de
investimento e fomento ao desenvolvimento econômico; c) combate às desigualdades
regionais; d) modernização da gestão e dos serviços públicos.
Com base nas quatro diretrizes, foram elaborados 242 programas. Os elementos constitutivos dos 242 programas foram classificados segundo os tipos finalísticos, de gestão
de políticas ou de apoio administrativo. Os programas foram desdobrados em ações,
contendo a descrição, a finalidade da execução, a regionalização, as metas físicas e os
recursos financeiros previstos para sua execução no período de quatro anos do Plano.
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Após o primeiro ano de implementação em 2004, foi realizada a primeira revisão do PPA
2004-2007, resultando na criaç��������������������������������������������������������
ã�������������������������������������������������������
o de 15 novos Programas e exclus�����������������������
ã����������������������
o de outros 25 programas, criados na versão original do Plano, além de ações e indicadores. Estas alterações
foram vistas pela Assembleia Legislativa n������������������������������������������
ã�����������������������������������������
o como atualiza��������������������������
çã������������������������
o de um processo de planejamento, mas como falha do Governo na sua elaboração. Outras duas revisões anuais
foram feitas, todas duramente criticadas.
É importante ressaltar que, em paralelo à elaboração do PPA, o governo Rigotto valeu-se
de 257 projetos prioritários, dos quais 130 referiam-se à Consulta Popular, que receberam
tratamento especial na liberação de recursos orçamentários, o que era bastante interessante num contexto de restrição orçamentária. Também no transcorrer da administração,
a execução de projetos votados na Consulta Popular5 tornou-se prioritária.
Observa-se que, paralelamente à elaboração do PPA, outras formas de planejamento
vêm sendo executadas, conforme a “necessidade e vontade” de cada governo. Estudos
são realizados e, muitas vezes, rejeitados e pouco aproveitados (como o RS 2010, citado
anteriormente). No governo Rigotto, em 2004, foi realizado um estudo sobre ordenamento territorial e logística de transportes no Estado, tendo como horizonte o período
2005-2015. Denominado de Rumos 2015, o estudo6 apontou estratégias, programas e
ações que o Estado deveria buscar implementar no período, tanto pelo poder público,
quanto pela iniciativa privada. As conclusões do Rumos 2015 foram sintetizadas em cinco volumes, consistindo, além do relatório Síntese, no Plano Estratégico para o Estado,
as estratégias elaboradas para as nove Regiões Funcionais (definidas pela metodologia
do estudo) e as propostas para o sistema logístico do Estado.
Assim como o estudo RS 2010, o Rumos 2015 sofreu resistência da nova administração e
não foi aproveitado para a elaboração dos programas do PPA 2008-2011. Acabou sendo
utilizado basicamente na elaboração da base estratégica de governo, juntamente com
outros diagnósticos e documentos, tais como o Pacto pelo Rio Grande (da Assembleia
Legislativa), e Agenda 2020.
O PPA 2008-2011, construído na gestão da Governadora Yeda Crusius, foi elaborado através de oficinas de planejamento, envolvendo o primeiro escal�������������������������
ã������������������������
o do Governo, assessorado por uma empresa de consultoria, e com base no Programa de Governo e em documentos anteriormente publicados, como Rumos 2015, Agenda 20207 e Pacto do Rio Grande.8
A partir deste conjunto de informações, o primeiro escalão do Governo apresentou uma

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Atrav������������������������������������������������������������������������������������������������������������
é�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
s da Consulta Popular, existente desde 1998, p e l o v o t o d i r e t o a popula�������������������������������������
çã�����������������������������������
o elege prioridades a serem contempladas pelo Orçamento Estadual
6• Para a elaboração deste plano a Secretaria do Planejamento e Gestão contratou uma empresa de consultoria, definida através de
licitação internacional e contou com o apoio de vários órgãos do Governo do Estado, envolvendo mais de 70 técnicos. As conclusões
e propostas do “Rumos 2015” estão sintetizadas em cinco volumes, disponíveis em: <http://www.seplag.rs.gov.br/conteudo_puro.
asp?cod_menu_pai=&cod_tipo_conteudo=&cod_menu=490>. Acesso em: 13 ago. 2012.
7• A Agenda 2020, desenvolvida por uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), organiza
propostas concretas de interesse da sociedade riograndense. O desenho das prioridades da Agenda 2020 foi elaborado por diversos
especialistas distribuídos em diferentes áreas, para planejar soluções para os problemas identificados pela sociedade gaúcha. O Mapa
Estratégico traz um desenho das bases e prioridades necessárias para transformar o Rio Grande do Sul num Estado melhor para se
viver e trabalhar, buscando crescimento econômico, equidade social e regional e elevação da qualidade de vida. O mapa completo
foi localizado em <http://agenda2020.com.br/wp-content/uploads/2011/07/mapa-estrat%C3%A9gico.png>. Mais informações constam no site <http://agenda2020.com.br/>. Acesso em 19 de setembro de 2012.
8• Foi um projeto de mobilização da sociedade gaúcha para a construção de uma agenda mínima de ações/soluções voltadas para o
enfrentamento da crise estrutural do Rio Grande do Sul, por iniciativa da Assembleia Legislativa. Disponível em: <http://www.pactopeloriogrande.rs.gov.br/portal/index.php> Acesso em: 13 ago. 2012.
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Visão de Futuro de longo prazo (20 anos) e um conjunto de estratégias de médio prazo
(4 anos), organizadas em três eixos (Desenvolvimento Econômico Sustentável, Desenvolvimento Social, Finanças e Gestão Pública) de atuação que correspondiam aos Objetivos
Estratégicos de Governo e não mais representavam os objetivos setoriais.9
Conforme Cunha (2011), para as 10 estratégias de longo prazo, foram associados propósitos e indicadores que possibilitassem avaliar o grau de realização ao longo do tempo. Já
a agenda estratégica de médio prazo compreendia 32 prioridades do Governo para o período 2007-2010, organizadas em 3 eixos de atuação, das quais 10 eram prioridades referentes ao eixo de Desenvolvimento Econômico Sustentável – mais e melhores empregos
para os gaúchos; 16 referentes ao eixo do Desenvolvimento Social – mais qualidade de
vida para todos; e 6 ao eixo Finanças e Gestão Pública – um Estado a serviço do cidadão.
As a����������������������������������������������������������������������������������
çõ��������������������������������������������������������������������������������
es governamentais do PPA foram reorganizadas totalizando 89 programas, classificados em cinco tipos: finalísticos, de gestão de políticas públicas, de serviços ao Estado, de
políticas de crédito e de apoio administrativo. Abriu ainda a possibilidade de vincular-se
um ou mais produtos a cada ação expressa nos programas. Aliado à regra já existente, de
uma ação para um ou mais projetos ou atividades orçamentários, ampliou-se o grau de
flexibilidade para execu��������������������������������������������������������������
çã������������������������������������������������������������
o das a�����������������������������������������������������
çõe��������������������������������������������������
s do Plano atrav����������������������������������
é���������������������������������
s dos orçamentos anuais (Secretaria do Planejamento e Gestão, Marco Metodológico para a elaboração do PPA 2012-2015,
2010). O sistema de acompanhamento utilizado para o PPA era limitado e as avaliações
feitas não tiveram nenhuma consequência sobre a gestão e não foram sequer publicadas,
sendo, depois, descontinuadas.
A tentativa de colocar no Plano todas as ações com expressão orçamentária aproximou
o PPA 2008-2011 dos orçamentos anuais. No entanto, a decisão de encaminhar revisões
apenas pontuais, que incorporassem as necessidades da Lei Orçamentária Anual, afastou
o PPA do planejamento real dos órgãos, que não conseguiram abarcar todas as iniciativas
necessárias dos quatro anos de governo, no momento da elaboração do Plano. Para o
entrevistado 1 da pesquisa, até hoje a gestão orçamentária e financeira não é feita com
base nos objetivos estratégicos estabelecidos pelo PPA.
Nos processos decisórios do planejamento, a Secretaria da Fazenda exerce um poder bastante grande e influi de modo significativo, predominando o objetivo fiscal sobre as outras
esferas de planejamento. Pode-se afirmar ainda que, do ponto de vista estratégico (20082011), houve avanço, mas não a ponto de os Programas serem desenvolvidos a partir da
Visão Estratégica. Isto porque a Visão Estratégica era elaborada no mês de abril, sendo que
nesta época o processo de elaboração do PPA já se encontrava bem avançado, uma vez
que tinha que ser encaminhado à Assembleia Legislativa no mês de maio. Desta forma, o
encadeamento lógico ficava prejudicado. Além disso, havia o desafio de se desenvolver
ferramentas de gestão que refletissem a complexidade do PPA, bem como a necessidade
de formação de uma rede de gestão e perenização de uma agenda de qualificação do PPA.
Convém ainda destacar que no governo Yeda Crusius foram criadas as Câmaras Setoriais
para a coordenação de ações entre as secretarias de Estado, no que se referia aos temas
transversais. Nessas Câmaras Setoriais também eram avaliados os 12 Programas Estruturantes (programas prioritários do seu governo), sendo 4 na área de Desenvolvimento
Econômico e Inovação, 6 na área de Desenvolvimento e dois ligados às Finanças e Ges-

9• ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Para elaboração de seus Programas, o PPA anterior partiu de perspectivas setoriais (de cada secretaria). No PPA 2008-2011 tentou-se definir uma linha de ação comum para superar a ideia de que o governo era a soma de suas secretarias.
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tão Pública. Todos os programas eram compostos de projetos associados, que durante o
período de governo variaram entre 60 �����������������������������������������������
e 120. Estes projetos recebiam tratamento orçamentário especial, tendo prioridade na liberação de recursos.
Para o monitoramento dos Programas Estruturantes, foi elaborado um convênio com o
Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), que, através de consultoria, assessorou o Estado na utilização das técnicas de monitoramento do Project Management
Institute (PMI). Para divulgar o andamento dos projetos, foi criado o Portal dos Projetos Estruturantes, trazendo informações para o público e servindo de ferramenta
de gerenciamento para os gerentes responsáveis pela execução dos programas,
projetos e ações.
Entre as limitações existentes, é possível constatar que no decorrer dos anos, de alguma
forma, vem se buscando regulamentar e aperfeiçoar o PPA para que ele possa vir a ser
mais utilizado como instrumento de planejamento pelos governos. De acordo com o
Art.165 da Constituição de Federal de 1988, ficou estabelecido que o PPA deveria mostrar, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública
para despesas de capital, relativas aos programas de duração continuada. Na mesma direção, a Constituição Estadual de 1989, no seu Art. 149, prevê que a lei que aprova o PPA
estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas, com quantificação
física e financeira dos programas da administração pública para despesas de capital e relativa a programas de duração continuada e permanentes, como de saúde, educação etc.
Para atender essa normatização, no Rio Grande do Sul o Estado foi dividido, para fins de
planejamento, em nove Regiões Funcionais, conforme apresentado na Figura 1.10 O PPA
2008-2011 e os Cadernos de Regionalização11 foram regulamentados através da Lei nº
12.749, de 20 de Julho de 2007 12, e em seguida foi elaborado um caderno contendo as
metas regionais, indicadores e ações de programas finalísticos para cada Região Funcional de Planejamento.13 Isto possibilitaria estabelecer metas regionais para indicadores
e ações de programas finalísticos e, posteriormente, elaborar os cadernos de políticas
transversais para temas que envolvessem vários programas e setores, consolidando as
políticas públicas dirigidas a diferentes segmentos sociais em situação de vulnerabilidade.
Na figura abaixo, temos à esquerda os mapas 14 com a divisão por COREDEs, e a direita o
agrupamento por Regiões Funcionais.

����������������������������������������������������������������������������������������
• Conforme mapa disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/> Acesso em: 16 jul. 2012.
���
• É������������������������������������
possível verificar os Cadernos em <www.seplag.rs.gov.br/upload/PPA2012-2015-%20para%20site_concluido.pdf>
������������������������������������������������������������������������������������
Entretanto,
a regionalização nos dois planos seguiram sistemáticas diferentes. No 2008-2011 foi entregue o PL que previa um prazo de 60 dias
para a elaboração dos Cadernos de Regionalização. Já no 2012-2015 o Caderno foi publicado junto com o Plano, com menor nível de
detalhamento. Para suprir essa carência é que foi feito um esforço adicional que resultou no Mapa de Investimentos.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Na própria Lei de aprovação do PPA 2008-2011esta estabelecido os eixos de orientação do PPA em questão e a definição
������������������������
dos tipos de Programa. Legislativa aprovou < http://www.seplag.rs.gov.br/upload/PPA_2008_2011_Lei_12749_2007.pdf> Acesso em 15 de agosto de 2012.

13• Estudos para o RUMOS 2015 agruparam os vinte e oito COREDEs em nove Regiões Funcionais de Planejamento.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• O Decreto nº 47.543, de 08 de novembro de 2010 (publicado no DOE nº 211 de 09 de novembro de 2010) altera o Decreto
nº 42.777, de 22 de dezembro de 2003, e relaciona as regiões do Conselho. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/
M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=55264&hTexto=&Hid_IDNorma=55264>. Acesso em: 17 out. 2012.
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Figura 1 – Regionalização do Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: SEPLAG/RS, 2012.

A expectativa foi a de que fossem criados mecanismos adequados para que os programas e ações de Governo pudessem refletir as peculiaridades regionais e os anseios da
sociedade, com metas que possibilitassem a transformação da realidade. Uma das contribuições deste processo de regionalização foi a elaboração dos cadernos de regionalização15, onde estão descritos os Programas e Ações específicos para cada região. Conforme
o entrevistado 7, um dos responsáveis pelos processos de mapeamento na SEPLAG, para
o PPA 2012-2015 o processo de regionalização permitiu ao governo mostrar suas realizações em três níveis: por Regiões Funcionais, pelos COREDEs e pelos municípios. Além dos
Cadernos de regionalização, foram elaborados os Mapas de Investimentos, que buscam
ser a expressão do planejamento. Eles foram construídos com a finalidade de aperfeiçoar
a regionalização do PPA e dar transparência à divulgação dos dados nas regiões.
Para a realização desse processo de regionalização, num primeiro momento foi realizada uma avaliação das principais ações e produtos do PPA que deveriam ser regionalizados. Essas ações/produtos foram repassados para os órgãos setoriais através de
uma planilha em software Microsoft Excel, nas três escalas de regionalização utilizadas:
Regiões Funcionais de Planejamento, COREDEs e municípios. As informações retornaram, foram tratadas nos setores e transferidas para um banco de dados de geoprocessamento (ambiente de produção em ArcGis), de onde resultaram os mapas.  O desafio atual é incorporar esse processo ao sistema de elaboração e acompanhamento
(SISPLAG)16 do PPA, para que se possa monitorar em tempo real a implementação
das ações no território. Porém, mesmo que esse acompanhamento não esteja plenamente implementado, já é possível identificar onde as ações do PPA são realizadas.

15• Nos nove cadernos da regionalização, há indicadores e ações para cada Região Funcional de Planejamento, relacionados ao PPA 2008-2011. Disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/conteudo_puro.asp?cod_menu_pai=&cod_tipo_
conteudo=&cod_conteudo=475>. Acesso em: 04 fev. 2013.

16• O SISPLAG é um sistema informatizado criado para apoiar a elaboração do PPA, no Governo Rigotto. Este sistema evoluiu ao ponto de hoje, contribuir na elaboração do PPA, através do módulo de elaboração do Plano, possibilitar as respectivas
revisões e o acompanhamento do PPA, incluindo indicadores, dados físicos e financeiros e realizações.
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Entende-se que esses processos de regionalização encontram-se adequadamente encaminhados e já é possível gerar informações por regiões e até por municípios. Estas
informações já vêm sendo utilizadas para verificar quais demandas regionais ou municipais foram atendidas, o que permite identificar pontualmente onde os recursos foram
investidos e divulgar as informações junto à comunidade, cumprindo com o objetivo
de conferir maior transparência às ações do Governo. Mas, ainda há o desafio maior de
integrar os Mapas de Investimento ao SISPLAG e, consequentemente, ao PPA, o qual, por
enquanto é acompanhado somente através das tomadas de informações. Porém, mesmo
com essa limitação já é possível identificar o atendimento às demandas regionais e mostrar o resultado do monitoramento, conforme previsto no próprio PPA.17

3.1.1 A estrutura responsável pela elaboração e gestão do Plano
Desde 1951 o Rio Grande do Sul vem realizando experiências e atividades de planejamento que tentam introduzir o planejamento como instrumento facilitador da ação de gestão
pública. De 1951 a 1955, no Governo Ernesto Dorneles, foi elaborado o I Plano de Obras,
Serviços e Equipamentos, marco significativo das atividades de planejamento. Esse plano
expressou uma orientação setorialista com preocupação no desenvolvimento do transporte, saúde e educação, e com ênfase no orçamento. De 1955 a 1959, no governo Ildo Meneghetti, foi criado, junto ao governador, o Gabinete de Administração e Planejamento (GAP)
para planejar, orientar e acompanhar a execução do II Plano de Obras. Ao GAP foi associado
o primeiro grupo técnico voltado à especialização no planejamento.
De 1959 a 1963, no Governo de Leonel de Moura Brizola, foi instituído o Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE), com a finalidade de assessorar o governador nas políticas de desenvolvimento. Foi ainda criado, junto ao GAP, o Serviço de Inspeção e Controle,
para acompanhar a execução dos programas, serviços e obras.
No Governo de Walter Peracchi de Barcelos, de 1967 a 1971, foi instituída a Comissão
Central de Planejamento para centralizar as atividades de planejamento. Em 8 de agosto
de 1969, foi criada a Secretaria de Coordenação e Planejamento (SCP), que abrangia a
central dos sistemas de planejamento, orçamento-programa, estatística e pesquisa científica. Sua área de competência era basicamente a política de desenvolvimento estadual,
a coordenação do plano de governo, o orçamento plurianual e anual, a integração de
planos, estímulos creditícios e financeiros e a organização administrativa.
O Plano de Governo “Projeto Grande Rio Grande” do governo Euclides Triches (1971 a 1975)
foi elaborado pelo Escritório de Planejamento, e foram priorizadas educação, saúde, indústria e agropecuária como setores-chave para o desenvolvimento socioeconômico estadual.
A Secretaria de Coordenação e Planejamento passou a elaborar o Plano Plurianual. Nesse
período, foi criada a Fundação de Economia e Estatística (FEE), com o objetivo de fornecer
subsídios à execução do planejamento, e o quadro especial dos Técnicos em Planejamento.
Com essa estrutura, a SCP elaborou o plano para o próximo governo.
No Governo Synval Guazzelli (1975 a 1979), foi executado o plano “Estratégia de Ação Governamental,” cuja elaboração contou com o apoio da SCP. A Secretaria passou a elaborar o
Orçamento Anual e foi implementado o Sistema Estadual de Planejamento (SEP/RS). Foram

17• Menção feita na p. 321 do PPA 2012-2015.
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essenciais para o funcionamento do SEP o Subsistema de Informação Técnica e Estatística
(SEITE), o Subsistema de Necessidades Espaciais (SNE), o Subsistema de Acompanhamento Físico-financeiro de Projetos (SAFFI) e o Subsistema de Acompanhamento de Recursos
Humanos (SARH). Nessa época, a SCP teve um papel importante na coordenação de Programas Especiais, como Agroindústria, Insumos Básicos (início das obras do Polo Petroquímico), Integração Lavoura-Pecuária-Indústria-Metal-Mecânica e Litoral Norte.
No Governo Amaral de Souza, de 1979 a 1983, foi executado o plano “Política de Desenvolvimento do Estado”, cuja elaboração contou com os subsídios adquiridos no SEP/RS.
Foram acrescidos o Subsistema Estadual de Acompanhamento das Atividades de Planejamento (SEAP) e o Subsistema de Acompanhamento da Política de Governo (SAPG). Até
o final do governo, foram implantados 10 subsistemas. Em março de 1979, a secretaria
passa a ter, também, como área de competência, o proces samento de dados.
Entre os anos de 1983 e 1987, no Governo Jair Soares, a Secretaria teve suas competências ampliadas. Passou a formular a política de processamento de dados e de planejamento organizacional, o cadastro dos entes estatais e a avaliação de desempenho dos órgãos da administração
indireta. O Orçamento passou a ser competência da Secretaria da Fazenda. Como vinculadas,
permaneceram a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS),
a Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC) e a Fundação de Economia e Estatística (FEE).
No Governo de Pedro Simon (1987 a 1991) foi instituído, na Secretaria de Coordenação e Planejamento, o Sistema Estadual de Projetos, e criado o Departamento Central de Projetos. O
Departamento de Planejamento Organizacional foi transferido para a Secretaria de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa. Permaneceu a FEE como órgão vinculado.
De 1991 a 1995, no Governo Alceu Collares, a Secretaria de Coordenação e Planejamento
e a Secretaria de Recursos Humanos e Modernização Administrativa foram extintas. Foi
criada a Secretaria do Planejamento e da Administração, não mais vinculada ao Gabinete
do Governador. Nessa gestão, foram priorizadas as políticas administrativas, quando foi
elaborado o novo Estatuto do Servidor Público.
Já, de 1995 a 1998, a Secretaria da Coordenação e Planejamento (SCP) voltou a ser vinculada ao Gabinete do Governador e, a partir de 1996, passou a coordenar a inclusão
do orçamento dos COREDES no orçamento estadual. A partir de 2007, a SCP passa a ser
denominada de Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). A alteração da Secretaria
começou com a agregação de uma nova visão na qual o planejamento foi integrado à
gestão, buscando principalmente a implementação de ações transformadoras da administração pública, vinculando as metas do plano ao desempenho das organizações, através do monitoramento de indicadores de esforço e de resultado. Houve ainda a preocupação com a função de coordenação da implementação de políticas transformadoras de
gestão, visando fortalecer e otimizar a capacidade do Governo Estadual, com a promoção
de mecanismos de avaliação do desempenho e de resultados na administração pública.
A SEPLAG, como um órgão integrante da estrutura do Gabinete do Governo Estadual,
assumiu as funções de planejamento, gestão, coordenação e avaliação das políticas e
ações do próprio Governo.18

18• Mais informações em:<http://www.seplag.rs.gov.br/conteudo_puro.asp?modo_exibicao=&cod_menu=474> Acesso em : 15 jan. 2013.
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O Decreto 19 nº 47.139����������������������������������������������������������������������
, de 05 de abril de 2010, no seu Art. 1°, estabeleceu que esta Secretaria atuaria nas seguintes áreas de competência:
I - coordenação da elaboração e do monitoramento da execução dos planos
regionais, estadual de desenvolvimento e plurianual, da lei das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual;
II - coordenação da implementação de políticas transformadoras de gestão
para fortalecer e otimizar a capacidade do Governo Estadual, com a promoção
de mecanismos de avaliação do desempenho e de resultados na administração
pública;
III - promoção de estudos e pesquisas socioeconômicos;
IV - produção e análise de estatísticas;
V - prospecção de fontes e alternativas para financiamento de políticas públicas;
VI - fortalecimento da capacidade regulatória do Estado;
VII – coordenação e implementação de políticas e diretrizes de governança de
tecnologia da informação e comunicações.

O Art. 2º da mesma Lei define a estrutura básica da Secretaria do Planejamento, integrada por:
I - Gerência Executiva;
II - Órgãos de Assistência e Assessoramento Direto e imediato ao Secretário de Estado:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria Técnica e de Planejamento;
d) Assessoria de Comunicação Social.
III - Órgãos de Execução:
a) Departamento de Planejamento e Orçamento;
b) Departamento de Modernização da Gestão Pública;
c) Departamento de Projetos;
d) Departamento de Monitoramento de Programas Estratégicos;
e) Departamento de Parcerias Público-Privadas – PPP – e Captação de Recursos.
O Departamento de Planejamento e Orçamento foi instituído no Art. 5º da mesma
Lei e tem como finalidade coordenar a formulação, a execução e a avaliação das
Políticas Públicas e dos Planos de Governo, além de propor e executar as políticas
relativas ao Orçamento, bem como apoiar a coordenação das Ações de Governo:
a) coordenar a elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento, do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, e da
Mensagem Anual do Governador do Estado;

19• Disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/upload/Decreto_47.139.pdf> Acesso em: 14 ago. 2012.
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b) desenvolver estudos e estabelecer normas objetivando o progressivo aperfeiçoamento dos processos de planejamento e padrões orçamentários;
c) orientar e apoiar a formulação de Políticas Públicas, visando ao desenvolvimento socioeconômico do Estado, com equidade social e regional;
d) coordenar a elaboração dos Programas do Plano Plurianual e dos Programas
de Trabalho dos Órgãos do Estado;
e) monitorar a execução dos Programas do Plano Plurianual e do Orçamento do
Estado, através de indicadores de esforços e resultado;
f)acompanharaexecuçãodoOrçamentoGeraldaUnião(OGU)eidentificaroportunidades
de captação de recursos para fomentar os programas e projetos dos órgãos de governo;
g) coordenar a Avaliação das Políticas Públicas, nos âmbitos setoriais e regionais;
h) desenvolver e propor indicadores de esforço e de resultado, visando ao monitoramento e avaliação das Políticas Públicas;
i) analisar a consecução dos objetivos estratégicos e metas governamentais
previstas no Plano Estadual de Desenvolvimento e no Plano Plurianual;
j) promover a articulação com instituições de pesquisa e especialistas em Políticas Públicas;
k) executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo
Secretário de Estado.

A partir da Lei nº 13.601, de 01º de Janeiro de 201120 , a SEPLAG iniciou um processo de
reestruturação interna. A partir daquela data, a SEPLAG vem trabalhando com uma estrutura (ainda não oficializada) composta pelos seguintes departamentos: de Planejamento
Governamental (no qual são executadas as atividades de elaboração, monitoramento e
revisão do PPA)�����������������������������������������������������������������������
; de Orçamento e Finanças; de Participação Cidadã; e de Captação de Recursos e de Monitoramento de Projetos Estratégicos.
Conforme relato do entrevistado 1 (Analista de Planejamento), o Decreto nº 47.139, de
05 de abril de 201021, nunca chegou a ser efetivado na prática de governo. Há um entendimento, por parte do corpo técnico, principalmente do DEPLAN, de que a junção das
funções de Planejamento e Orçamento numa mesma estrutura acabaria fazendo com
que as questões de curto prazo, pertinentes ao orçamento, predominassem em relação
às questões mais amplas de planejamento.
De acordo com o Art. 6º, há uma Supervisão Administrativa e de Desenvolvimento
Organizacional que tem a finalidade de elaborar e executar programas e projetos
que visem ao desenvolvimento organizacional e à gestão de pessoas na Secretaria do
Planejamento e Gestão – SEPLAG.����������������������������������������������������
No DEPLAN (departamento que integra a SEPLAG), trabalham 18 funcionários, responsáveis pela coordenação do processo metodológico de
planejamento do governo, entre eles a elaboração do PPA. No último concurso público,
realizado há aproximadamente 3 anos, entraram 4 novos técnicos. A maior rotatividade é

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Trata sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Disponível em: <http://www.sarh.rs.gov.br/uploads/1313442944LEI_13.601.pdf> Acesso em: 16 out. 2012.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Trata sobre a estrutura básica da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG -, e dá outras providências. Disponível em:
< http://www.seplag.rs.gov.br/upload/Decreto_47.139.pdf> Acesso em: 18 out. 2012.
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no cargo de Diretor, que muda pelo menos uma vez a cada nova gestão. Os concursados
são das seguintes especialidades: geógrafos (4), economistas (3), administradores (3),
engenheiros (2), arquiteto (1), estatístico (1), historiógrafo (1) e tradutor (1).
O trabalho acontece basicamente em duas áreas: Planejamento Regional e Planejamento
Setorial. Há bastante interação entre as duas áreas e a maioria dos assuntos são discutidos conjuntamente. Os geógrafos estão concentrados na área de Planejamento Regional e, os demais, no Planejamento Setorial. Os técnicos que trabalham no Planejamento
Setorial acompanham um ou mais setores (Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas) na elaboração e execução de programas, também tomando conhecimento de
seus Projetos Estratégicos e de seu orçamento, que são de responsabilidade de outros
departamentos da SEPLAG.
Como ressalta a entrevistada 02 (Analista de Planejamento), os produtos rotineiros do Departamento são: atualização do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, disponibilizado
na internet para consulta; produção de mapas temáticos para órgãos do Estado; elaboração
da Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa; e elaboração do Plano Plurianual e relatórios de acompanhamento do Plano Plurianual para a Assembleia Legislativa. O
Departamento também está envolvido nas discussões dos temas de Desenvolvimento Territorial, Planejamento de Longo Prazo, Gestão de Riscos e Desastres, Planos Setoriais das
diversas Secretarias de Estado, entre outros. Os técnicos participam de grupos de trabalho
e de conselhos, conforme sua especialidade e setores que acompanham. A estrutura do
órgão responsável pela elaboração do PPA 2012-2015 esteve organizada nestes termos e
neste momento já passa por uma nova regulamentação através do Decreto nº 49.624, de 27
de setembro de 2012 (publicado no DOE n.º 188, de 28 de setembro de 2012).22
Conforme o Art. 3º do decreto acima citado, a estrutura básica da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã ficou composta pelos seguintes órgãos:
I - Gabinete;
II - Direção-Geral;
III - Departamento de Planejamento Governamental;
IV - Departamento de Orçamento e Finanças;
V - Departamento de Participação Cidadã;
VI - Departamento de Projetos Estratégicos;
VII - Departamento de Captação de Recursos; e
VIII - Departamento Administrativo.
O Art. 6º do Decreto n��������������������������������������������������
º 49.624������������������������������������������
determinou que o Departamento de Planejamento Governamental tivesse como funções:
I - coordenar a elaboração, monitoramento e avaliação do plano plurianual, do
plano de desenvolvimento regional e dos planos regionais;
II - coordenar a elaboração da proposta de Mensagem Anual do Governador do
Estado à Assembleia Legislativa;

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã. Disponível em: <http://
��������
www.al.rs.gov.br/Legis/Arquivos/DEC%2049.624.pdf> Acesso em 25 out. 2012.
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III - instituir metas e indicadores em apoio ao planejamento de ações do Governo;
IV - promover mecanismos de avaliação da Administração Pública Estadual;
V - formular e coordenar a execução das políticas relativas ao planejamento
territorial, à geografia e à cartografia do Estado;
VI - promover o adequado ordenamento na geração, armazenamento, acesso,
compartilhamento, disseminação e uso dos dados espaciais; e
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas
pelo Secretário de Estado.

De acordo com o histórico acima, pode-se perceber que, a cada governo, surgem mudanças na estrutura de planejamento. Geralmente essas mudanças podem ser traduzidas
como rupturas de processos. Basta verificar quantos órgãos/secretarias de planejamento
foram criados e logo extintos, quantos estudos e diagnósticos foram elaborados e pouco
aproveitados. Pode-se inferir que tais fatores contribuem para fragilizar os processos, já
que muitas vezes o período de quatro anos não é suficiente para preparar pessoas para elaborar um planejamento de boa qualidade, tampouco para que se possa fazer uma leitura
adequada da realidade estadual e, ainda, incorporar esse diagnósticos ao processo de gestão ainda no mesmo governo. Neste contexto, os planejamentos paralelos são reveladores
de grandes fragilidades e processos de descontinuidade na gestão governamental.

3.1.2 A relação do Governo com a Sociedade Civil
O Estado do Rio Grande do Sul tem larga tradição em processos participativos, não só no
âmbito orçamentário ou estritamente político, como também em outras esferas da vida
social, sejam em associações de bairros, clubes de mães, conselhos populares, conselhos
de políticas públicas, conselhos de direitos – que, ao longo do tempo, acumulam experiências e disseminam habilidades próprias do processo participativo. Estes mecanismos
de participação e planejamento regional vêm adquirindo notoriedade desde o Governo
Alceu Collares (1991-1994), quando foram criados os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), com o objetivo de discutir o desenvolvimento das diferentes regiões
do Estado. Posteriormente, no Governo Antônio Britto (1995-1998), foi instituída por Lei
a Consulta Popular, também com o objetivo de estimular a participação da população na
elaboração do orçamento estadual.
O Governo Olívio Dutra (1999-2002) continuou com a valorização da participação através
da metodologia do Orçamento Participativo, originalmente praticada em Porto Alegre
e, a partir de então, disseminada em todo o Estado. A proposta do atual Governo Tarso
Genro (2011-2014) tem sido a de aproveitar as experiências e metodologias existentes
e através de um Sistema de Participação,23 coordenado pela SEPLAG, fortalecer os instrumentos e criar outros que possam facilitar a participação cidadã no planejamento e
acompanhamento das ações, conforme representado na Figura 2.
A participação nas Decisões Orçamentárias est���������������������������������������
á��������������������������������������
contemplada através do PPA Participativo e da Consulta Popular sobre o orçamento anual. Os COREDEs e Conselhos de Direito realizam o Controle Social e atendem aos dispositivos legais postos pela legislação.

23• Conjunto de ações e canais que permitem à sociedade participar e acompanhar as realizações de governo.
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Como disposição do governo em se relacionar com a sociedade, há os Diálogos Sociais,
que representam outra forma de participação e que são estimulados pelo governo. A
Participação Digital teve um olhar atento e recebeu grande investimento por parte do
atual Governo, para que pudesse tornar-se uma ferramenta constante que dialogasse
com a sociedade. Para melhor entendimento, a Figura 2 mostra como o Sistema Estadual
de Participação Popular e Cidadã esta organizado.

Figura 2 – Sistema Estadual de Participação Popular

Fonte: Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã, 2012, p.11.

Conforme ressaltou o entrevistado 10, estes mecanismos de participação serviram para
a elaboração do PPA 2012-2015, para a eleição das prioridades dos orçamentos anuais e
para estreitar o diálogo entre governo e sociedade. Serviram tanto para consulta à sociedade, como ainda servem para a prestação de contas sobre a realização do planejamento
e diálogo com o governo em outros campos, como, por exemplo, um canal de comunicação virtual onde “a comunidade pergunta e o Governador responde”.
No que tange ao PPA, o governo valorizou com bastante ênfase a participação popular,
que chegou a constar como adjetivo no próprio plano, sendo denominado de “PPA Participativo 2012-2015”. Nos processos iniciais da elaboração do PPA, foi solicitado aos Secretários que designassem funcionários para a função de coordenação das atividades de
elaboração do Plano no respectivo setor (Coordenador Setorial). Disso resultou a formação
de uma Rede de Planejamento, integrada pelos coordenadores de cada área. Essa equipe
passou por um processo de capacitação (através de oficinas) para que pudesse se apropriar
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de todo processo metodológico do Plano. Em cada setor aconteceu uma ampla discussão
sobre as proposições da área. Nestas discussões, foram consideradas as demandas e resoluções dos Conselhos e Fóruns Setoriais relacionadas com as suas Pastas. Essas discussões
foram acompanhadas pelas equipes técnicas dos órgãos envolvidos, que fizeram a elaboração técnica dos Programas.
Os técnicos do DEPLAN fizeram uma síntese dos Objetivos Estratégicos e apresentaram
aos coordenadores dos setores (representantes das secretarias e órgãos que compõem
a administração governamental), que legitimaram as propostas num Seminário de Governo, em março de 2011. Destes seminários participaram os integrantes do Gabinete do
Vice-Governador, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, da Secretaria de
Planejamento, Gestão e Participação Cidadã e do Gabinete dos Prefeitos. Desta forma os
Objetivos Estratégicos ali estabelecidos serviram para motivar os Seminários Regionais,
para alimentar o site e para nortear o processo de participação da população.
Os Seminários Regionais foram organizados em cada uma das nove Regiões Funcionais
de Planejamento, onde o Governo se dirigia à comunidade para apresentar o balanço
da situação econômico-financeira do Estado e os Objetivos Estratégicos. Também ouvia
a população sobre as necessidades e buscava sugestões para alavancar o desenvolvimento da região. Esses eventos reuniram 6.000 pessoas e mais de 350 instituições. 24 A
síntese dessas discussões integrou a base do PPA para o exercício de 2012 a 2015. “A
discussão pública do Plano Plurianual, de forma participativa e deliberativa, é inédita no
Brasil. Temos a responsabilidade de legitimar o que foi debatido nos seminários regionais
e através das ferramentas virtuais e apresentar programas que ofereçam alternativas à
execução das principais demandas”, avaliou o Secretário do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Motta.25
O Conselho do PPA é formado por um representante de cada COREDE, indicado pela direção do Conselho, e outro eleito no Seminário Regional.26 Seu funcionamento é autorregulamentado pelo Pleno dos conselheiros no decorrer do seu funcionamento. Este Conselho27 tem como atribuições iniciais apreciar, emitir opinião e validar a proposta do PPA
do Governo do Estado para encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado, além
de acompanhar a execução do Plano. A versão final do Plano Plurianual de Participação
Cidadã foi apresentada para aproximadamente 60 conselheiros do PPA no dia 26 de julho
de 2011, pelo então secretário do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Motta.
Em sua manifestação para o Conselho, o Secretário João Motta falou sobre o processo existente no Estado, a elaboração da peça orçamentária e como funciona o Sistema de Participação
Popular e Cidadã no Rio Grande do Sul. Já os conselheiros apresentaram como sugestão que
fosse constituída uma agenda com temas sobre: a) Desenvolvimento Regional; b) criação de
espaços de debates sobre questões de fronteira; c) qualificação dos conselheiros; d) Construção de uma pauta com as Secretarias de Segurança, Saúde e Educação com o objetivo de debater com os setores a manutenção dos serviços públicos das respectivas pastas; e) criação, através do Portal da Participação, de um fórum de debates digital. Através destas manifestações
evidencia-se que há diálogo entre as instâncias representativas da comunidade e o governo.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Disponível em: <http://www.participa.rs.gov.br/especial.php?pagina=blog&cod_conteudo=13485> Acesso em: 09 jan. 2013.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/noticia.asp?cod_noticia=1095&tipo=N> Acesso em: 24 jan. 2013.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
• Disponível em: <http://www.participa.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=13> Acesso em: 08 out. 2012.
���������������������������������������������������������������������
• A vigência deste Conselho é a mesma do período de vigência do PPA.
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Para o diretor de Participação Popular e Cidadã, Davi Schmidt, o Conselho do PPA Participativo é uma instância em construção, mas que já mostra sua importância. “O conselho reúne
lideranças que têm muito conhecimento sobre os processos participativos do Estado. Em
função disso, poderá contribuir com a qualidade no formato do Sistema de Participação Cidadã que buscamos criar”.28 Este processo possibilita que o processo de construção do PPA
seja feito por “várias mãos” e que aos poucos as demandas de diversos setores e diversas
regiões do Estado possam ser contempladas no processo de planejamento.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) se constitui em outro espaço de participação. É um espaço público não estatal que tem o papel de analisar, debater e propor diretrizes para promover o desenvolvimento econômico e social do Estado
do Rio Grande do Sul. É um órgão consultivo do Governador e integra o Sistema Estadual
de Participação Cidadã.29 É formado por 90 representantes da sociedade civil e 12 representantes de diversas secretarias do governo, tendo como Presidente o Governador do
Estado. Foi Instituído pela Lei n.º 13.656, de 07 de janeiro de 2011, publicada no DOE nº
007, de 10 de janeiro de 2011. Esta lei cria o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social do Rio Grande do Sul (CDES-RS)30 e revoga a Lei n.º 11.931, de 24 de junho de 2003,
que instituiu o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CODES).
Este Conselho teve o papel de opinar sobre as propostas elaboradas para o PPA, já na sua
fase de finalização. “Este diálogo aberto, na mesma mesa, todos juntos, é muito positivo.
Como conselheira, tenho a expectativa que o processo democrático deste novo espaço
inspire conselhos similares em outros lugares do mundo”, registrou a porta-voz do Comitê Gestor do CDES-RS, a desembargadora Maria Berenice Dias.31
As contribuições do CDES estão registradas no “Relatório de Contribuições PPA 20122015”,32 no qual são apresentadas 15 propostas, dentre elas o “direcionamento de todas
as ações do governo para valorização do ser humano, com atenção à saúde e desenvolvimento de todas suas potencialidades”. Sugere ainda o “cumprimento das vinculações
constitucionais nas áreas da educação, saúde e da ciência e tecnologia.” O documento recomenda ainda que sejam colocadas como prioridades a Educação, Ciência e Tecnologia,
a Promoção do Desenvolvimento Regional e Atenção à Segurança Pública. Recomenda
adotar uma visão mais ampla sobre os problemas do campo e relaciona mais 17 itens
para serem adotados como eixo transversal à temática dos direitos humanos, acessibilidade e do combate à violência.
Conforme o entrevistado 6 (da Secretaria Executiva do CDES), o CDES-RS participou da
elaboração do PPA na fase da Participação Cidadã, no mês de maio de 2011, tendo sido a
última instância de participação da sociedade a debater a proposta e o mapa estratégico
do governo, em reunião do Pleno33 e do Comitê Gestor.34 As propostas do CDES-RS apre-
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• Disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/noticia.asp?cod_noticia=1149&tipo=N> Acesso em 10 fev. 2013.
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• Disponível em: <http://www.cdes.rs.gov.br/> Acesso em: 14 ago. 2012.
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• Tem como missão “promover espaços de diálogo entre o governo, conselho e sociedade fomentando a cultura da concertação para construir um modelo de inclusão e desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.” Disponível em: <http://
www.cdes.rs.gov.br/biblioteca?page=5> Acesso em: 03 jan. 2013.
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• Depoimento disponível em: < http://www.seplag.rs.gov.br/noticia.asp?cod_noticia=1090&tipo=N> Acesso em: 10 fev. 2013.
32• Recebido por e-mail em 16 de Janeiro de 2013.
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• Chama-se Pleno do CDES ou, simplesmente, Pleno, a reunião dos 90 membros do Conselho.
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• O Comitê Gestor do CDES é um coletivo que reúne de 7-10 membros do CDES, nos intervalos da Reunião do Pleno. É um
núcleo gestor do CDES.
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sentadas na carta foram incorporadas ao PPA. Explicou, ainda, que o CDES-RS não é uma
instância de acompanhamento executivo do PPA, tendo uma participação mais pontual.
Porém, a Secretaria do CDES-RS está completando um levantamento sobre as propostas, encaminhamentos, resoluções e recomendações que serão enviadas ao Governador,
ainda no primeiro mandato do Conselho, encerrado em dezembro de 2012 e, entre elas,
estão observações sobre as propostas incorporadas no PPA.
Outro instrumento muito utilizado foi a Participação Digital. Neste aspecto o Governo
do Estado criou uma ferramenta digital (formulário eletrônico) que proporcionou à população enviar propostas ao PPA, através de um formulário, através do site http://www.
participa.rs.gov.br/. O site agrega várias formas de informar e se relacionar com a população, dos quais pode-se destacar as Ações Participativas, a composição das Coordenadorias Regionais da Participação Popular e Cidadã, a relação dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento (COREDEs) e os orçamentos anuais. Através do site, é possível perceber
a vasta cadeia de relação, informação e possibilidades de que a comunidade pode usufruir para se apropriar e participar na gestão governamental.
Na parte que trata sobre a Participação Cidadã, destacam-se como mais relevantes as
Propostas Enviadas e que foram debatidas para a elaboração do PPA Participativo 20122015, relacionadas ao Orçamento 2012, que começaram a tomar forma com as Audiências Públicas Regionais e posteriormente nos Fóruns Regionais das 28 Regiões dos COREDEs, durante a segunda quinzena do mês de Julho de 2011.
Ainda, explicou o entrevistado 10 que os fóruns serviram para determinar quais seriam
os projetos regionais a serem incluídos nas cédulas de votação do dia 10 de agosto de
2011, além de definir os Delegados do Orçamento da Participação Popular e Cidadã. A
Votação de Prioridades do Orçamento 2012 contou com a participação de 1.134.141 votantes gaúchos, que votaram em até 4 demandas propostas para sua região. No site é
possível ver a votação por Projetos e o número de votantes por município. Apresenta-se
também o link para os 9 Objetivos Estratégicos que orientam as ações do governo para
alcançar os objetivos estabelecidos para a sociedade (que são os de alcançar o crescimento do investimento, do emprego e da renda; promover o desenvolvimento regional;
e aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos).
O site traz ainda um campo que trata especificamente sobre o PPA Participativo. O
principal objetivo do Sistema de Participação Cidadã no Rio Grande do Sul tem sido a
constituição de um processo de diálogo, um processo de escuta por parte dos governantes e técnicos sobre as necessidades da população, no sentido de adequar a ação
governamental às demandas apontadas pelos cidadãos. Nesta seção há o link Conheça
o PPA, onde se explica o que é o PPA e quais são os seus 4 grandes desafios (econômico,
regional, social e democrático), bem como são mostrados os Planos Estratégicos por COREDES. Informa, ainda, sobre o Conselho do PPA Participativo (relação dos conselheiros e
período de vigência). Apresenta também os estudos sobre os Perfis das Regiões Funcionais de Planejamento e as Propostas em discussão relacionadas ao processo participativo. Este processo possibilitou à população manifestar, de forma aberta, suas expectativas
para a elaboração do atual PPA
De acordo com o que comentou o entrevistado 5, entre abril e maio de 2011, foram colhidas aproximadamente 12.000 (doze mil) “propostas” de forma digital, sendo que, destas,
1.626 (mil e seiscentas e vinte e seis) foram publicadas e “discutidas/apoiadas” no Portal
da Participação. As propostas não publicadas ou não atendiam à “Política de Publicação”,
ou eram repetidas (por exemplo, escolas mobilizaram sua comunidade escolar para de25
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mandar algo, assim uma mesma demanda foi enviada 500 vezes). Essas contribuições,
então, foram analisadas e encaminhadas para os respectivos setores para que pudessem
ser valorizadas na elaboração dos Programas. Este processo foi monitorado pela equipe
técnica do DEPLAN.
O site apresenta alguns depoimentos de participantes nos seminários de planejamento
do PPA, como, por exemplo, o depoimento da Sr.ª Paula, que sugere a realização de capacitações gratuitas (presenciais e online) em controle social, planejamento, orçamento e
políticas públicas para a sociedade civil organizada, para que a participação da sociedade seja mais qualificada. Outra sugestão é realizar um debate entre sociedade, COREDEs,
Coordenação Regional, órgãos da administração direta e demais poderes, sobre a Consulta Popular e o Orçamento Participativo, visando melhorar o processo orçamentário
e buscando as melhores formas de realizá-lo a partir de 2012, sem deixar de envolver o
aspecto técnico, que é inerente. Paula sugere ainda que nos próximos Seminários haja
um número menor de palestrantes em cada painel, para que cada um possa expor as suas
contribuições de forma mais aprofundada e otimizar o tempo.35
O depoimento da Sr.ª Paula aponta a preocupação com a qualidade da participação,
deixando a entender que ainda é preciso avançar nesse aspecto. Aponta também que
nos encontros há várias palestras e uma intensidade de informações que são passadas
simultaneamente e que precisariam ser ponderadas para que os participantes pudessem
ter melhor compreensão e, assim, participar mais. De fato, a qualificação da participação
é um elemento importante a ser considerado neste processo, como frisou o entrevistado
5. Muitas vezes o que a população pede é a cobertura da escola, a quadra de esporte,
melhorias no posto de saúde, questões que precisam ser interpretadas e postas sob um
“guarda-chuva” mais amplo, de políticas mais abrangentes.

3•1•3 A relação com a Assembleia Legislativa
Para melhor entender o percurso que permeia o “jogo político” do PPA 2012-2015, pode-se que o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, é do Partido dos
Trabalhadores (PT), tendo como vice Beto Grill, do PSB (Partido Socialista Brasileiro),
tendo sido eleito em primeiro turno com aproximadamente 53% dos votos válidos,
numa coligação entre PT, PSB, PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e PR (Partido Republicano). Entretanto, o governo é de coalizão e é integrado ainda por PDT (Partido Democrático Trabalhista), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e outros partidos de menor
expressão, onde inclusive alguns se aliaram somente em 2012 (PV, Partido Verde, por
exemplo). Não é um governo de continuidade, ao contrário, é um governo de ruptura
com o governo anterior, de Yeda Crusius, do PSDB (Partido Social-Democrático Brasileiro), cujos motes de governo eram a “responsabilidade fiscal” e o chamado “déficit
zero”, que resultaram num período de estagnação econômica do Estado. Para o governo Tarso, as questões principais são o desenvolvimento, o dinamismo econômico e o
alinhamento com o Governo Federal.
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• Depoimento de uma participante, disponível em:<http://www.participa.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=44&cod_
conteudo=13686>. Acesso em: 28 fev. 2013.
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A Assembleia Legislativa do Rio Grande de Sul é formada por 55 deputados, 36 sendo que
o governo tem maioria. A base da situação congrega PT (14), PCdoB (1), PSB (3), PDT (7),
PTB (6), PRB (Partido Republicano Brasileiro, 1), ocupando 32 assentos na Assembleia. A
oposição é composta por 5 partidos PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 8), PSDB (6), PP (Partido Progressista, 7), DEM (Democratas, 1) e PPS (Partido Popular
Socialista, 1), com um total de 23 deputados. Conforme o entrevistado 8 (Parlamentar do
PSB/RS), pela maioria alcançada no Legislativo, as relações com o Executivo são facilitadas, sendo que até o momento o Executivo aprovou todas as suas matérias de interesse.
Entretanto, tem sido bastante empregado o dispositivo do “regime de urgência”, no qual
as matérias tramitam em no máximo 30 dias, “trancando” a pauta de votações após esse
período.
Outro fator importante nessa relação é que partidos que estão na oposição no nível estadual são aliados à base na esfera federal, como PMDB e PP. Um indicativo do padrão
dessas relações pode ser dado pelo fato de o Governador e o Vice se ausentarem simultaneamente do Estado, permitindo assim que o Presidente da Assembleia, da oposição,
assuma o Governo em alguns momentos. Neste caso é possível entender por que os processos na Assembleia não têm força para resistir às proposições do Executivo.
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 37 no Art. 206, trata dos projetos de leis
orçamentárias, em que se orienta que o Projeto de Lei do Plano Plurianual será enviado
até 15 de julho do primeiro ano do mandato do Governador, e o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, até 15 de julho de cada ano. Os Projetos de Lei dos Orçamentos
Anuais serão enviados até 30 de novembro de cada ano. O Art. 207 informa sobre as tramitações dos projetos de leis orçamentárias e que o Poder Legislativo dará conhecimento, às instituições e pessoas interessadas, dos projetos de leis orçamentárias, durante
um período mínimo de 30 (trinta) dias, antes de submetê-los à apreciação do Plenário.
Determina ainda que deverão ser publicados no Diário da Assembleia e encaminhados
à Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, para recebimento de
emendas e emissão de parecer.
O parágrafo IV determina que, durante o período de Pauta regimental, poderão ser apresentadas emendas populares aos projetos, desde que firmadas por, no mínimo, 500 (quinhentos) eleitores ou encaminhadas por 02 (duas) entidades representativas da sociedade. O parágrafo seguinte determina que as emendas parlamentares e de Comissão aos
projetos de leis orçamentárias serão encaminhadas pelo sistema eletrônico de dados e
protocoladas em 02 (duas) vias na Comissão e que o relator será escolhido em processo
de votação, por maioria de votos, dentre os membros titulares da Comissão, durante o
período de Pauta.
Obedecendo a esses trâmites, ainda no processo de apreciação pela Comissão de Finanças e Planejamento38 o PPA 2012-2015 teve aprovadas 35 ementas,39 das 106 alterações
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• Relação dos Deputados e partidos. Disponível em:<http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=ujajq_
iiBHA%3d&tabid=3679>. Acesso em: 11 fev. 2013.
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• Disponível em: <http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=C3EOkDTT84E%3d&tabid=3682&mid=5357>
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Acesso em: 15 mar. 2013.
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• Composta pelos seguintes parlamentares: Carlos Gomes (PRB), Cassiá Carpes (PTB), Miki Breier (PSB), Adroaldo Loureiro
e Juliana Brizola (PDT), João Fischer e Silvana Covatti (PP), Zilá Breintenbach (PSDB), Miriam Marroni e Raul Pont (PT), tendo
como Presidente e Vice da Comissão Maria Helena Sartori e Márcio Biolchi (PMDB).
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• Disponível em: <http://proweb.procergs.com.br/lista_ementario.asp?cboProposicao=PL~258~2011>,
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foram analisadas
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propostas pelo Projeto de Lei n° 258/2011 apresentadas pela relatora Juliana Brizola (Deputada pelo PDT). Considerando a dimensão de 94 Programas e o conjunto de Ações
propostas�������������������������������������������������������������������������������
no Plano, é fácil notar que as alterações foram mínimas, sendo que foi aprovado pela Assembleia da maneira como foi enviado, tendo em vista que o Governo possui
a maioria na Assembleia e as discussões que passaram pelas negociações políticas e que
atendiam aos critérios foram consumadas na Comissão de Finanças e Planejamento.
Para a análise das emendas, a Relatora40 adotou os seguintes critérios, obedecendo aos
princípios constitucionais e da lei nº. 10.336/94 (Lei Vilella), emitindo parecer contrário
(prejudicadas) às emendas que: a) alterem diretrizes estratégicas do Governo; b) sejam
incompatíveis com essas diretrizes estratégicas; c) criem Programa sem indicador, sem
produto e sem meta; d) criem ou alterem Ação cujo objeto está contemplado na descrição de outra Ação; e) alterem Ação para incluir especificidades em Ações cuja descrição é
genérica (o deputado deverá apresentar essa emenda na proposta orçamentária); f ) alterem Ação limitando o alcance da proposta original; g) criem ou alterem ação aumentando
despesa sem indicar os recursos necessários; h) retirem dotação de recursos vinculados,
como convênios, operações de crédito, recursos do tesouro para contrapartida e recursos
de estatais; i) realoquem recursos entre diferentes órgãos da administração direta e indireta, exceto entre Secretaria e suas vinculadas; l) apresentem dispositivos desnecessários
a um Plano Plurianual. Foram julgadas prejudicadas as emendas que: a) alteram texto
de ação modificada por emenda já aprovada (ordem cronológica); b) cujo conteúdo foi
aproveitado em emenda de Relator, com o intuito de adequação técnica e pertinência.41
Em seu parecer, a deputada destacou que o Plano Plurianual é uma extensão do plano de
governo, elaborado segundo legislação e técnicas orçamentárias no padrão legal exigido
para sua tramitação. Também ressaltou que o Plano é orientador das leis orçamentárias
(LDO e LOA) para os próximos quatro anos.42 Sendo assim, o PPA 2012-2015 foi instituído
pela Lei n.º 13.808 de 18 de outubro de 2011 43 e ficou composto por 94 programas, 952
ações e com uma estimativa orçamentária de R$ 220.381.456.142,00.
Procurando contribuir para que se pudesse melhor compreender a relação da Assembleia com o PPA, o entrevistado 11 informou que cada deputado faz seu acompanhamento ao PPA de acordo com sua área de atuação (“bandeira de campanha”), pois quando é
apresentado um projeto de lei que diga respeito a questões financeiras, ou quando do
encaminhamento de reivindicações, como o término de uma estrada, por exemplo, sua
equipe técnica é que vai examinar e estudar o PPA, para verificar o suporte financeiro e
se existe a possibilidade de que os encaminhamentos do Deputado tenham sustentação
e, portanto, vigor legal. Ao acompanhar o processo de elaboração e aprovação do PPA
2012-2015 “deu para perceber que os deputados integrantes da Comissão de Finanças e
Orçamento se interessaram pela questão e debateram respeitosamente o projeto. Mas ficou muito claro que a visão de gestão era muito diferente entre dois blocos distintos. Os
que haviam integrado o governo na gestão anterior e os situacionistas de então. Assim,

106 emendas. Acesso em: 11 nov. 2012.
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• A relatora apresentou 7 emendas, das quais 3 foram aprovadas�.
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• Conforme documento enviado via e-mail pelo assessor do PDT.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Disponível em < http://www.estado.rs.gov.br/noticias/1/95840/PPA-2012-2015-aprovado-para-votacao-em-plenario-na-Assembleia/17/83//>. Acesso em: 03 mar. 2013.
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• Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_
��������������������������������������������������������������������
TodasNormas=56813&hTexto=&Hid_IDNorma=56813> Acesso em: 05 mar. 2013.
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inúmeras emendas foram sugeridas e que alterariam sobremaneira o projeto original governamental. É claro que não foram acolhidas, uma vez que o governo agasalha em seu
bojo a maioria dos parlamentares que integram o Poder Legislativo.”
Cabe destacar que, de forma semelhante ao processo de aprovação do PPA, que ocorre
sem grandes alterações, igualmente o processo de aprovação das Leis Orçamentárias também não sofre alterações. Conforme consta, a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pela Deputada Maria Helena Sartori (PMDB), aprovou por
unanimidade, em 22 de novembro de 2012, parecer favorável do deputado Marlon Santos
(PDT) à Proposta de Lei Orçamentária Anual do Estado PL 227/2012.44 Também foram aprovadas as 24 emendas do relator e 12 emendas da comissão (destas, 11 foram apresentadas
durante a reunião e uma já constava no relatório com parecer favorável do relator). Além
das emendas do relator e daquelas apresentadas durante a reunião, a proposta recebeu
793 emendas de parlamentares, de entidades e da própria comissão. Desse total, 250 obtiveram parecer contrário do relator, 542 foram prejudicadas e uma foi aprovada. Duas
emendas de comissão apresentadas durante a reunião foram rejeitadas. 45

3.2 O conteúdo do Plano
A partir da avaliação do PPA 2008-2011, com o que este apresentou de avanços e limites,
se desenhou a proposta metodológica para o Plano 2012-2015. Esta elaboração foi orientada por uma base estratégica: os Objetivos Estratégicos do Governo, seu desdobramento em Objetivos Setoriais e o processo de elaboração de Programas. O arranjo contempla
o enfoque regional e a participação da sociedade.
Na Figura 3 tem-se o Marco Metodológico46 que permite uma visão geral sobre o encadeamento da proposta metodológica que orientou a elaboração do PPA vigente.
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• Disponível em:<http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=227&AnoPropo
sicao=2012> Acesso em: 16 fev. 2013.
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• Disponível em: <http://www2.al.rs.gov.br/noticias/ExibeNoticia/tabid/5374/Default.aspx?IdMateria=278385> Acesso em: 16 fev.
2013.
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• Marco Metodológico para a elaboração do PPA 2012-2015, 2010, p. 33.
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Na Figura 3 tem-se o Marco Metodológico 46 que permite uma visão

geral sobre o encadeamento da proposta metodológica que orientou a elaboração
do PPA vigente.
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Figura 3 – Marco Metodológico PPA 2012-2015
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geralmente impõe limites sobre aquilo que se pretende fazer. Mostra os fóruns
a) Importante notar que já no campo metodológico já são evidenciados os traços políregionais, que evidenciam a forte participação da sociedade na elaboração do PPA e
ticos que vieram do Plano de Governo e que são postos para orientar a elaboração
do PPA, constituído com base nos seguintes pressupostos:47
46 Marco
para a elaboração
do PPA
2012-2015,de
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p. 33. do PPA teve como uma
b) Metodológico
Estimulo à participação
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O processo
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de suas prioridades aprofundar a democracia participativa como instrumento importante de interação entre o Estado e o cidadão, para o aperfeiçoamento das
políticas públicas;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Seminário de Orientações Gerais para Coordenadores Setoriais (Apresentação PPT). Elaborado pelo DEPLAN. Disponível em:
<http://www.seplag.rs.gov.br/Fdownload.asp/FnomeArq/DSeminario_de_Orientacoes_Gerais_para_Coordenadores.ppt&ei=N
MIzUI7UHpCu8QTX0IDIAg&usg=AFQjCNGUhcv3bJ4v1pHwEvu8DSCYWy9iCw> Acesso em: 21 ago. 2012.
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c) Propõe um alinhamento com as políticas públicas da União. Para a elaboração dos
Programas foi levada em conta uma estratégia de integração das políticas públicas
federais e estaduais, tendo em vista os grandes focos de atuação do Governo do
Estado e os eixos ou desafios considerados para as políticas federais – desenvolvimento social e erradicação da miséria; gestão, infraestrutura e Planos de Aceleração
do Crescimento; desenvolvimento social e econômico; direitos de cidadania e movimentos sociais;
Como terceiro pressuposto, assumiu que a regionalização do PPA deveria traduzir a estratégia territorial para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Os Programas e Ações
do Plano foram regionalizados com base em uma visão de desenvolvimento territorial
e de acordo com indicadores regionais, de forma a possibilitar uma melhor visualização
dos problemas existentes e a elaboração de políticas mais eficazes para enfrentá-los.
Como o próprio nome sugere, a base estratégica48 foi composta por documentos que
pudessem servir de base para elaboração dos Objetivos Estratégicos. No caso do Rio
Grande do Sul, os seguintes documentos formaram esta base:
a) Plano de Governo;
b) Carta aos Gaúchos e Gaúchas;
c) Mensagem à Assembleia;
d) Mapa Estratégico Estadual;
e) Prioridades Estratégicas;
f ) Macrodiretrizes do PPA Federal;
g) Planos Estratégicos dos COREDEs;
h) Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Em seminário de planejamento estratégico do alto escalão do Governo, surgem as declarações expressas na Missão49, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos do Governo50, Desafios e Objetivos Setoriais. A metodologia proposta para elaboração do PPA
2012-2015 sugere que num primeiro momento a alta direção do governo (o governador
e seus secretários) defina a Orientação Estratégica do Governo (OEG) e, posteriormente,
que se faça um vínculo entre as diversas secretarias do Governo, para ter como resultado
a definição dos Objetivos e das Estratégias Setoriais.
O Mapa Estratégico foi construído e validado, pela alta direção, num Seminário de Governo que aconteceu no mês de março de 2011. Houve apoio de consultoria externa
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• Na construção da base estratégica o documento recomenda ainda que sejam observadas as orientações para o desenvolvimento
do Estado, elaborados sob a coordenação da SEPLAG, de agosto a outubro de 2010, através de 13 workshops que trataram sobre os
temas relevantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, além de outros estudos e planos setoriais já existentes.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Corresponde à finalidade da organização e deverá ser compatível com a linha política legitimada no processo eleitoral.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Organizados a partir de áreas ou eixos de atuação do governo conferem materialidade para aquilo que se quer alcançar
no horizonte de vigência do PPA.
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(Fundação Getúlio Vargas) para sua elaboração e para a coordenação das reuniões da
alta direção. A árvore de problemas foi levantada pelos órgãos do Governo, o que, na opini������������������������������������������������������������������������������������
ão d��������������������������������������������������������������������������������
a entrevistada 02, revela a importância de se manter um corpo de servidores permanentes nos setores, para evitar que visões políticas dos responsáveis pelas pastas se
imponham, desconsiderando os mecanismos de planejamento de governo. Ocorre que,
em alguns momentos, os dados técnicos não são considerados ou têm pouca expressão
frente aos compromissos ou convicções políticas de alguns setores.
Os Objetivos e Estratégias Setoriais (OESs) traduzem como o Governo pretende alcançar cada objetivo estratégico ou desafio, servindo de base para a formulação dos programas. Esses objetivos são construídos com base nas respostas a três questões: a) que
forças devem ser preservadas ou acentuadas? b) que forças se tornam de pouca valia?
e c) que forças precisam ser criadas e fraquezas precisam ser eliminadas para superar as
ameaças e aproveitar as oportunidades? Esse exercício garantiria o encadeamento lógico
entre os objetivos estratégicos do governo e os objetivos setoriais.
A formatação dos Objetivos e Estratégias Setoriais assume grande importância, servindo
como base de projeção da Visão de Futuro de acordo com as Orientações Estratégicas de
Governo. Esta leitura, através da análise dos problemas, procura identificar as causas dos
problemas, as regiões de incidência, grupos sociais atingidos, formulação de objetivos e
conjunto de ações a serem realizadas, permitidas pelo cenário fiscal. Através de uma oficina
denominada de Etapa Qualitativa foram identificados os problemas e aquilo que precisa ser
enfrentado, não restringindo o Planejamento ao cenário fiscal, tendo somente como preocupação identificar e propor ações consideradas capazes de reverter o quadro de problemas.
Numa segunda oficina, denominada Etapa Quantitativa, foram estabelecidos os limites financeiros que condicionam o estabelecimento das metas e respectivas ações. Logo a quantificação das metas deve ser compatível com os recursos das ações, mas como processo deve
ser finalizado num período muito curto (20 dias), surgem conflitos financeiros, sendo que
alguns são resolvidos tecnicamente e outros passam pelo crivo político do Centro do Governo. Nas duas etapas foram consideradas as manifestações oportunizadas pelos processos de
participação, principalmente as mais alinhadas com o Plano de Governo. Porém a decisão
final do que é incorporado ou não no PPA é tomada pelo Executivo, de acordo com suas opções políticas e pelo conjunto de informações trazidas ao processo de planejamento.51
Para além do crivo político, há o Cenário Fiscal elaborado pelas Secretarias da Fazenda
e do Planejamento e Gestão. Este cenário mostra a capacidade de financiamento público para aquilo que se pretende realizar, ocorrendo normalmente condicionamentos e
imposição de limites para aquilo que se está planejando, tendo em vista a previsão da
capacidade de receitas e as despesas obrigatórias já assumidas. Assim, da interação entre
o exercício livre para construção de soluções e a apresentação dos condicionantes para
sua implementação, são definidos os programas necessários ao enfrentamento dos problemas que se apresentam entre a situação inicial e a projetada no horizonte do PPA. A
decisão final daquilo que vai ou não ser incorporado ao PPA (neste processo de elaboração) passa pelo Executivo e seus secretários, seguindo a orientação do Plano de Governo.
A formulação dos OESs é feita através da formação de grupos temáticos por área ou Eixo
de atuação52 do Governo, reunindo os setores de Governo das respectivas áreas. Nos

����������������������������������������������������������������������
• Marco Metodológico para a elaboração do PPA 2012-2015, 2010, p. 41.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Os Programas destes Eixos são quatro - Social, Econômico, Democrático e Regional - que serão abordados posteriormente.
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seminários de planejamento são definidos os setores responsáveis pela execução, identificando quais estratégias têm caráter intersetorial ou transversal. Os esforços das secretarias de Estado, fundações, autarquias e estatais é que construirão construir a visão de
futuro a partir da superação de fraquezas e ameaças, que foram a base para a elaboração
do PPA 2012-2015. Para esta atividade foram considerados os planejamentos setoriais já
realizados, as avaliações do PPA 2008-2011 e a contribuição da sociedade, manifestada
através dos COREDEs nos seus respectivos Planos Estratégicos.
A visão territorial assume grande importância nesta etapa com vistas à formulação dos
Objetivos Específicos Setoriais (OESs) para construir políticas de enfrentamento das desigualdades regionais. Para a formulação dos OESs foi realizado um diagnóstico, identificando pelo menos um delineamento geral do setor, área ou eixo de Governo; uma apresentação sucinta dos principais atores envolvidos no desenvolvimento e suas competências.
Também identificou os problemas e oportunidades, relacionando o setor responsável e
apontando meios de intervenção através do PPA, além do detalhamento sobre o que pode
acontecer caso esses problemas não sejam enfrentados. Desta forma os Objetivos Estratégicos Setoriais são elaborados com base nos problemas a serem enfrentados no horizonte
do PPA 2012-2015, orientando a elaboração dos Programas e Ações e apontando soluções
para possíveis problemas que podem ser enfrentados através do Plano.
Os Programas do PPA são orientados pelo Plano de Governo e pelos Objetivos Estratégicos,
que passam a organizar as ações do Governo através da Visão de Futuro. Os Programas se
caracterizam como instrumentos de organização da Ação governamental, visando à concretização dos objetivos. Cada Programa articula um conjunto de ações coerentes
que prevê o atendimento das demandas da sociedade e o aproveitamento de oportunidades existentes. São elaborados a partir da análise dos problemas, das causas
dos problemas, identificando a sua região, os grupos sociais atingidos e estabelecendo os objetivos e o conjunto de ações, de acordo com o alcance apresentado pelo
cenário fiscal. Dessa forma, os Programas devem enfrentar os problemas que se
interpõem entre a situação inicial e aquela projetada no horizonte do PPA.
Os Programas são priorizados conforme o Plano de Governo e seguem o organograma
dos Objetivos Estratégicos. Como explicado anteriormente, é contemplada a Participação
Cidadã, através dos vários mecanismos estabelecidos, e antes da versão que é submetida à
Assembleia os Programas são apreciados pelo primeiro escalão de governo. A coerência do planejamento é garantida pela legislação, que em nível de planejamento, segue
a orientação dos Objetivos Estratégicos. Desta forma existe uma sintonia do planejamento governamental, pelo menos no campo teórico. Porém, mesmo com essa
sintonia no planejamento, notamos que no PPA não estão definidos os Programas
prioritários e no PPA também não há um sistema de monitoramento para acompanhar as prioridades de governo. A elaboração dos Programas do PPA 2012-2015 esta
ordenada da seguinte forma:
a) Problema e justificativa
Problemas são demandas não satisfeitas que passam a integrar uma agenda de
compromissos. Na metodologia o problema deve ser expresso por uma justificativa,
com a descrição do problema acompanhado de uma exposição de motivos que fundamentem a proposição do programa incluindo um diagnóstico, além do contexto
situacional e de dados que comprovem a pertinência da sua realização no Programa;
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b) Público alvo e tipo de programa
Aqui é explicitado o segmento ou setor econômico ou social afetado e que
será beneficiado pelas ações do programa. Os programas são do tipo finalístico
quando suas ações atingem diretamente determinado segmento socioeconômico bem definido. Os programas também podem ser de caráter administrativo,
quando destinados a apoiar a Gestão Pública, beneficiando a sociedade de maneira indireta, tratando, por exemplo, do pagamento da folha de pessoal dos
servidores do Estado e do custeio da Administração Pública;
c) Objetivos e metas
Os objetivos estão relacionados à realização das Ações propostas, que são mensuradas através da verificação das metas propostas pelo Programa, dentro do
horizonte temporal. Os objetivos devem possibilitar, de modo preciso, a verificação das ações e resultados/metas que se espera alcançar. As Ações podem ser
de caráter geral (para todo o Estado) ou podem estar associadas a determinadas
regiões ou setores, mas que da mesma forma contribuam para o alcance das metas do Programa.
O PPA deve ainda definir a estratégia de implementação do Programa. Para tanto deve
designar as instituições e os atores responsáveis pela coordenação dos Programas e pela
realização das Ações. Deve apontar as parcerias, a obtenção dos recursos necessários
para a implementação dos Programas. Tudo isso deve ser observado na formulação do
PPA, para que seja possível a verificação dos resultados.
A classificação dos Programas53 é orientada pela Lei n.º 13.808, de 18 de outubro
de 2011,54 que, em seu Art. 5º, define que:
I - Programa é um “instrumento de organização da atuação governamental, que
articula um conjunto de ações necessárias para alcançar um objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores”;
II - Programas Finalísticos são aqueles que resultam “em bens ou serviços ofertados
diretamente à sociedade e destinam-se à solução ou atenuação de problemas da sociedade
ou, ainda, ao aproveitamento de oportunidades” em consonância com a orientação estratégica do Governo. Têm seus resultados medidos e avaliados por indicadores específicos;
III - Programas de Gestão das Políticas Públicas são aqueles que abrangem “ações
relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de
políticas públicas.” Têm por finalidade gerir as políticas públicas de uma área ou
setor de governo; em consequência, seus resultados são aferidos pelos resultados dos Programas Finalísticos e de Serviços do Estado, não possuindo indicadores próprios;
IV - Programa de Serviços ao Estado são aqueles “cujo público-alvo é o próprio
Estado”, por exemplo: os relativos à arrecadação tributária, gestão fi�������������
nanceira, defesa judiciária do Estado, entre outros;

53• Estado do Rio Grande do Sul, Lei N.º 13.808. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/Legis/Arquivos/13.808.pdf> Acesso
em: 22 ago. 2012. Esta classificação é ordenada por tipo e por sua finalidade.
54• Trata sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 e dá outras providências. Disponível em: <http://www.al.rs.
gov.br/Legis/Arquivos/13.808.pdf> Acesso em: 10 set. 2012.
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V - Programa de Política de Crédito são aqueles destinados a “expressar as
operações das instituições de crédito do Estado, caracterizado por não comportar
programação de dispêndio e por conter metas quantificadas pelo volume de
crédito concedido.” Se diferenciam dos Finalísticos pelo fato de que suas ações não
contêm dados relativos às despesas, tendo somente metas físicas, caracterizadas
pelo volume de crédito concedido, pelo número de operações realizadas e/ou
pelo número de beneficiários dessas operações.
Os Programas recebem os seguintes atributos:
a) Dados Gerais: informações que caracterizam o Programa e descrevem o problema que justifica sua existência; formulação do(s) objetivo(s); identificação do
público-alvo e do órgão responsável pela sua implementação;
b) Denominação: deve informar o propósito do Programa, por meio de expressões
ou palavras-chave, podendo ser adotados nomes-fantasia;
c) Órgão Responsável: Secretaria que é responsável pela implementação do Programa;
d) Justificativa: descrição da questão à qual o Programa se reporta e busca enfrentar, com argumentação sobre os motivos que fundamentam a sua proposição.
Os dados devem comprovar a pertinência da realização do Programa para a resolução ou melhoria da situação para a qual este foi proposto; alertar quanto às
consequências da não-implementação do Programa; e informar a existência de
condicionantes favoráveis ou desfavoráveis ao mesmo;
e) Objetivo(s): resultado(s) que se deseja alcançar com a realização do Programa. Deve(m)
ser formulado(s) de forma clara, precisa, concisa e iniciar com verbo no infinitivo;
f ) Público-alvo: especifica os segmentos da sociedade aos quais o Programa se
destina e que se beneficiam diretamente com sua execução. São os grupos de
pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos diretamente
pelos resultados do Programa;
g) Indicador: instrumento capaz de medir o desempenho do Programa. Deve ser
passível de aferição, coerente com o objetivo estabelecido, sensível à contribuição das principais ações e apurável em tempo oportuno. É, geralmente, apresentado como relação ou taxa entre variáveis relevantes. Todos os programas dos
tipos Finalísticos e de Política de Crédito terão, no mínimo, um indicador;
h) Ações: conjunto de operações que contribuem para o alcance dos objetivos do
Programa. Através das ações, visualiza-se como se operacionalizará o planejado,
ou seja, o que será executado para se alcançar o objetivo do Programa;
i) Título: deve traduzir, de maneira clara e concisa, a ação cujo produto contribui
para a consecução do objetivo do Programa;
j) Descrição: deve expressar, de forma sucinta, a forma pela qual a ação será executada, seu escopo e delimitação.
Para auxiliar a elaboração e gestão do Plano Plurianual, foi desenvolvida uma ferramenta de informática conhecida como Sistema de Informações de Planejamento e Gestão
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(SISPLAG).55 Esta ferramenta permite, além de ações de elaboração e revisão do PPA, o
acompanhamento das realizações do Governo, suprindo a demanda por informação sobre a execução de programas e projetos, permitindo o monitoramento e a elaboração de
relatórios de acompanhamento do Plano Plurianual.
A equipe gestora teve como propósito que o PPA fosse assumido como instrumento de
planejamento de governo e que contribuísse com o processo técnico-político que os
governos necessitam, mas isto não acontece na sua plenitude. No caso do Rio Grande do
Sul planejamentos paralelos (Projetos Estratégicos, também conhecidos como Projetos
Estruturantes) geram a possibilidade de desconexões importantes com o PPA. Para o entrevistado 1, “o ideal seria que no PPA houvesse alguns destaques para aquilo que se quer
priorizar e, com um processo de monitoramento mais intensivo, dar maior visibilidade a
essas prioridades, evitando o retrabalho dos processos de planejamento.”
As informações relacionadas aos Projetos Estratégicos são disponibilizadas na internet
através do site http://www.acessoinformacao.rs.gov.br/. Foi possível constatar que o site
oferece um caminho prático e fácil para entender a proposta de acompanhamento dos
Projetos Estratégicos. No botão “Programas e Ações de Governo”, chegou-se ao link http://
www.acessoinformacao.rs.gov.br/conteudo/443/?Programas_e_Acoes_de_Governo, no
qual é explicado que os “Projetos Estratégicos Monitorados” têm a finalidade de coletar,
organizar e analisar dados físicos, financeiros e evidências de percepção social sobre os
projetos mais importantes do Governo, que garantem o cumprimento dos compromissos
assumidos pelo Governador com a sociedade gaúcha.
Em 2012 foram estruturados 104 projetos alinhados aos objetivos estratégicos56 vinculados às perspectivas “Gestão Pública” e “Focos de Atuação”. A carteira de projetos considerados estratégicos 57 é submetida a uma reavaliação anual, considerando, principalmente,
as alterações de cenário relativas a condicionantes técnicos, orçamentários e políticos.
Em 2013, a carteira de projetos estratégicos a serem monitorados pela “Sala de Gestão”
da Secretaria Geral de Governo é de 65 projetos.
Essa carteira de projetos está submetida à�����������������������������������������������
������������������������������������������������
orientaç��������������������������������������
ão������������������������������������
da Secretaria Geral (SGG) de Governo, que conta com o apoio do Departamento de Projetos Estratégicos (DEPROJE). Para auxiliar no processo de monitoramento, foi desenvolvido pela Companhia de Processamento
de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS) um sistema informatizado que permite acompanhar o desempenho físico e financeiro por Objetivo Estratégico. Em ciclos de
42 dias, na Sala de Gestão, com a participação do Governador, dos Secretários de Estado
e dos Diretores das Estatais, Autarquias e Fundações vinculadas se reúnem para avaliar e
redirecionar esse processo de planejamento. Conforme explicou o entrevistado 3, da SGG,
o Departamento de Monitoramento Estratégico (DME) da Secretaria Geral de Governo atua
com 1 Diretor e 9 coordenadores de objetivo estratégico (equipe multidisciplinar).
Cada coordenador de objetivo é apoiado por analistas de planejamento integrantes do
DEPROJE, da SEPLAG, da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã. Ou
seja, há uma estrutura matricial, composta por departamentos de duas Secretarias de
Estado. O sistema de monitoramento dos Projetos Estratégicos via Web foi desenvolvido
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• Trataremos deste sistema no ponto especifico sobre ferramentas tecnológicas.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Os Projetos Estratégicos estão disponibilizados no link <http://ai.rme.rs.gov.br/>, bem como os relatórios de execução.
Acesso em: 29 jan. 2013.
57• A decisão sobre o que é estratégico é atribuição do Governador, ouvidos os Secretários de Estado.
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em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), e conta com registro dos projetos,
acompanhamento físico (produtos entregáveis e metas), financeiro, cronogramas, riscos,
ponto de atenção, documentos e evidências com caráter de gestão intensiva das prioridades do governo, com vistas à busca da agilidade nos processos e resultados.
Para a entrevistada 04 (da Secretaria da Fazenda), há um retrabalho na fase de orçamentação do planejamento. Em sua opinião, isto acontece inicialmente pelo desconhecimento dos recursos técnicos disponíveis para registro e controle dos atos de planejamento e
orçamento, bem como da complexidade dos mesmos. Tal realidade poderá ser alterada
quando da implementação das novas Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em que, espera-se, a contabilidade possa ser reconhecida e valorizada como fonte de
informação para tomada de decisão do gestor público e de transparência para os controles internos e externos. Outro elemento que alimenta esta situação de retrabalho pode
ser o visível ciclo de curto prazo ditado pelo regramento eleitoral, em que as ações que
mantêm o gestor no poder são sempre de curto prazo.
Também, nesse sentido, pela forma de atuação dos Controles Externos, os gestores preocupam-se em demonstrar sua competência administrativa em curto prazo, buscando a
obtenção de um certificado junto aos Tribunais de Contas, como se fora um “salvo-conduto” a ser apresentado durante o processo eleitoral. As próprias leis de transparência
editadas nas últimas décadas priorizam a publicização das ações de curto prazo. Para a
entrevistada 04, as perspectivas para a alteração deste quadro residem na popularização
dos instrumentos de transparência, que hão de remeter o cidadão comum a outro nível
de conhecimento sobre os instrumentos de controle social, que poderão provocar um
maior nível de consciência política, que poderá alterar a lógica eleitoreira na gestão da
coisa pública. “Aí, talvez, nos preocupemos com o planejamento em longo prazo”, afirmou a entrevistada.Como se pode inferir, há pelo menos dois processos de planejamento que orientam as ações governamentais. Voltando para o PPA 2012-2015,
na opinião da entrevistada 02, no decorrer do desenvolvimento dos PPAs, alguns
aspectos críticos precisam ser superados:
a) Falta de pessoal permanente: vários setores do governo (nas secretarias) não
têm gestores permanentes com conhecimento técnico apropriado na área de
planejamento, o que faz com que, no início de cada mandato, pessoas sem conhecimento técnico se deparem com a incumbência de realização de um documento técnico formal, que tem a finalidade de nortear as ações de governo;
b) Dificuldade de trabalhar com instrumentos formais: outro aspecto crítico é a
dificuldade de o governo lidar com os instrumentos formais, o que tem gerado a
opção por instrumentos alternativos de planejamento, que concorrem paralelamente ao PPA. No caso do Rio Grande do Sul, no Governo anterior isto ficou manifesto através dos Programas Estruturantes. No Governo atual, o planejamento
que o Governo considera é elaborado pela sua Secretaria Geral e leva o nome de
Projetos Estratégicos. Isto mostra uma face da desconexão que expressa a dificuldade dos próprios setores do governo de legitimar o seu planejamento como
instrumento da ação governamental;
c) Aperfeiçoamento do PPA: ao longo do tempo o PPA era visto como um “orçamentão”, mais do que como um instrumento de planejamento; por isso a importância
de cada vez mais se qualificar este instrumento, procurando incorporar nele elementos de gestão e não somente de orçamento, aperfeiçoando sua metodologia;
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d) Tempos diferentes: o PPA se consolida a partir do segundo semestre e os governos querem “mostrar trabalho” antes. Então buscam metodologias alternativas e
mais rápidas que não precisam ser tão detalhadas, com menos rigor técnico. As
metodologias do setor privado que migram para o setor público normalmente
associam objetivos estratégicos com projetos estratégicos, objetivos de transformação ligados a projetos de transformação. O governo, obviamente, tem objetivos de transformação, mas tem um leque de atividades que realizará sempre (policiamento, atendimento à saúde, por exemplo) e que não aparecem em nenhum
projeto estratégico. Vai aparecer alguma coisa que mude a situação, que provoque uma mudança, mas a base de atuação não vai aparecer e normalmente os
governos fracassam não naquilo que está na base estratégica, mas naquilo que
“não aparece” e que é a base de necessidade da sociedade, que o cidadão “enxerga” (que o posto de saúde funciona mal, que a escola está ruim, que não tem policiamento na rua, etc.). Para os Projetos Estratégicos ou Programas Estruturantes,
dificilmente o cidadão dirige o olhar, complementou a mesma entrevistada.
Nas conversas com diversos entrevistados, pode-se verificar várias das situações citadas
acima. Em alguns casos as informações são insuficientes e não permitem fazer avaliações sobre aquilo que foi planejado. Isso evidencia o pouco caso com os processos de
monitoramento ou com o próprio instrumento de planejamento. De outro lado, além de
pessoas que se revezam nos setores, há mudanças no sistema de monitoramento, o que
exige atualização e preparação do material para ser inserido no SISPLAG. Ainda há o fato
de que há outro planejamento que é realizado com um rigor maior que o PPA.
Da metodologia proposta para realização do PPA 2012-2015 (conforme o Marco Metodológico), dois elementos se destacaram. O primeiro elemento (negativo) foi a não constituição dos Grupos Temáticos, por causa da limitação de tempo e de pessoal para articular
diversas ações simultâneas que precisavam acontecer. A ideia era a de, a partir da Visão
Estratégica, constituir Grupos Temáticos com representantes das secretarias que se relacionavam com cada Objetivo e Estratégia Setorial identificado.
Este grupo seria multissetorial e possibilitaria tratar a questão da transversalidade com
maior ênfase, o que, na prática, ficou limitado na elaboração do Plano, mesmo tendo sido
posto isto como uma diretriz. Desta forma, a questão da transversalidade no plano não
pode ser percebida diretamente. A transversalidade no PPA é dada quando uma ação
atende a mais que um objetivo espec�����������������������������������������������������
í����������������������������������������������������
fico e se relaciona aos objetivos de mais de um Programa. Porém esta dimensão está dada somente no discurso, não havendo, no documento do PPA e nos processos de monitoramento, algo que os identifique explicitamente e
permita que se possa verificar e avaliar como isto acontece na prática.
Outro elemento que não aconteceu da maneira prevista no desenho da metodologia
inicial foi a grande valorização do processo participativo na elaboração do Plano (e este
é um elemento considerado positivo). A valorização deste aspecto possibilitou a participação da sociedade na elaboração do plano, seja através de meios digitais ou fóruns e
seminários organizados nas regiões, em diversos momentos, conforme se trata a seguir.
O PPA 2012-2015 apresenta uma visão de desenvolvimento que busca renovar a capacidade de proposição de políticas públicas necessárias para promover o desenvolvimento
e para garantir os direitos da sociedade, explicitando as áreas da educação, da saúde, da
segurança pública e da assistência social. Para isso o Governo sinaliza com um esforço
coletivo de fortalecimento dos mecanismos de democracia representativa e de um siste38

E STAD O D O R IO GR A NDE DO SU L

ma de participação cidadã e de concertação social, de utilização das tecnologias digitais de
comunicação, de valorização da participação dos Conselhos Setoriais, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do Orçamento Participativo, dos Conselhos Regionais
de Desenvolvimento e da Consulta Popular. O documento ressalta ainda a necessidade de
recuperação das funções públicas do Estado, com prevenção e resolução de crises, através
de formas públicas democráticas de ação voltadas ao conjunto dos cidadãos e focadas
na promoção do desenvolvimento econômico, com aumento do investimento público, na
busca pelo crescimento a taxas equivalentes às do conjunto da economia nacional.
O Plano Plurianual 2012-2015 foi construído com base no Plano de Governo, na Carta aos
Gaúchos e Gaúchas, na Mensagem à Assembleia, no Mapa Estratégico Estadual, nas Prioridades Estratégicas, nas Macrodiretrizes do PPA Federal, nos Planos Estratégicos dos COREDES e nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em sintonia com os documentos
citados, o Governo estadual assumiu o desafio pela “busca da equidade regional e social”
e transversalidade nas suas ações, procurando qualificar e ampliar os serviços prestados,
especialmente na área social. O PPA 2012-2015 propõe ainda a retomada do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, integrado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, construído durante os Governos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidenta Dilma
Rousseff. Com esta sinalização evidencia a intenção de um alinhamento das políticas
públicas estaduais com as do Governo Federal.
No PPA 2012-2015, a Visão de Governo do Rio Grande do Sul aponta para a retomada
do desenvolvimento sustentável, com equidade e participação. Esta visão esteve presente
nos quatro eixos (Econômico, Regional, Social e Democrático) que constituem as diretrizes
estratégicas da Administração Pública Estadual, orientando a agenda de objetivos e sinalizando a direção na qual as diversas ações de governo devem contribuir. Essas diretrizes
estão nominadas no artigo 2º da Lei n.º 13.808 de 18 de outubro de 2011 (publicada no
DOE nº 201 de 19 de outubro de 2011 - suplemento):58 a) alcançar o crescimento do investimento, do emprego e da renda; b) promover o desenvolvimento regional; c) elevar a
qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema; d) aprimorar a cidadania, promover a paz
e os valores republicanos.
Conforme pode-se visualizar no organograma abaixo, os Objetivos Estratégicos 59 que
orientaram a elaboração do PPA 2012-2015 no Rio Grande do Sul ficaram assim definidos:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Conforme documento disponível em <http://www.al.rs.gov.br/Legis/Arquivos/13.808.pdf> Acesso em 17 de outubro de
2012. O Art. 8º informa que a exclusão ou alteração dos Programas constantes na referida lei ou a inclusão de novos Programas poderão ser propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão ou por lei específica.
59• Rio Grande do Sul, PPA 2012-2015. Base estratégica de Governo, 2012, p.75.
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Figura 4 – Objetivos Estratégicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Rio Grande do Sul. PPA 2012-2015 - Base estratégica de Governo (2012, p.75).

Este organograma inicia relacionando a participação da sociedade que apresenta as demandas a serem efetivadas pela gestão pública. A Gestão Pública apresenta três objetivos que
buscam aprimorar seus serviços, qualificar a gestão e melhorar a capacidade de investimento. Nos focos de atuação estão relacionados os objetivos para alavancar o desenvolvimento,
para os quais o Estado vai direcionar os investimentos. No topo são apresentados os quatro
objetivos que, se alcançados, refletem todo o esforço governamental, e demonstram que as
demandas da sociedade foram atendidas pelas realizações de governo. Estas diretrizes estão
postas como orientadoras de todas as ações de governo, inclusive em outros planejamentos
que não o PPA (por exemplo, foi utilizado também para a Elaboração dos Projetos Estratégicos).
Consta no PPA 2012-2015 que é preciso recuperar as instituições públicas, aprimorar os
serviços e estabelecer uma nova relação que valorize os servidores públicos. A qualificação da gestão e o controle público do Estado pressupõem a participação cidadã e
passam por um eixo de ação que requer inovação, participação e transversalidade. Para
tornar viáveis as propostas de ação, o Governo precisa melhorar a sua capacidade de
investimento, o que passa por ações complementares ao Plano Plurianual, como, por
exemplo, equacionar as pressões sobre o Tesouro Estadual.
No aspecto econômico o Governo assumiu o compromisso de desenvolver ações para
proporcionar o crescimento do investimento e emprego com distribuição de renda. O
esforço para criação e fortalecimento de processos de trabalho e atuação para consolidação do Polo Naval e da cadeia de petróleo e gás é visto como oportunidade para
o período. Trata-se de aumentar o investimento para fortalecer as cadeias produtivas
– no campo e na cidade – buscando melhorar as condições de competitividade, apoio
aos arranjos produtivos locais e, também, consolidar a ciência, tecnologia e inovação
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como eixo estratégico do desenvolvimento econômico. As cadeias do agronegócio e da
agricultura familiar, assim como o apoio à produção de micro e pequenas empresas, de
economia solidária, sistema cooperativado e assentamentos rurais são elementos contemplados neste cenário.
A busca pelo fortalecimento da infraestrutura econômica, energética e logística com
sustentabilidade ambiental também integra a dimensão econômica do projeto de desenvolvimento. Isso inclui a garantia e qualificação dos serviços de transporte e energia,
o estímulo à geração da chamada energia limpa, a qualificação da eletrificação rural,
os acessos asfálticos aos municípios e as integrações intermodais de transporte. Soma-se a isto o esforço de universalização de serviços que permitam o acesso às redes de
comunicação digital. Aspectos relacionados à sustentabilidade estão contemplados nos
objetivos que tratam da integração das políticas ambientais e buscam promover a preservação, conservação e restauração do conjunto da diversidade biológica, com vistas à
utilização sustentável.
Para minimizar as desigualdades sociais e regionais, procurando elevar a qualidade
de vida e erradicar a pobreza, o governo enfatiza a necessidade de geração de empregos
e salários capazes de induzir a população a uma melhor condição de vida, com acesso
à educação, cultura e esportes, valorizando a diversidade regional. Pretende-se ainda
ampliar a oferta de vagas e a busca por qualificação com maior permanência na escola,
no ensino médio, profissionalizante e superior. Da mesma forma busca-se promover o
acesso universal à saúde e à assistência social, através de políticas públicas de proteção, inclusão social e combate à miséria. Também são mencionadas ações transversais
e complementares ao programa Bolsa Família, com vistas a atender primordialmente às
famílias que estão abaixo da linha de pobreza extrema.
Ainda em relação às desigualdades sociais e combate à pobreza, o Rio Grande do Sul contemplou no seu PPA os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecidos
pelos líderes mundiais no ano 2000: 1) erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) atingir o
ensino básico universal; 3) promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde materna; 6) combater o HIV/
AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a sustentabilidade ambiental; 8) estabelecer
uma parceria mundial para o desenvolvimento. Para avaliar em que medida as metas dos
ODMs vêm sendo cumpridas nos municípios do Rio Grande do Sul, a Fundação de Economia e Estatística (FEE),60 por solicitação do Fórum Permanente de Responsabilidade
Social do Rio Grande do Sul, escolheu sete objetivos, nove metas e dezoito indicadores,
a partir dos quais vem acompanhando o desempenho dos municípios.
A expansão da infraestrutura social desafia também as áreas da habitação, saneamento e as que contribuem para qualificação da vida no campo e nas aglomerações urbanas.
Neste sentido, há diversos temas transversais, como o combate à violência no trânsito,
gestão de riscos e desastres, mobilidade urbana e gestão de resíduos e efluentes. Nesses
temas estão incluíd������������������������������������������������������������������
as também a regularização do uso do solo urbano e rural e a promoção do acesso à terra, seja para fins produtivos ou de reprodução social.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• A Fundação de Economia e Estatística (FEE) é uma instituição de pesquisa, vinculada à Secretaria de Planejamento, Gestão
e Participação Cidadã do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Foi instituída em 1973 (Lei n.6624 de 13/11/1973), tendo
origem no antigo Departamento Estadual de Estatística (DEE). A FEE é a maior fonte de dados estatísticos sobre o Rio Grande
do Sul. Disponível em: <http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/sobreafee/index.php> Acesso em: 05 jan. 2013.
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O combate às desigualdades regionais também está posto como tema como ação
transversal, pois há diversas regiões em que há menor qualidade nas oportunidades de
estudo e emprego, ocasionando inclusive redução no contingente populacional, através
de movimentos migratórios. No quarto eixo estratégico do Plano, aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos, se destacam objetivos nos campos
da segurança pública, da promoção dos direitos humanos com equidade de gênero, da
diversidade humana e cultural e da participação cidadã e ações concertadas entre o poder público e a sociedade civil. Pretende-se consolidar uma agenda de direitos humanos
ampla, que construa serviços necessários à superação de vulnerabilidades específicas,
sejam elas derivadas de questões etárias, físicas, de gênero ou opção sexual. Temas transversais, que demandam novas institucionalidades, também são contemplados, como a
promoção dos territórios de paz, a redução da criminalidade e a ampliação do número de
vagas no sistema prisional, procurando diminuir a reincidência no crime.
A transversalidade se expressa na busca pela identificação de objetivos transversais, “temas em que as ações setoriais podem ser vistas também para os denominados objetivos
transversais.” A busca por uma atuação em rede, a transversalidade e a atuação cooperada
são prerrogativas da base estratégica. Os Objetivos Transversais61 terão o órgão responsável designado para sua coordenação e recursos necessários para a ação governamental.
Desta forma, “as ações podem contribuir para o alcance de mais de um objetivo, além do
Objetivo Setorial indicado nos programas.”62 No documento são identificados 12 Objetivos Transversais:
1) Erradicação da pobreza extrema (Coordenação pela Casa Civil);
2) Combater as desigualdades regionais (Coordenação do Gabinete do Vice-Governador);
3) Promover a participação cidadã e concertação econômica e social, (Coordenação da
Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do Gabinete do Governador e Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã);
4) Promover política de construção de autonomia para mulheres (Coordenação da
Secretaria de Política para as Mulheres);
5) Prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres (Coordenação da Secretaria
de Política para as Mulheres);
6) Promover a cidadania e efetivação de direitos das mulheres, promover o empoderamento das mulheres no Estado do Rio Grande do Sul por meio da defesa de
seus direitos (Coordenação da Secretaria de Política para as Mulheres);
7) Promover direitos humanos e apoiar grupos específicos (Coordenação da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos);
8) Combater o uso indevido de drogas (Coordenação da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos);

61• Trata-se de objetivos declarados no Plano Plurianual que, para serem atingidos, exigem a articulação de mais de
um setor e/ou programa do PPA. O acompanhamento desses objetivos deve acontecer por meio de monitoramento
dos respectivos programas.
62• Documento Plano Plurianual 2012-2015, p. 78. Como já mencionado anteriormente, a transversalidade no planejamento
e acompanhamento passa bastante despercebida.
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9) Contribuir para a realização da Copa Mundo 2014 (Coordenação da Secretaria do
Esporte e do Lazer);
10) Combater a violência no trânsito (Coordenação pelo Gabinete do Vice-Governador);
11) Promover a gestão de riscos e prevenção de desastres (Coordenação da Casa Militar);
12) Promover a captação de recursos financeiros junto a órgãos brasileiros e internacionais (Coordenação do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas).
Os Objetivos Setoriais63 destacados no PPA 2012-2015 não estão, aparentemente, abordados em sua plenitude. Conforme o entrevistado 1, eles foram declarados, mas para
que se viabilizem é necessário trabalhar cada um dos Objetivos Transversais e apontar
quais são as ações de Programa do PPA que contribuem para sua realização, além de ver
qual a meta correspondente ao referido Programa. Grande parte desses objetivos estão
relacionados como ações de Programas. São aproximadamente 60 Objetivos Setoriais
apenas listados, como, por exemplo, “Apoiar o desenvolvimento de empreendimentos
da economia solidária (Micro e Pequenas Empresas Economia Solidária e Apoio à Micro
e Pequenas Empresas)”; “Modernizar a Junta Comercial (Micro e Pequenas Empresas Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequenas Empresas),” e assim por diante.
Por enquanto não há um desenho metodológico e mecanismos capazes de verificar a
realização ou não desses objetivos. Há uma definição metodológica para sua elaboração
no PPA, porém através da apresentação dos Programas estes objetivos parecem desconectados, para que se evidencie alguma intenção e resultado relevante relacionado a
eles. Da forma como estão postos, parecem insuficientes para assegurar a transversalidade, expressando notadamente uma evidência para cumprir a formalidade. O que tem-se
visto nos parágrafos anteriores, que são reflexos da parte introdutória do PPA 2012-2015,
parece mais uma “carta de intenções”, onde todos os problemas e todas as boas intenções estão postas e serão tratadas. Caso se queira entender assim, essas propostas até
possuem encadeamento entre si e com os Programas, talvez porque são muito amplas.
A questão mais preocupante é que o processo de acompanhamento dos Programas faz
uma leitura geral do Plano, não apontando para as prioridades listadas no PPA. Desta
forma parece que o PPA cumpre mais com os aspectos legais do que com o propósito de
servir como instrumento de gestão, uma vez que a cada ano são revistos e redefinidos
os Projetos Estratégicos, que são tratados com rigor e devem responder quase que de
imediato às prioridades de governo.
Para o entrevistado 5, o PPA não é um instrumento de resposta à gestão das prioridades. Ele
“deve estar articulado ao gerenciamento de tal agenda. E inclusive indicar na Lei do PPA uma
agenda de prioridades inicial, que deve ser revista sempre, pois as prioridades vão mudando
ao longo do período de uma gestão. Porém, o PPA pode ser um instrumento que sirva para
coordenar os planos setoriais, uma referência para o planejamento territorial, o monitoramento das prioridades de governo, e a agenda que hoje chamamos de agenda de gestão
pública, que está mais ligada a administração de recursos que não são diretamente
orçamentário, como os arranjos organizacionais ou institucionais para as diversas políticas setoriais (como as estruturas de governo, as carreiras, os cargos, etc.).”

63• Estes Objetivos estão mais detalhados no documento do PPA 2012-2015, listados das páginas

78 a 89. No documento eles não estão numerados e alguns objetivos estão agrupados.
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Saindo do campo descritivo onde as intenções de governo são postas, segue-se no PPA
com a descrição dos Programas. O Plano disponibiliza informações sobre cada Programa, o objetivo do Programa, o órgão responsável pela sua execução e o conjunto de
ações organizadas de modo a alcançar cada objetivo, representando a forma de enfrentar um problema para atender uma demanda social, ou aproveitar uma oportunidade.
Para cada programa há os Indicadores (para verificar se o problema esta sendo resolvido),
que devem ser coerentes com o objetivo do programa e sensíveis à contribuição das principais ações, bem como devem permitir a mensuração dos resultados alcançados com a execução do Programa. As Ações do Programa se constituem um conjunto de operações que contribuem para o alcance de seus objetivos. Os Produtos trazem a descrição do bem ou serviço
que resulta da ação. Uma ação pode ter um ou mais produtos. Com a ação são postas a Meta
física, que expressa a quantificação do produto que se pretende alcançar, e a Meta financeira, que representa o volume de recursos financeiros utilizados para gerar o(s) produto(s)
de cada ação. A Figura 5 apresenta a forma como os 95 Programas64 estão detalhados.

Figura 5 – Modelo descritivo de um Programa do 2012-2015

Fonte: PPA Participativo 2012-2015, 2012.

Como no exemplo da Figura 5, todos os demais programas do PPA seguem com o mesmo
processo metodológico para sua apresentação. Assim como est�������������������������
á colocada���������������
,, esta descrição é utilizada para realização do processo de monitoramento do Plano. Conforme já
ressaltado, o PPA 2012-2015 foi instituído pela Lei N.º 13.808, de 18 de outubro de 2011,
e ficou composto por 94 programas, 952 ações e com uma estimativa orçamentária de
R$220.381.456.142,00, conforme apresentado na Tabela 1.

64• Rio Grande do Sul. Plano Plurianual, PPA 2012-2015, 2012, p.104.
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Tabela 1 – Programas do PPA 2012-2015

Programas

Nº programas

Nº ações

Total R$

% R$

Finalísticos

68

535

R$ 31.213.486.616,00

14,16%

Gestão de Políticas Públicas

17

104

R$ 46.377.077.409,00

21,04%

Serviços ao Estado

5

31

R$ 652.406.191,00

0,30%

Políticas de Crédito

2

14

R$ 500.600.000,00

0,23%

Apoio Administrativo

2

268

R$ 141.637.885.926,00

64,20%

94

952

R$ 220.381.456.142,00

100%

Totais

Fonte: Dados extraídos do SISPLAG, 2013, atualizados pela Lei nº 14.138, de 14/12/2012.

Cabe destacar que, depois de aprovado, o PPA teve uma alteração feita através da PL
258/2011, que tratou do Projeto do Teatro da OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre): a Lei 13998, d-o 104 de 30/05/12 p-1, que autorizou o Poder Executivo a transferir
a ação “construção do Teatro da OSPA” do Programa Mais Cultura RS, vinculado ao plano
plurianual da fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, para a Secretaria da Cultura.
Outra alteração foi feita através da revisão encaminhada em agosto de 2012 e sancionada em dezembro do mesmo ano, através da Lei nº 14.138, de 14 de dezembro de 2012.65 A
principal alteração nessa revisão foi a inclusão do Programa de Oportunidades e Direitos,
que não constava da versão original do Plano. Com esta nova configuração o PPA passou
a ter 95 Programas, 871 ações e uma estimativa orçamentária de R$ 220.483.756.142,00.
A revisão acrescentou um Programa, suprimiu 81 ações e aumentou a estimativa orçamentária em R$ 102.300.000,00, com relação à primeira versão do PPA.
Na Tabela 2 apresenta-se a classificação dos programas (revisados), o respectivo número de
programas, as ações e previsão orçamentária correspondente. Desta forma tem-se o seguinte:

��������������������������������������������������������������������������������������
• Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_
TodasNormas=58800&hTexto=&Hid_IDNorma=58800> Acesso em: 12 mar. 2013.
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Tabela 2 – Programas do PPA 2012-2015
Programas

Nº programas

Nº ações

Total R$

% R$

Finalísticos1

69

470

R$ 31.315.786.616,00

14,2%

Gestão de Políticas Públicas2

17

88

R$ 46.377.077.409,00

21%

Serviços ao Estado3

5

31

R$ 652.406.191,00

0,29%

Políticas de Crédito4

2

14

R$ 500.600.000,00

0,22%

Apoio Administrativo5

2

268

R$ 141.637.885.926,00

64,2%

Totais

95

871

R$ 220.483.756.142,00

100%

Fonte: Dados gerados pelo SISPLAG, 2013, atualizados pela Lei nº 14.138, de 14/12/2012.

Com essas alterações o Plano ficou composto por 69 Programas Finalísticos (aqueles
que resultam em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade) e com 470 ações
planejadas. Para execução dessas ações, foram estimados R$ 31.315.786.616,00 – o que
corresponde a 14,2% de todo o orçamento previsto. Aos Programas Finalísticos estão
relacionados os seguintes objetivos estratégicos, de acordo com a Tabela 3:
Tabela 3 – Objetivos Estratégicos relacionados aos Programas Finalísticos
Objetivos Estratégicos

Sub-total

Alcançar o crescimento do investimento, do emprego e da renda

16.814.710.050,00

Promover o desenvolvimento regional

3.765.090.744,00

Elevar a qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema

1.412.435.544,00

Aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos

2.698.796.794,00

Aumentar o investimento produtivo e fortalecer as cadeias produtivas, os APLs e
os processos de pesquisa e inovação

25.024.318,00

Fomentar a cooperação e integração federativa e a cooperação internacional, em
especial com o Mercosul

19.056.234,00

Expandir a infraestrutura social

15.733.172,00

Promover políticas públicas de proteção, inclusão social e de combate à miséria

12.645.750,00

Promover políticas públicas de promoção dos direitos humanos e da diversidade
cultural com equidade de gênero

1.035.880.718,00

Recuperar as instituições públicas aprimorando os serviços e estabelecendo nova
relação que valorize os servidores públicos

1.972.096.474,00

Qualificar a gestão e o controle público do Estado, atuando de maneira participativa e transversal

499.909.627,00

Programas dos diversos poderes (Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria ...)

3.044.407.191,00

Fonte: Dados gerados pelo SISPLAG, 2013, atualizados pela Lei nº 14.138, de 14/12/2012.
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O programa Gestão de Políticas Públicas (relacionado à formulação, coordenação,
supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas) apresenta 17 Programas e 88
ações planejadas, com um valor estimado de R$ 46.377.077.409,00 – o que corresponde a
21% de todo o orçamento previsto. Aos Programas de Gestão de Políticas Públicas estão
relacionados os seguintes objetivos estratégicos, conforme Tabela 4:
Tabela 4 – Objetivos Estratégicos relacionados aos Programas de Gestão de Políticas Públicas
Objetivos Estratégicos
Alcançar o crescimento do investimento, do emprego e da renda
Promover o desenvolvimento regional

Sub-total
31.569.943.018,00
5.865.965,00

Elevar a qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema
Aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos
Fortalecer a infraestrutura econômica, energética e logística, com sustentabilidade ambiental
Melhorar a capacidade de investimento do Estado

4.432.672.862,00
6.719.699,00
13.656.278,00
153.016.518,00

Recuperar as instituições públicas aprimorando os serviços e estabelecendo nova
relação que valorize os servidores públicos

29.422.496,00

Qualificar a gestão e o controle público do Estado, atuando de maneira participativa e transversal

10.165.780.573,00

Fonte: Dados gerados pelo SISPLAG, 2013, atualizados pela Lei nº 14.138, de 14/12/2012.

Os 5 Programas de Serviços ao Estado (o público-alvo é o próprio Estado) contemplam 31
ações e um valor previsto de R$ 652.406.191,00 – o que corresponde a 0,29% de todo orçamento. Aos Programas de Serviços ao Estado estão relacionados 3 Objetivos Estratégicos:
a) alcançar o crescimento do investimento, do emprego e da renda: R$ 279.564.314,00; b)
elevar a qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema: R$ 34.689.144,00; c) recuperar
as instituições públicas aprimorando os serviços e estabelecendo nova relação que valorize os servidores públicos: R$ 338.152.733,00.
Os 2 Programas de Política de Crédito (expressam as operações das instituições de crédito do Estado) apresentam 14 ações e têm uma estimativa de 0,22% do orçamento. Aos
Programas de Política de Crédito está relacionado o objetivo estratégico de alcançar o
crescimento do investimento, do emprego e da renda, tendo para isto a previsão orçamentária de R$500.600.000,00.
Os Programas de Apoio Administrativo66 não possui um objetivo estratégico específico,
tendo em vista que engloba ações de natureza administrativa que, embora colaborem para a
consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropria-

����������������������������������������������
• Estão incluídos também os Encargos Sociais.
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ção àqueles programas. Para esta finalidade a previsão orçamentária é de R$ 141.637.885.926,00.
Fica evidenciada a baixa fatia (14,2%) da previsão orçamentária destinada à realização
das ações diretas que repercutem diretamente junto a população, enquanto a rubrica de
despesas possui uma estimativa bem mais elevada, o que corresponde a 64,2% da previsão orçamentária do PPA 2012-2015 do estado do Rio Grande do Sul.

3.3 O sistema de monitoramento e avaliação
O último planejamento de governo de longo prazo no Rio Grande do Sul foi desenvolvido no
governo Rigotto (Rumos 2015). De acordo com a entrevistada 02, com os vários processos
de planejamento do PPA, foi-se melhorando as formas de monitoramento. No governo Yeda
Crusius foi criado um módulo chamado “realizações do governo”. O PPA, até então, trabalhava
com metas e números, e com a inovação no processo foi possível identificar pontualmente,
por exemplo, em se tratando de reforma de escolas, qual escola, onde está localizada e o que
foi feito, permitindo qualificar a ação desenvolvida. Em julho de 2012 teve início o processo
de avaliação do PPA 2012/2015, gerando novas possibilidades de torná-lo cada vez mais útil
para a gestão. A proposta foi de procurar avançar no processo de regionalização, permitindo
identificar as ações realizadas em determinadas regiões, possibilitando um olhar mais próximo da realidade e útil aos processos de gestão.
O acompanhamento do PPA é uma exigência legal prevista pela Lei nº 13.808/2011,
que institui o PPA 2012-2015, que, em seu Art.�����������������������������������
9º, estabelece que o��������������
acompanhamento da execução dos programas do PPA é feito com base no desempenho dos indicadores, e da realização das metas físicas e financeiras. As informações obtidas são apuradas
periodicamente e tem a finalidade de medir os resultados alcançados. Estabelece ainda
que os dados referentes ao acompanhamento da execução dos programas do PPA serão
enviados à Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo, concomitantemente com o projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, sob a forma de relatório.
Cabe salientar que, no final do ano de 2012, obteve-se acesso à RDI número 83/2012 da
Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, que, obedecendo ao disposto no Art.12 da Lei 12.749 de 27 de julho de 2007, emitiu parecer favorável ao exercício do último ano do PPA 2008-2011. O relatório, com cerca de 200 páginas, apresentado
pelo Executivo, traz informações organizadas por Programas, Órgãos, Ações e Produtos,
com a execução física e financeira contendo o previsto e o realizado para o previsto no
Plano 2008-2011. Um elemento importante constatado pela Comissão é que o realizado
do último ano do PPA 2008-2011 e primeiro ano do governo Tarso Genro correspondeu a
29% (R$ 135,805 bilhões) do orçamento previsto daquele planejamento. Se considerado
o acumulado do previsto pelos 4 anos do Plano, o valor ficou 5% acima do valor previsto,
que foi de R$ 129.095 bilhões. A comissão presidida pelo Relator, Deputado Raul Pont,
considerou que através do relatório é possível ter conhecimento das realizações físicas e
financeiras do Plano, que será enviado a Casa Legislativa em 2013.
No caso dos setores, percebe-se que há a possibilidade de eles se integrarem ao PPA
desde sua elaboração. Conforme exemplificado pela Fundação IRGA (Instituto Rio Grandense do Arroz), a relação começa já no processo de elaboração do mesmo, colaborando com proposições de metas e indicadores diretamente relacionados ao interesse da
instituição, dentro de uma proposição mais abrangente, com demais órgãos ligados à
Secretaria da Agricultura (SEAPA), que fornecem dados para implantação das ações e res48
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pectivos indicadores. Este processo é acompanhado pelo Coordenador da SEPLAG desde
o início da discussão dos dados, metas e ações da SEAPA e seus respectivos órgãos. Após,
são realizadas se�����������������������������������������������������������������
ssões de orientação para preenchimento dos dados no PPA, apresentação das proposições que serão encaminhadas ao Governador e posteriormente para
aprovação na Assembleia Legislativa. Durante o preenchimento do relatório o coordenador da SEPLAG orienta o coordenador do programa junto à respectiva Secretaria de
Estado e este coordenador contribui para dirimir dúvidas e reavaliar metas ou correções
que forem necessárias.
O Tribunal de Contas do Estado realiza Auditoria de Conformidade, ou seja, uma forma de
fiscalização que busca estabelecer um paralelo entre a situação fática encontrada no ambiente dos órgãos e entidades públicas e o arcabouço normativo que rege a matéria em
questão. Conforme explicou a entrevistada 4, a análise da adequação do planejamento,
que englobaria a auditoria do PPA/LDO/LOA, seria efetuada em Auditoria Operacional.
Esta auditoria consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao
processo operacional, ou parte dele, dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública
Federal, programas de governo, atividades, ou segmentos destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia, economicidade,
efetividade e qualidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados,
por meio de recomendações que visem melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Então, o TCE apenas constata a execução do planejamento/orçamento,
sem julgamento do desempenho do mesmo. Na esfera estadual do Rio Grande do Sul,
uma análise mais apurada passa pelos órgãos internos da Estrutura do Estado, tanto pela
Secretaria de Planejamento quanto pela Secretaria da Fazenda, mormente pela Contadoria
e Auditoria Geral do Estado, que é o órgão responsável pelo Controle Interno no Estado.
Para o entrevistado 11 o problema de acompanhamento do PPA começa já no primeiro de gestão do novo governo. Pois, quando um novo governo assume, ele está mais
preocupado com o seu planejamento do que com o planejamento do governo anterior.
Poucos se preocupam em seguir o planejamento anterior ou examinar os gastos e objetivos constantes do Plurianual anterior. Assim, “começam nova gestão sem qualquer
tipo de planejamento e impõem ao Poder Legislativo mudanças na forma de gestão sem
sequer se importarem se estava previsto no Plurianual ou não. Não temos controle e os
integrantes do Legislativo não tem capacidade técnica para exigirem o cumprimento das
previsões constantes no Plurianual. Desta forma, não podemos espera que programas de
duração continuada possam ultrapassar mais do que um governo de partidos diferentes.”
Continuando, o mesmo entrevistado cita, como exemplo, que no Plurianual estava prevista a construção de uma Ponte sobre um Rio, no interior do município. O planejamento
era para ser construída em 4 anos. O desassoreamento no primeiro ano, a construção de
bases e pilares no segundo ano, e posteriormente a concretagem do vão sobre os pilares
e construção das cabeceiras. Sobreveio novo governo que não tinha nenhum interesse
em terminar a obra – iniciada no governo anterior – e, simplesmente alegando falta de
recursos deixou a obra incompleta, mesmo que a legislação determina que não se pode
começar nova obra, sem finalizar as anteriores. Mas “ninguém cumpre e o Poder Legislativo não tem forças para exigir o cumprimento do PPA” com esse rigor (entrevistado 11).
A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) reforça a exigência de acompanhamento dos Programas e Ações do PPA, (através do Art. 7º). O acesso à informação
de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: VII - informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos.
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Conforme explicado pelos diretores da SEPLAG, para além da exigência legal, acompanhar o PPA revela-se conveniente na medida em que propicia: a) conhecimento sobre
o avanço na execução das ações dos programas estipulados no PPA; b) conhecimento
sobre a evolução das políticas públicas; c) avaliação dos resultados dos programas, por
meio dos indicadores; d) avaliação da ação governamental em relação aos objetivos estratégicos e aos objetivos transversais; e) disponibilidade de informações sistematizadas
que auxiliam a tomada de decisões e a correção de rumos, quando indicado; f ) prestação
de contas sobre as ações desenvolvidas pelo Governo. A SEPLAG, então, pretende desenvolver um processo que seja capaz de registrar de forma sistematizada a evolução dos indicadores dos programas, de modo a medir seus resultados sobre as situações-problema
que os originaram; a execução das ações por meio dos produtos gerados; as realizações,
que são a tradução dos dados numéricos dos produtos gerados em evidências concretas
da ação do Governo e os objetivos transversais.67
O acompanhamento do PPA 2012-2015 está sendo feito a partir de uma rede de responsáveis pelo fornecimento de informações sobre a execução dos Programas e A�����������
ções�������
, estabelecidos no Plano Plurianual. Do ponto de vista de sua operação, o Acompanhamento
do PPA se baseia na constituição de uma rede de prestadores de informações, que tem
um responsável em cada secretaria de Estado, o qual poderá indicar outros servidores
da própria secretaria e de suas entidades vinculadas, para coleta e registro de informações. Foi orientado que a primeira tomada de informações para acompanhamento do
PPA 2012-2015 teria como referência a execução do primeiro semestre de 2012, a partir
do registro no SISPLAG das seguintes informações:
a) Indicadores 68 de programa, que representam a evolução da situação que justificou a formulação dos programas do PPA 2012-2015;
b) Metas das ações, por produto, evidenciando o esforço realizado na busca de solução das situações-problema (ações, com o registro do volume de produtos gerados no período considerado para o acompanhamento, complementado com
o registro das realizações associadas a cada ação do PPA). A execução das ações
deverá ser informada no mínimo na mesma escala de regionalização adotada na
elaboração do PPA, sendo fortemente indicado que se informe a execução em
escalas menores;69
c) Realizações do Governo, que traduzem de forma descritiva a execução das ações
do PPA e permitem também a sua localização geográfica. Entende-se por Realização do Governo toda iniciativa, projeto, obra ou atividade que resulte ou contribua para a execução de uma ação do PPA;
d) Os dados financeiros serão alimentados automaticamente por meio de integração entre os sistemas SISPLAG, Sistema de Elaboração do Orçamento (SEO) e o
sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE);
c) Somente os dados financeiros correspondentes às empresas estatais devem ser
informados no SISPLAG, por não haver integração de seus sistemas com os da
Administração Direta.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Material apresentado aos responsáveis pelos setores na oficina de capacitação realizada no mês de julho de 2012.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Os indicadores são o atributo dos programas do PPA que permitem a avaliação sobre o alcance dos objetivos e programas.
�����������������������������������������������������������������������������������������
• As escalas compreendem Estado, Região Funcional de Planejamento, COREDEs e Municípios.
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Os técnicos do DEPLAN acreditam que a coleta de informações feita dessa forma propicia
a articulação de informações de natureza quantitativa com informações qualitativas e
descritivas, atendendo ao mesmo tempo necessidades de gestão, de comunicação e de
prestação de contas. Conforme explicou o Engenheiro Agrônomo do IRGA, após análises
e discussões com técnicos da SEPLAG, o PPA é disponibilizado através do SISPLAG (Sistema de Informações de Planejamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul). Para
entrar no sistema que é liberado no período determinado para elaboração de relatórios,
que podem ser semestrais ou trimestrais, o alimentador do sistema entra com login e senha e, à medida que os dados vão sendo digitados, fica identificada no relatório a pessoa
responsável pelo lançamento, com a respectiva data e hora da operação. Isto possibilita
um melhor controle por parte do sistema e, também, requer do operador responsabilidade nas informações prestadas. Por sua vez, este operador irá buscar as informações para
alimentar o sistema também, de fonte fidedigna, que são os técnicos e demais pessoas
envolvidas diretamente na apresentação de dados e resultados. O sistema é alimentado
por ações dentro do PPA, obedecendo as metas propostas. Após digitalizados, os dados
são validados�����������������������������������������������������������������������
e encaminhados à�������������������������������������������������������
SEPLAG, sendo possível ainda gerar�������������������
uma cópia do relatório do trimestre, ou do período referente aos dados informados.
O processo de acompanhamento do PPA Participativo 2012-2015 foi planejado para acontecer em ciclos trimestrais, iniciando com o registro das informações referentes ao primeiro
semestre de 2012. Neste sentido, no mês de julho de 2012, os gestores públicos realizaram
a “PRIMEIRA REUNIÃO DA REDE DE GESTÃO DO PPA”,70 que aconteceu com a participação de representantes das secretarias, órgãos e demais responsáveis para fornecer informações para a base de avaliação. Nesta oficina, coordenada pelos técnicos do DEPLAN,
foi retomada a relação do PPA com os Objetivos Estratégicos do governo, enfatizando a
participação da sociedade na elaboração do PPA 2012-2015, a transversalidade da ação governamental e a integração do Plano com outras esferas de governo. Porém o que se queria
mesmo era tratar da Gestão e acompanhamento do PPA e orientar para a primeira tomada
de informações a fim de se monitorar as realizações do 1º semestre de 2012.
Nessa tomada de informações recomendou-se somente o uso do módulo “Acompanhamento”, no qual se encontram todas as interfaces para registro das realizações do Governo71 e da evolução dos indicadores e metas dos programas e ações do PPA. O sistema é
acessado através do site www.sisplag.rs.gov.br e alimentado através das interfaces indicadas. Para uma melhor compreensão do sistema pode-se acessá-lo, selecionando o
módulo Acompanhamento, onde o usuário terá à sua disposição as opções - Indicadores,
Metas Físicas/Realizações, Financeiro e Validação.
Acompanhamento de Indicador: Para registrar as informações de evolução dos indicadores, o usuário do SISPLAG seleciona a opção “Indicadores” no menu Acompanhamento.
Na opção Consultar, o sistema exibe a lista de indicadores cujo registro é de responsabilidade do órgão do usuário. Escolhido um indicador, o usuário pode registrar o último
valor apurado e a correspondente data de apuração.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Jovani Puntel, bolsista desta pesquisa, participou na realização desta oficina, sendo que a análise apresentada nesse relatório é baseada nesta participação e no material lá disponibilizado.
�����������������������������������������������������������������������
• Realização de governo é toda iniciativa, projeto, obra ou atividade que
������������������������������������������������
resulte ou contribua para a execução de uma
ação do PPA 2012-2015 e se caracteriza por a) estar vinculada a um programa e a uma ação do Plano Plurianual 2012-2015;
b) possuir, na maioria dos casos, localização geográfica, que pode ter como escala de referência municípios, regiões dos
COREDEs ou, ainda, Regiões Funcionais de Planejamento; c) poder estar relacionada a um projeto estratégico; d) poder estar
relacionada a um objetivo transversal.
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Figura 6 – Acompanhamento de Indicador

Fonte: Tela do SISPLAG, 2013.

Acompanhamento das Metas Físicas e Realizações: Todos os órgãos responsáveis pela
execução das ações do PPA 2012-2015 deverão alimentar o SISPLAG com as informações
de execução física dessas ações e com as correspondentes realizações do Governo. A
execução física será informada de acordo com os produtos definidos no PPA. Aqui temos
os campos para inserção de Meta Física e Realizações, campo para registro das ações e
respectivos produtos sob a responsabilidade do órgão responsável.
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Figura 7 – Acompanhamento das Metas Físicas e Realizações

Fonte: Tela do SISPLAG, 2013.

Na sequência, o usuário deverá selecionar um produto para registro da respectiva execução no período de janeiro a junho de 2012. Assim como nos indicadores, também nas
informações sobre a execução física, deverá ser respeitada a escala de regionalização
adotada no PPA 2012-2015. Se a meta do produto selecionado tiver sido definida por
região, o sistema mostrará uma grade com espaços para edição por região.
Feito o registro da realização, o usuário deverá também informar os detalhes de localização, segundo a escala definida. Na mesma tela está disponível a opção “Nova”, a qual,
se acionada, disponibiliza o formulário para cadastramento de uma nova localização, no
qual deverão ser informados os detalhes da realização para o local indicado. A seleção
do local é feita a partir de tabela de Municípios ou Regiões dos COREDEs, de acordo com
a escala selecionada anteriormente. Além da seleção do local, o registro deve conter os
projetos/atividades orçamentários relacionados (escolhidos da lista de projetos/atividades vinculados à ação considerada), a situação da realização (em andamento ou concluída) e detalhes da realização para o local indicado.
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Figura 8 – Escala de regionalização

Fonte: Tela do SISPLAG, 2013.

A informação de execução dos programas e ações do PPA 2012-2015 se completa com os
dados de execução financeira. As ações do PPA são financiadas por recursos de várias
fontes: a) fontes orçamentárias: tesouro, próprios de fundações, próprios de autarquias,
convênios, operações de crédito internas, operações de crédito externas e parcerias com
municípios; b) fontes não-orçamentárias: próprios de empresas e outras parcerias.
Para geração dessa informação, o SISPLAG busca automaticamente a execução correspondente às fontes orçamentárias diretamente no Sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE),
considerando as tabelas de vínculo dos projetos/atividades do orçamento com as ações do
PPA, construídas na elaboração da Lei Orçamentária. Já as fontes não-orçamentárias devem
ter a respectiva execução informada pelo usuário, nos campos apropriados mostrados na tela
do sistema, sendo que a fonte “Próprios de Empresas” só será disponibilizada quando o órgão
responsável pela ação for uma empresa estatal. O SISPLAG disponibiliza ainda para orientação
do usuário, a informação dos vínculos entre a Lei Orçamentária e o PPA, em consonância com
as definições constantes no Sistema de Elaboração do Orçamento (SEO).
A opção do menu Validação destina-se a permitir o acompanhamento e o gerenciamento do processo de alimentação do sistema pela SEPLAG. Ao iniciar um levantamento, o
sistema atribui a todos os órgãos a situação “Em Elaboração”, o que permite ao usuário habilitado inserir as informações correspondentes à evolução dos indicadores e das
metas físicas e financeiras. Após concluir o cadastramento de todas as informações, o
usuário deverá indicar tal situação por meio da alteração de situação para Encaminhado
à SEPLAG, a partir do que o módulo de realizações ficará bloqueado para edição. Esta
operação somente poderá ser executada pelo servidor mencionado no item Rede de
Responsáveis deste manual, o qual terá, em seu perfil, a habilitação necessária. Esse encaminhamento indica para a equipe de administração do sistema, na SEPLAG, que aquele
órgão concluiu o processo de cadastramento de suas realizações. A partir de então, as
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informações cadastradas somente poderão ser alteradas, corrigidas, excluídas ou complementadas, se a equipe de administração do SISPLAG providenciar a devolução para o
órgão, quando o sistema passará a indicar a situação “Devolvido pela SEPLAG”.
Foi estipulada a data de 15 de agosto de 2012 para o registro das informações no SISPLAG, visando a realização do primeiro procedimento de monitoramento do semestre.
Foi esclarecido que a não alimentação do SISPLAG no prazo indicado, por parte de algum
órgão, poderia resultar na produção, e consequente utilização pelas instâncias de Governo, de informações incompletas sobre as realizações e programas. No mês de outubro já
foi possível verificar algumas informações (ainda não validadas) que foram enviadas por
e-mail, como exemplos das informações geradas pelo Sistema e que servirão de base
para acompanhamento do PPA, relatórios governamentais e afins.
O relatório de dados gerados pelo Sistema segue uma lógica para atender às necessidades
de acompanhamento previstas. Estipula que o período de “avaliação” é de janeiro a junho de
2012. Identifica o COREDE e a Região Funcional do Programa. Apresenta o órgão responsável
para executar a ação, o Programa e a descrição da Ação, seguido do relatório referente ao que
foi realizado. Os dois Programas aqui citados são “Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário” e “Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária”. Nestes dados há possibilidade do
registro do que foi feito, de quanto foi feito e dos gastos referentes. Neste tipo de relatório é
possível identificar as realizações por regiões, identificando os investimentos lá realizados, as
demandas supridas, etc. A seguir relata-se como o SISPLAG gera as informações para análise.
Quadro 1 – Exemplo de relatório gerado pelo SISPLAG
Realizações do Governo
Período: Janeiro/2012 a Junho/2012
Critérios de seleção: As escalas de localização Estado, Região Funcional, COREDES e Município foram consideradas, além da restrição ao órgão Instituto Rio-Grandense do Arroz.
Produção de arroz orgânico

Programa: Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária
Ação: Pesquisa para a orizicultura
A lavoura de arroz irrigado encontra-se em crescente dependência da utilização de agroquímicos, agregando
custos e riscos de todas as ordens. Estes fatores têm determinado expressiva exclusão de agricultores e trabalhadores no campo e também aumento de concentração de renda e exportação de divisas. Por outro lado tem
sido crescente a preocupação da sociedade relativa à qualidade dos alimentos e seus reflexos sobre a saúde
humana e do meio ambiente.
A tecnologia destas Lavouras-Escola de Arroz Irrigado Orgânico/Biodinâmico é de baixo custo e pode ser aplicada em diversas escalas, permitindo o manejo em áreas pequenas e médias, típicas da agricultura familiar.
A metodologia aplicada na realização das Lavouras-Escola mostra-se eficiente, tanto para o processo de aprendizagem como para o fortalecimento demonstrado nas atitudes dos participantes e de seus respectivos grupos
de produção.
Instituto Federal de São Vicente do Sul Área: 1,5ha.
Objetivo: realização de Curso Prático de planejamento e execução de produção de arroz e sementes da cultivar
de Cachinho, em sistema orgânico/biodinâmico. Planejamento e execução de aproveitamento de resíduos sólidos e líquidos do sistema de produção da Fazenda em compostagem biodinâmica.
Público: alunos, professores, funcionários e agricultores da região.
Curso de Planejamento de Produção de Arroz Orgânico/Biodinâmico - Instituto Federal de São Vicente do Sul –
Eng. Agro André Luiz Oliveira.
Alunos (8), professores (5), funcionários (5), diretor de produção do Instituto Federal de São Vicente do Sul, pesquisador da EMBRAPA-Arroz e feijão e (3) técnicos do IRGA.
Fonte: Dados do SISPLAG, 2013.
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Para o Eng. Agrônomo do IRGA, 72 esta atividade de monitoramento permite que se trabalhe de forma multidisciplinar na elaboração das informações que irão constar sobre as
ações implantadas. Possibilita ainda o acompanhamento da execução das ações, permitindo cobranças dos responsáveis diretos pela execução e análise dos resultados atingidos dentro das metas propostas para cada ação. Permite ao gestor da Instituição ter em
mãos um material de apoio para demonstrar ao Governo e demais interessados, as ações
efetuadas em cada Município, Região Funcional e COREDEs, permitindo uma visão espacial das ações e metas propostas e progresso sobre o planejamento inicial.
As limitações constatadas estão colocadas mais na parte operacional do Sistema de monitoramento, e não tanto no tratamento dado ao resultado do processo de monitoramento. Por exemplo, cada informante manda os dados do jeito que melhor lhe convém,
sendo preciso sistematizar num modelo único para depois digitar no SISPLAG. Ainda na
fala do engenheiro, “no IRGA minimizamos isto com uma planilha padrão em Excel que
todos preenchem, mas de toda forma temos que transportar inúmeras informações para
o sistema, digitando-as uma por uma. Poderia haver, para os órgãos envolvidos, um programa semelhante ao SISPLAG, mas apenas operador, onde cada setor ou agências das
instituições pudessem digitar e enviar ao responsável pela confirmação e validação dos
dados, transferindo os dados de cada setor para o SISPLAG, consolidados”.
Assim como se mostrou nos exemplos, após a alimentação do SISPLAG, o mesmo gera
um relatório como explicitado acima, que serve como base de análise governamental,
nas diversas frentes necessárias, seja para avaliação, prestação de contas e elaboração
de relatórios. Conforme alguns responsáveis pela alimentação do sistema, através do
retorno do relatório de monitoramento é possível verificar o estágio de execução das
ações, funcionando como um instrumento auxiliar para tomada de decisões, uma vez
que quantifica as metas por ações. Porém, seria muito útil se dentro da SEPLAG houvesse
a possibilidade de se verificar o comportamento de cada órgão envolvido no PPA, do
ponto de vista das ações e metas propostas, mostrando o grau de eficiência e eficácia de
cada órgão ou setor.
Conforme o entrevistado 1, em 2012 foram feitos 3 processos de alimentação do SISPLAG
com as informações de execução do PPA, contendo dados financeiros, dados físicos e evolução dos indicadores de programa, bem como o registro das realizações do governo, que
são a tradução em texto dos dados de execução dos programas. Essas informações serviram
para seus propósitos legais, que são a elaboração de relatórios a serem enviados à Assembleia Legislativa e publicados no Diário Oficial do Estado. Além disso, as informações serviram também de apoio ao processo de prestação de contas desenvolvido pelo Gabinete do
Governador e Secretaria de Comunicação, no final do ano passado. Nos próximos dias, estarão disponíveis na internet relatórios de realizações do Governo em todos os COREDES. Para
a próxima tomada de informações conterá, além do registro da execução dos programas em
2013 e correspondentes realizações, uma breve avaliação da execução em 2012 e dos programas, com vistas a orientar o processo de revisão do PPA.

72• Contribuição do Eng. Agrônomo da Fundação IRGA / Seção Política Setorial. Enviada por e-mail

em 14 de fevereiro de 2013.
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No Rio Grande do Sul, os Planos Plurianuais nos governos Alceu Collares (1991 – 1994),
Antônio Britto (1995 – 1998) e Olívio Dutra (1999 – 2002) foram elaborados mais para
atender a uma formalidade, não tiveram como prioridade traduzir os programas de governo, nem de apresentar seu conteúdo estratégico. Assim, quem se dispuser a analisar os Planos Plurianuais do Rio Grande do Sul para os períodos 1992-1995, 1996-1999
e 2000-2003, verá três documentos que foram elaborados unicamente para atender à
exigência da Constituição Estadual, sendo que nenhum deles foi sequer utilizado como
material informativo para a elaboração da Lei Orçamentária do primeiro ano de suas
execuções. Este descaso com o planejamento plurianual resulta em parte de um desconhecimento de sua importância enquanto norteador das ações de governo e também por motivações político ideológicas, desde visões contrárias à utilização de instrumentos de planejamento – tidos como expressões de uma política ‘neoliberal’ e
inconsistentes com outras visões de estado – e até por concepções de intervenções
de estado no sentido de atendimento de interesses pontuais – de caráter clientelista.
Também do ponto de vista histórico, as diversas revisões dos PPA´s não foram bem vistas
pela Assembleia Legislativa, demonstrando muitas vezes a fragilidade do instrumento de
planejamento que era continuamente alterado. Da mesma forma, o órgão responsável
pela elaboração do planejamento de longo prazo na estrutura de governo foi por diversas vezes modificado, às vezes extinto e posteriormente recriado.
Em relação à elaboração do Projeto de Lei do PPA 2012-2015, de sua Mensagem e dos
Programas, constatamos que há aspectos positivos a destacar, em especial a continuidade administrativa de uma equipe, mesmo que pequena, que conhece o tema. Com a criação do cargo de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG) e a realização de
dois concursos recentes há um amadurecimento do conhecimento sobre o instrumento
e um processo de constante aperfeiçoamento em conjunto com os técnicos dos demais
órgãos do governo, rompendo com a visão até há pouco dominante sobre a questão do
planejamento.
Neste sentido, há uma metodologia para orientar a elaboração do PPA, assim como há
um “desenho” dos processos de participação cidadã, incorporação levada a cabo neste
último PPA realizado no estado. Esse processo de participação tem crescido significativamente, com várias oportunidades para contribuição e acompanhamento dos processos através de espaços organizados (fóruns e seminários), constituindo-se em um destaque inovador em relação aos planejamentos anteriores. Os fóruns regionais viabilizaram
uma participação mais qualificada, com representantes das 25 regiões do COREDES, das
Regiões Funcionais e técnicos do governo. Investiu-se também em meios virtuais para
fomentar a participação da população na elaboração do PPA e acompanhamento das
realizações de governo.
Identificou-se também que os programas propostos no PPA 2012 – 2015 estão alinhados
com diversos documentos do governo, bem como com propostas do governo federal.
Outro aperfeiçoamento importante do processo foi a adoção de um sistema de monito57
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ramento informatizado (SISPLAG). Embora o mesmo ainda possua algumas limitações de
articulações de leituras de resultados – por exemplo, não é possível o acompanhamento
das prioridades no PPA nem as realizações dos Programas Transversais – o mesmo está
bem encaminhado para se estruturar como importante ferramenta de gestão, permitindo já um desenho da atuação do governo nas diversas regiões do estado, acompanhando, ainda que não na totalidade, boa parte de suas realizações.
Percebe-se também o comprometimento e empenho da equipe do DEPLAN para a qualificação dos processos do PPA: instrumentalização através de sistemas informatizados,
preocupação em melhorar os sistemas de monitoramento e fornecer informações detalhadas para gestão do governo. A partir do esforço da equipe do DEPLAN nota-se que o
tema do planejamento começa a ter maior respaldo dentro do governo, para que venha
a ter condições de efetivamente tornar-se uma política de estado, tendo em vista que em
diversos momentos ainda pode-se identificar a ‘sombra’ de instrumentos de planejamento paralelos ao PPA (Plano Estratégico).
Mesmo com avanços e melhorias, o PPA até este momento não conseguiu se consolidar
como o instrumento de planejamento e gestão de governo. Mesmo com os avanços percebidos até aqui, a trajetória governamental do Estado do Rio Grande do Sul foi orientada por
uma série de planejamentos paralelos ao PPA, ora denominados de Projetos Prioritários,
ora Projetos Estruturantes, entre outros. Em poucas exceções os Secretários e seus assessores se envolveram diretamente na formulação do Plano, muitas vezes dando prioridade
a outras formas de planejamento – como as acima referidas, deixando clara a existência
de um duplo planejamento. É necessário articular os instrumentos de gestão, incluindo
os de participação popular, com profissionais capazes de percorrer os diversos processos
envolvidos. Isto não é tarefa de curto prazo, mas é fundamental para a construção de um
aparato estatal necessário à redemocratização e ao desenvolvimento brasileiro.
Percebeu-se também que as tomadas de informação dos processos de monitoramento do
PPA muitas vezes servem mais para divulgação das realizações de governo do que para rever
o planejamento, o que é preocupante e aponta os limites de visões de estado que desconsideram o planejamento de longo prazo como importante para a qualificação da gestão pública.
Entre avanços e retrocessos, pode-se concluir que o instituto do planejamento de longo
prazo no Rio Grande do Sul, através da elaboração dos Planos Plurianuais, tem apresentado significativas melhorias nos últimos anos, culminando, no PPA 2012 – 2015 com
uma estrutura de planejamento consistente e com um instrumento de acompanhamento
em consolidação. Existe ainda um caminho a percorrer no sentido da consolidação do
planejamento em si, como uma política de estado e, como tal, há que criar mecanismos
de fiscalização e cobrança – pela sociedade, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas,
entre outros – da efetiva realização do que foi planejado, ou seja, a efetiva utilização do
PPA enquanto instrumento de execução das ações dos governos.
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ANEXO A
Tipo Programa: Finalístico
Denominação Programa
Ação Legislativa
Administração e Modernização do Sistema Prisional
Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados
Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário
Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
Conheça o Rio Grande

61

PPA • R EL ATÓR IO DE PESQU ISA

Década de Ação pela Segurança no Trânsito
Defesa Civil
Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Emprego, Trabalho e Renda
Energia Para o Rio Grande
Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público
Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa
Fomento às Micro e Pequenas Empresas
Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa
Gestão da Política Estadual da Assistência Social
Inclusão Social e Promoção Acadêmica
Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico
Mais Cultura RS
Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul
Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça
Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar
Modernização da Junta Comercial
Mulheres Construindo Autonomia RS
Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços
Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Programa Banrisul de Coligadas
Programa de Acesso à Justiça
Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas
Habilidades
Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária
Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas
Programa de Comunicação Social
Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Programa de Oportunidades e Direitos - POD
Programa de Promoção dos Direitos Humanos
Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor
Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
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Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água
Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal
Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária
Programa Estadual de Produção Habitacional
Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)
Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública
Programa Nova FASE
Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal
Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha
Qualificação da Democratização da Gestão Curricular ( Democratização do Conhecimento)
Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica
Qualificação da Infraestrutura Rural
Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS
Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação
Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica
Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH
Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais
Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas
Responsabilidade e Desenvolvimento Social
RS COPA 2014
RS Tecnópole
Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural
Transportes Multimodais
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Fonte: Informações geradas pelo SISPLAG, 2013.
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ANEXO B
Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Denominação Programa
Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para
Tecnologia da Informação e Telecomunicações
Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Gestão da Previdência do Servidor Estadual
Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a)
Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística
Gestão dos Arquivos do Estado
Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS
Modernização da Gestão Pública
Planejamento e Gestão com Participação Cidadã
Programa de Concertação Econômica e Social
Programa de Gestão Patrimonial
Programa de Melhoria da Gestão Municipal
Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito
Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais
Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
Fonte: Informações geradas pelo SISPLAG, 2013.
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ANEXO C
Tipo Programa: Serviços ao Estado
Denominação Programa
Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital
Gestão de Obras Públicas
Representação Judicial e Consultoria ao Estado
Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS
Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social
Fonte: Informações geradas pelo SISPLAG, 2013.

ANEXO D
Tipo Programa: Política de crédito
Denominação Programa
Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul
Fonte: Informações geradas pelo SISPLAG, 2013.

ANEXO E
Tipo Programa: Apoio Administrativo
Denominação Programa
Encargos Especiais
Fonte: Informações geradas pelo SISPLAG, 2013.

(Footnotes)
1

Denominação desse Programa no Anexo A.

2

Denominação desse Programa no Anexo B.

3

Denominação desse Programa no Anexo C.

4

Denominação desse Programa no Anexo D.

5

Denominação desse Programa no Anexo E.
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Missão do Ipea

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

