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Contexto de Mudanças

• Início da gestão de um novo PPA (2012-2015)
• Definição de novos resultados e indicadores estratégicos
• Mudanças metodológicas – PPA 2012-2015
Integração dos Instrumentos

• Desafios da Integração
• Sistema de monitoramento e avaliação PPA e GPR

Ano 2011

• Elaboração do PPA 2012-2015.
• Definição de novos resultados e indicadores estratégicos de governo e
setoriais – SEPLAG e Secretarias.
• O Modelo GPR passa a contemplar 22 secretarias (a partir de 2012).
• Definição de nova metodologia do PPA 2012-2015 (áreas temáticas,
programas, objetivos, metas regionalizadas, iniciativas).

MONITORAMENTO DO PPA

Proposta de monitoramento e avaliação do PPA 2012-2015, conforme Lei nº 15.109
de 02/01/2012 – DOE 17/01/2012 LEI DO PPA 2012 2015 DOE 17 JAN 2012.pdf
Art.11. O Plano Plurianual será acompanhado e monitorado sistematicamente para
averiguação do cumprimento dos objetivos, metas e iniciativas dos principais programas
temáticos setoriais de governo.
˛ 1º Caberá à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, como Coordenadora
do Planejamento Estadual, definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas para o
monitoramento dos programas especificados no caput junto aos setoriais de Governo.
˛ 2º O monitoramento do Plano pela sociedade será realizado anualmente em eventos
promovidos pelo Poder Executivo, com a participação das representações das macrorregiões
de planejamento.
Art.12. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até 30 junho de 2014 e 30 de
junho de 2016, relatório de avaliação do Plano Plurianual, respectivamente dos biênios 20122013 e 2014-2015.

MONITORAMENTO DO PPA

Proposta de monitoramento e avaliação do PPA 2012-2015, conforme Lei nº 15.109 de
02/01/2012 – DOE 17/01/2012 LEI DO PPA 2012 2015 DOE 17 JAN 2012.pdf
Parágrafo único. O Relatório de Avaliação de que trata o caput consistirá:
I - de avaliação do desempenho das áreas temáticas correspondentes às áreas finalísticas
de governo, tendo como base resultados e indicadores setoriais;
II - de avaliação do comportamento e evolução das variáveis macroeconômicas que
fundamentaram a elaboração do Plano;
III - da avaliação dos Principais Programas Temáticos setoriais, considerando o cumprimento
das metas e iniciativas que contribuíram para o alcance dos objetivos e dos resultados
qualitativos alcançados;
IV - de demonstrativo da execução física e financeira acumulada até o exercício de envio da
Avaliação do PPA, de que trata o caput deste artigo, de forma regionalizada, por Eixo de
Governo, Área Temática e Programas.

PPA 2012-2015

 Valor Total – Somente para o Programa; valor agregado
para os 4 anos
 Metas sem valor. Agregadas para o período 2013-2015;
 Iniciativas sem valor, sem regionalização. Dificuldade de
realizar a correspondência direta entre metas e iniciativas,
via sistema. Necessita de uma análise técnica que antecede.

NÍVEIS E CATEGORIAS DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PPA
PROGRAMA
OBJETIVO
METAS (REGION.)
REGIÃO
INICIATIVA
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X
X
X
X
X

ORÇAMENTO
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X
X
X
INICIATIVA
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PRODUTO
SUBPRODUTO
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(*) – Somente no Sistema SIOF. Não apresentado na Lei.

MEDIDAS DE CORREÇÃO

 Proceder o realinhamento dos instrumentos legais (PPA/ORÇAMENTO) – Art. 15 da Lei do
PPA 2012/2015;
 Primar para que os MAPPS estejam alinhados com esses instrumentos legais;
 “Abrir” o PPA em suas categorias (Metas e Iniciativas) por ano e valores regionalizados;





Fazer vinculação das iniciativas às metas;



Valorar metas regionalizados por ano;



Inserir a figura do produto para monitoramento em função dos MAPPs.

Criação da Sistemática e do Sistema Informatizado de Monitoramento dos Programas do
PPA 2012-2015, com foco na Gestão por Resultados (Em processo de Elaboração).

 Sistemática de Avaliação do PPA – Em fase de Estudo, com fundamento na Lei do PPA 20122015.

PPA

• Monitoramento dos programas finalísticos do PPA


Será quadrimestral/semestral (a definir)

E deverá subsidiar:


O Monitoramento das matrizes de GPR;



A avaliação dos Resultados Setoriais, alcançados anualmente;



A elaboração dos novos RDS, considerando-se o formato proposto para o
desembolso do SWAP III.



A avaliação Bianual e quadrianual do Plano.

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO - ASPECTOS GERAIS

A partir da base de dados integrada será estruturado o seguinte modelo,
contemplando os itens:

 Área Temática;
 Programa Temático Setorial;
 Objetivo do programa;

Seleção no sistema para realizar o
monitoramento

 Período de análise (quadrimestra/semestral – a definir);
 Serão monitorados objetivos, metas e iniciativas regionalizadas, do ponto de





vista físico e financeiro, com os respectivos MAPPs vinculados;
Análise de desempenho do período;
Análise regionalizada do período;
Recomendações e providências;
Validação SEPLAG.
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