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Nota: A metodologia utilizada pelo Governo do Estado para construção do PPA da Paraíba para o
período 2012-2015, tem como referência a base conceitual e orientação semelhante a adotada
pelos Governos Federal e dos Estados do Ceará, Santa Catarina e Amazona, com atualizações
que se fizeram requeridas, em função de parâmetros, peculiaridades e requisitos legais em
vigência
ncia e da experiência acumulada pelo Estado com a construção e implementação dos
Planos Plurianuais de 2004-2007
2004
e 2008-2011. Assim, o presente manual atenta para o contexto
referenciado e busca introduzir melhorias para aperfeiçoar o processo de construção
constr
PPA,
enquanto instrumento de planejamento tático para apoiar o desenvolvimento da Paraíba.

João Pessoa, Junho de 2011
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APRESENTAÇÃO
O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento tático disponível aos Entes
Governamentais, através do qual são fixadas as metas e definidos os recursos financeiros
necessários à implementação das políticas públicas sob a sua competência para um quatriênio.
No caso da Paraíba, a Constituição do Estado estabelece nos seus artigos 165 e 166, I, II
e III, § 1º, em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal, as bases legais para
elaboração dos instrumentos de planejamento do Ente Federativo Paraibano: o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e, a Lei Orçamentária Anual,
cabendo a Lei do Plano Plurianual, estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as dos programas de duração continuada.
É com especial satisfação que podemos destacar com referência ao Plano Plurianual
2012-2015, que além dos aspectos fundamentais que lhe entregam relevância já destacados, o
Governo da Paraíba confere especial relevância ao PPA no processo de planejamento estadual,
de modo que inova o processo de sua construção, mediante a instituição do Orçamento
Democrático do Estado, instrumento que introduz e enfatiza na metodologia de planejamento
adotada pelo Setor Público Estadual, em caráter pioneiro, os princípios da democracia
participativa, a solidificação dos canais e fóruns locais e regionais de participação social, o
processo de definição das demandas comunitárias em base consensual e a afirmação do
controle social das ações de governamentais.

Gustavo Nogueira
Secretário de Estado do Planejamento e Gestão
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Princípios do PPA 2012-2015 do Estado
da Paraíba
O PPA 2012-2015 do Estado da Paraíba
e sua relação com o PPA Federal e o
PAC

INTRODUÇÃO
Princípios do PPA 2012-2015 do Estado da Paraíba
O Plano Plurianual é o instrumento no qual, de forma regionalizada, devem ser
estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual, para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada. Essas prerrogativas têm suporte na Constituição Federal de 1988, conforme
Artigo 165 e na Constituição do Estado da Paraíba (Artigos 165 e 166) e conferem ao PPA
papel central no processo de planejamento governamental.
Além de definir objetivos e estabelecer metas para período 2012-2015, o PPA é
também um instrumento que favorece a organização da ação governamental e a melhoria do
desempenho gerencial da Administração Pública, contribuindo para o atingimento das
prioridades de governo.
O papel central do PPA é reforçado, ainda, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá
destaque à ação planejada de governo e a compatibilização dos orçamentos com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
A elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 deverá ser norteada pelos princípios e
pressupostos seguintes:
1. Os Compromissos de Governo – Que é o conjunto dos compromissos assumidos pelo

Senhor Governador junto a sociedade, os quais constituem a base para a formulação
das Orientações Estratégicas de Governo (OEG) referentes ao período;
2. Enfoque desenvolvimentista: O que significa compreender, e situar, o Estado como ator

qualificado na orientação e fomento ao processo de desenvolvimento do estado em
moldes sustentáveis e com inclusão social;
3. Integração do Plano Plurianual (PPA) com as Leis Orçamentárias (LOA), de modo que

os objetivos de médio prazo sejam contemplados também na alocação para curto
prazo, compondo os orçamentos anuais do período;
4. Ênfase ao planejamento territorial e regional com alocação dos investimentos focando

a organização do território e a redução dos desníveis inter e intra-regionais;

5. Estímulo a participação social na elaboração e gestão dos instrumentos de

planejamento, mediante identificação de problemas e levantamento de demandas.
Iniciativa que será realizada através do Orçamento Democrático (OD), o que ensejará a
participação de lideranças locais e regionais e da população, possibilitando o
fortalecimento de instâncias de governança e a co-responsabilização com a sociedade e
o setor empresarial, entendidos como importantes atores no processo de
desenvolvimento estadual;
6. Orientação para resultados, que sejam verificáveis através de indicadores e metas de

desempenho;
7. Uso do princípio da responsabilização para os gestores, com utilização de instrumentos

legais de pactuação, “Acordo de Resultado” ou “Contrato de Gestão”, especificando
objetivos, metas físicas e financeiras propostas para cada órgão em períodos
determinados;
8. Integração de programas visando otimizar os resultados da aplicação dos recursos

públicos pela focalização em público-alvo determinado e delimitado;
9. Estabelecimento de parcerias com os outros Entes Federados – Ente Nacional, Entes

Municipais e Outros Entes Estaduais- e com a iniciativa privada, visando a ampliação
do estoque dos recursos para financiamento das ações prioritárias e estruturantes de
interesse mútuo; e,
10. Transparência na aplicação dos recursos públicos, mediante ampla divulgação dos

gastos e dos resultados obtidos.

O PPA 2012-2015 do Estado da Paraíba e sua relação com o PPA
Federal e o PAC
O PPA do Governo da União é o instrumento programático federal mais importante do
período 2012-2015, por referir-se ao conjunto da ação do Ente Governamental nacional no
período, inclusive abrigando todos os programas estruturantes, a exemplo do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, que se apresenta como de elevada relevância porquanto
engloba inversões geradoras de desdobramentos positivos para os municípios, estados e
regiões onde forem realizadas e de alto poder germinativo.

Nesse contexto, entende-se ser fundamental que a formatação do PPA 2012-2015 do
Estado da Paraíba, leve em consideração três aspectos relevantes decorrentes do processo de
construção e implementação do PPA 2012-2015 do Governo Federal e do PAC - Programa de
Aceleração do Crescimento:

a) Os efeitos diretos gerados pelo conjunto de iniciativas propostas no PPA
2012-2015 Federal e no PAC para o Estado da Paraíba;
b) As oportunidades geradas para a Paraíba a partir da execução dos
investimentos previstos para os estados da Região Nordeste, principalmente os
circunvizinhos Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, com as inversões da
Ferrovia Transnordestina, o fortalecimento do Complexo Portuário de SUAPE,
a Planta Industrial de Refino de Petróleo, a estrutura para sediar a Copa do
Mundo no Brasil; e,

c) Os pontos fortes e as oportunidades geradas pelos investimentos que
beneficiam conjuntamente a Paraíba e outros estados da Região, como a
duplicação da rodovia BR 101.

1ª PARTE
RECORTE TERRITORIAL DE
REFERÊNCIA PARA O
PLANEJAMENTO
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1ª PARTE
RECORTE TERRITORIAL DE REFERÊNCIA PARA O PLANEJAMENTO

1 Aspectos Legais e Formais do Planejamento Governamental
O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento tático disponível aos Entes
Governamentais para garantir a fixação de metas e a alocação de recursos financeiros
necessários à implementação das políticas públicas sob a sua competência. Indica as metas e
ações prioritárias para a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o documento que baliza a
estruturação da LOA do exercício imediatamente posterior.
No caso do Estado da Paraíba, a Constituição Estadual nos seus artigos 165 e 166, I, II e
III, § 1º, estabelece as bases legais para elaboração dos instrumentos de planejamento, tal
como segue:

Art. 165. Os orçamentos anuais do Estado e dos Municípios obedecerão às disposições da
Constituição Federal, às normas gerais de direito financeiro e às desta Constituição.

Art. 166. As Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I. O plano plurianual;
II. As diretrizes orçamentárias;
III. Os orçamentos anuais do Estado.

§1º A Lei do Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Em atendimento ao disposto no texto constitucional referenciado, foi sancionada em 09
de janeiro de 2008 a Lei Nº 8.484, com publicação efetuada no Diário Oficial Nº 13.704, de 10
Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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de janeiro de 2008, instituindo o Plano Plurianual, no Estado da Paraíba, para o período 20082011, dispositivo legal com vigência determinada para o período compreendido entre a partir
de 01 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2011, o que significa que é elaborado numa
gestão governamental e adentra no primeiro ano da gestão imediatamente posterior.

2 Recorte Territorial de Referência para o Planejamento da
Paraíba Período 2003 a 2011

2.1 Conceito de Recorte Territorial
Existem espaços geográficos legalmente estabelecidos, com delimitação própria e
características homogêneas, tanto na esfera estadual quanto na federal, nos quais órgãos,
instituições e empresas executam as suas ações, nos termos das competências legais que lhe
são atribuídas. Neste estudo, espaços do tipo citado estão definidos como Recortes
Territoriais.

2.2 Principais Recortes Territoriais do Estado
O Estado da Paraíba possui hoje inúmeros recortes territoriais definidos segundos as
prerrogativas, necessidades e interesses de órgãos e entidades, tanto do Ente Nacional quanto
do próprio Ente Estadual. Entre os principais incluam-se os que se seguem:

a) Recortes

Territoriais

definidos

para

a

Paraíba

segundo

critérios

estabelecidos a partir de interesses do Ente Nacional:

a.1) Recorte Territorial definido pelo IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística: Mesorregião (4 ) e
Microrregiões (23);

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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a.2) Recorte Territorial definido pelo Ministério da
Integração Regional: Mesorregião (1) e Sub-espaço
Prioritário;
a.3) Recorte Territorial definido pelo Ministério do Turismo:
Região de Turismo;
a.4) Recorte Territorial definido pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário: Territórios da Cidadania; e,
a.5) Recorte Territorial definido pelo Ministério do Turismo:
Regiões de Turismo.
b) Recortes

Territoriais

definidos

para

a

Paraíba

segundo

critérios

estabelecidos a partir de interesses do Setor Público do Estado:

b.1) Recorte Territorial definido pela Secretaria de Saúde:
Região de Saúde;
b.2) Recorte Territorial definido pela Secretaria de
Educação: Região de Educação;
b.3) Recorte Territorial definido pela Secretaria do
Planejamento: Região Geoadministrativa.

2.3 Recorte Territorial de Suporte ao PPA 2004-2007 2008-2011, LDO’s e
LOA’s do Período
O

Governo

Estadual

escolheu,

em

2003,

o

Recorte

Territorial

Regiões

Geoadministrativas como recorte de referência para fins de utilização nas atividades
inerentes ao processo de planejamento estratégico, tático e operacional da Paraíba. Assim,
tomado como base para o planejamento no Estado, o recorte conferiu suporte à formulação do
PPA 2004-2007 e PPA 2008-2011, além de outros instrumentos de planejamento (LDO e LOA)
formulados no período referenciado, sob o amparo legal dos Decretos Nº 12.983, de 17 de
fevereiro de 1989 e Nº 14.171, de 19/11/1991, que tiveram vigência até 26 de abril de 2009.

Os dispositivos referenciados (Decretos Nº 12.983/1989 e Nº 14.171/1991) fixaram em
12 o número de Regiões Geoadministrativas do Estado, (ver distribuição regional na tabela 1),
mantendo-se para efeitos dos trabalhos da 1ª Revisão Legal do PPA 2008-2011 da Paraíba,
Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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efetuada no Exercício de 2009, determinação da Lei Nº 8.484/2008, o Recorte Territorial
Regiões Geoadministrativas, apoiado nos mesmos diplomas legais já mencionados.

Tabela 1: Paraíba - Regiões Geoadministrativas e Sedes Municipais – Base Legal: Decretos Nº 12.983/1989 e
14.171/1991
Regiões
Geoadministrativas
1ª Região
2ª Região
3ª Região
4ª Região
5ª Região
6ª Região
Regiões Geoadministrativas,
Sedes e Municípios – Base
7ª Região
Dec. Nº 12.983/1989 e
8ª Região
14.171/1991
9ª Região
10ª Região
11ª Região
12ª Região
Total de municípios do Estado
Legislação Autorizativa

Município
Sede da região
João Pessoa
Guarabira
Campina Grande
Cuité
Monteiro
Patos
Itaporanga
Catolé do Rocha
Cajazeiras
Sousa
Princesa Isabel
Itabaiana

Número de
Municípios
25
25
39
12
18
24
18
10
15
15
7
15
223

Tabela 2: Paraíba - Regiões Geoadministrativas e Sedes Municipais– Base Legal: Leis Nº 8.779/2009 e
8.950/2009

Regiões
Geoadministrativas
1ª Região
2ª Região
3ª Região
4ª Região
5ª Região
Regiões
6ª Região
Geoadministrativas, Sedes
7ª Região
e Municípios incorporando
8ª Região
os efeitos da Lei Nº 8.779
9ª Região
de 27.04.2009(*) e Lei Nº
10ª
Região
8.950 de 04.11.2009(**)
11ª Região
12ª Região
13ª Região (*)
14ª Região (**)
Total de municípios do Estado
Legislação Autorizativa

Município
Sede da região
João Pessoa
Guarabira
Campina Grande
Cuité
Monteiro
Patos
Itaporanga
Catolé do Rocha
Cajazeiras
Sousa
Princesa Isabel
Itabaiana
Pombal
Mamanguape

Número de
Municípios
14
24
39
12
18
22
18
10
15
8
7
15
9
12
223

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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Por ocasião dos trabalhos da 2ª Revisão Legal do PPA 2008-2011 da
Paraíba, com realização do exercício de 2010, foi tomado como recorte
orientador do processo de planejamento, o Recorte Territorial Regiões
Geoadministrativas já ampliado para o número de 14 Regiões face a autorização
das Leis Nº 8.779 de 27 de Abril de 2009 e Nº 8.950 de 04 de novembro de 2009
que criaram, respectivamente, a 13ª Região Geoadministrativa com sede no
município de Pombal e a 14ª Região Geoadministrativa com sede no município
de Mamanguape. A listagem com a distribuição dos municípios por Região está
apresentada nas seguintes tabelas: Tabela 2: Regiões Geoadministrativas e Sedes
Municipais e Tabela 3.a e 3.b.

Regiões Geoadministrativas e Municípios

Componentes; e, no Mapa 1: Paraíba - Regiões Geoadministrativas e Municípios
Componentes – Base Legal: Leis Nº 8.779/2009 e 8.950/2009.

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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Paraíba - Regiões Geoadministrativas e Municípios Componentes – Base Legal: Leis Nº 8.779/2009 e
8.950/2009

−

Estado da Paraíba: Regiões Geoadministrativas e Municípios
1ª Reg. - Sede: J. Pessoa 14 mun.
•1. Alhandra
•2. Bayeux
•3. Caaporã
•4. Cabedelo
•5. Conde
•6. Cruz do Espírito Santo
•7. João pessoa
•8. Lucena
•9. Mari
•10. Pitimbu
•11. Riachão do Poço
•12. Sapé
•13. Santa Rita
•14. Sobrado

2ª Reg. - Sede: Guarabira
- 24 mun.
•1. Alagoinha
•2. Araçagi
•3. Araruna
•4. Bananeiras
•5. Belém
•6. Borborema
•7. Cacimba de Dentro
•8. Caiçara
•9. Campo de Santana
•10. Casserengue
•11. Cuitegi
•12. Dona Inês
•13. Duas Estradas
•14. Guarabira
•15. Logradouro
•16. Mulungu
•17. Pilões
•18. Pilõezinhos
•19. Pirpirituba
•20. Riachão
•21. Serra da Raiz
•22. Serraria
•23. Sertãozinho
•24. Solânea

3ª Reg. - Sede: C. Grande 39 mun.
•1.
1. Alagoa Grande
•2.
2. Alagoa Nova
•3.
3. Alcantil
•4.
4. Algodão de Jandaíra
•5.
5. Arara
•6.
6. Areia
•7.
7. Areial
•8.
8. Aroeiras
•9.
9. Assunção
•10.
10. Barra de São Miguel
•11.
11. Barra de Santana
•12.
12. Boa Vista
•13.
13. Boqueirão
•14.
14. Cabaceiras
•15.
15. Campina Grande
•16.
16. Caturité
•17.
17. Esperança
•18.
18. Fagundes
•19.
19. Gado Bravo
•20.
20. Juazeirinho
•21.
21. Lagoa Seca
•22.
22. Livramento
•23.
23. Massaranduba
•24.
24. Matinhas
•25.
25. Montadas
•26.
26. Natuba
•27.
27. Olivedos
•28.
28. Pocinhos
•29.
29. Puxinanã
•30.
30. Queimadas
•31.
31. Remígio
•32.
32. Riacho de Santo Antônio
•33.
33. Santa Cecília do Umbuzeiro
•34.
34. São Domingos do Cariri
•35.
35. São Sebastião de Lagoa de
Roça
•36.
36. Soledade
•37.
37. Taperoá
•38.
38. Tenório
•39.
39. Umbuzeiro

4ª Reg. Sede: Cuité - 12
mun.
•1. Baraúna
•2.
2. Barra de Santa Rosa
•3. Cuité
•4. Cubati
•5. Damião
•6. Frei Martinho
•7. Nova Floresta
8. Nova Palmeira
•8.
•9.
9. Pedra Lavrada
•10. Picuí
•11. Seridó
•12. Sossêgo

5ª Reg. - Sede Monteiro 18 mun.
•1. Amparo
•2. Camalaú
•3. Caraúbas
•4. Congo
•5. Coxixola
•6. Gurjão
•7. Monteiro
•8. Ouro Velho
•9. Parari
•10. Prata
•11. Santo André
•12.
12. São João do Tigre
•13.
13. São João do Cariri
•14.
14. São José dos Cordeiros
•15.
15. São Sebastião do
Umbuzeiro
•16. Serra Branca
•17. Sumé
•18. Zabelê

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
Gest

12

 MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015
2012

6ª Reg. - Sede: Patos 22 mun.
•1. Areia de Baraúnas
•2. Cacimba de Areia
•3. Cacimbas
•4. Catingueira
•5. Desterro
•6. Emas
•7. Junco do Seridó
•8. Mãe d'Água
•9. Malta
•10. Maturéia
•11. Passagem
•12. Patos
•13. Quixaba
•14. Salgadinho
•15. Santa Luzia
•16. Santa Teresinha
•17. São José de Espinharas
•18. São José do Bonfim
•19. São José do Sabugi
•20. São Mamede
•21. Teixeira

7ª Reg. - Sede: Itaporanga
- 18 mun.
•1. Aguiar
•2. Boa Ventura
•3. Conceição
•4. Coremas
•5. Curral Velho
•6. Diamante
•7. Ibiara
•8. Igaracy
•9. Itaporanga
•10. Nova Olinda
•11. Olho d'Água
•12. Pedra Branca
•13. Piancó
•14. Santa Inês
•15. Santana de Mangueira
•16. Santana dos Garrotes
•17. São José de Caiana
•18. Serra Grande

8ª Reg. - Sede: Cat. Rocha 10 mun.
•1. Bom Sucesso
•2. Belém do Brejo do Cruz
•3. Brejo do Cruz
•4. Brejo dos Santos
•5. Catolé do Rocha
•6. Jericó
•7. Mato Grosso
•8. Riacho dos Cavalos
•9. São Bento
•10. São José do Brejo do Cruz

9ª Reg. - Sede: Cajazeiras 15 mun.
•1. Bernadino Batista
•2. Bom Jesus
•3. Bonito de Santa Fé
•4. Cachoeira dos Índios
•5. Cajazeiras
•6. Carrapateira
•7. Monte Horebe
•8. Poço Dantas
•9. Poço de José de Moura
•10. Santa Helena
•11. Santarém
•12. São João do Rio do Peixe
•13. São José de Piranhas
•14. Triunfo
•15. Uiraúna

10ª Reg. - Sede: Sousa - 8
mun.
•1. Lastro
•2. Marizópolis
•3. Nazarezinho
•4. Santa Cruz
•5. São Francisco
•6. São José da Lagoa Tapada
•7. Sousa
•8. Vieirópolis

11ª Reg. - Sede: Princ. Isabel
- 7 mun.

12ª Reg. - Sede: Itabaiana
- 15 mun.
•1.
1. Caldas Brandão
•2. Gurinhém
•3. Ingá
•4. Itabaiana
•5. Itatuba
•6.
6. Juarez Távora
•7. Juripiranga
•8. Mogeiro
9. Pedras de Fogo
•9.
•10. Pilar
•11.
11. Riachão do Bacamarte
•12.
12. Salgado de São Félix
•13.
13. São José dos Ramos
•14.
14. São Miguel de Taipu
•15.
15. Serra Redonda

13ª Reg. - Sede: Pombal 9 mun.
•1. Aparecida
•2. Cajazeirinhas
•3. Condado
•4. Lagoa
•5. Paulista
•6. Pombal
•7. São Bentinho
•8.
8. São Domingos de Pombal
•9. Vista Serrana

14ª Reg. - Sede:
Mamanguape - 12 mun.
•1.
1. Baía da Traição
•2. Capim
•3.
3. Cuité de Mamanguape
•4.
4. Curral de Cima
•5. Itapororoca
•6. Jacaraú
7. Lagoa de Dentro
•7.
•8.
8. Mamanguape
•9. Marcação
•10. Mataraca
•11. Pedro Régis
•12. Rio Tinto

•1. Água Branca
•2. Imaculada
•3. Juru
•4. Manaíra
•5. Princesa Isabel
•6. São José de Princesa
•7. Tavares
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Mapa1: Paraíba - Regiões Geoadministrativas e Municípios Componentes – Base Legal: Leis Nº
8.779/2009 e 8.950/2009

Estado da Paraíba- Divisão Geoadministrativa Estadual - Recorte Territorial de 05.11.2009
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2.4 Recorte Territorial de Referência a ser adotado para o Planejamento
Estratégico 2011-2022 e Tático 2012-2015

Desde o ano de 2003 que o Recorte Territorial Regiões Geoadministrativas tem
sido utilizado pelo Governo Estadual, para suporte as atividades de planejamento
governamental, estratégico, tático e operacional na Paraíba, amparado nos Decretos Nº
12.983, de 17 de fevereiro de 1989 e Nº 14.171, de 19/11/1991, que tiveram vigência até 26
de abril de 2009; e, posteriormente nas Leis Nº 8.779 de 27 de Abril de 2009 e Nº 8.950 de 04
de novembro de 2009, que

criaram, respectivamente, a 13ª Região Geoadministrativa

(Pombal) e a 14ª Região Geoadministrativa (Mamanguape).
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Mais recentemente, a Medida Provisória Nº 160, de 01 de janeiro de 2011,
alterou dispositivos da Lei nº 8.186, de 17 de março de 2007, redefinindo estruturas do Poder
Executivo Estadual, o que chancelou o Recorte Territorial Regiões Geoadministrativas como
recorte de referencia para o processo de Planejamento do Governo Estadual.
Assim, é recomendável a manutenção como suporte ao processo de Planejamento
estratégico, tático e operacional na Paraíba, no âmbito estadual, do Recorte Territorial
Regiões Geoadministrativas, entendidas estas como Macrorregiões ou Recortes Territoriais de
Referencia, constituindo o espaço referencial para orientar o processo de convergência do
planejamento e execução das políticas públicas ao nível dos territórios.
A adoção de tal providência objetiva, e deve criar facilidades na identificação e registro
do passivo não atendido nos territórios de referência (problemas a equacionar e/ou
minimizar); assim como no dimensionamento da demanda (visão de futuro) apresentada
pelas lideranças (políticas, empresariais e comunitárias) regionais e locais, ajudando na
orientação às decisões dos gestores, quanto a alocação dos recursos nos programas e ações no
âmbito das Secretarias e órgãos, contribuindo para uma melhor distribuição espacial e maior
eficiência das políticas públicas a serem implementadas na Paraíba.

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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2ª PARTE
PPA 2012-2015 DA PARAÍBA ORIENTAÇÕES PARA FORMULAÇÃO
1 CONCEITOS, DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.1 Plano
I.1.1. Desígnio, intenção, fito; e,

I.1.2. É um documento resultante de um exercício de planejamento completo. Este contém
uma análise dinâmica da situação, a declaração de objetivos, ou alvos a serem atingidos, uma
descrição dos projetos e programas de ação a serem levados para atingirmos tais objetivos ou
resultados. Leva em consideração o significado para serem utilizados, quem irá utilizá-los,
quando e como o plano será implementado e por quem (TISTR, 1986).

1.2 Plano Plurianual - PPA
É o instrumento normativo definido pelo art. 165, inciso I da Constituição Federal e artigos
165 e 166, I, II e III, § 1º da Constituição Estadual, através do qual os Entes Federados deverão
estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração
pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada

1.3 Funções do Plano
I.3.1. Declarar os investimentos prioritários escolhidos pelo Governo em função das demandas
emergidas da sociedade, detalhando os meios para a implementação das políticas públicas
que irá executar; e,

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
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I.3.2. Orientar taticamente a ação do Estado, de modo a organizar as iniciativas de governo
para viabilizar as propostas Governamentais, criando condições para um melhor desempenho
da Administração.

2 Dimensões e Estrutura do PPA 2012-2015
O PPA 2012-2015 da Paraíba tem sua estrutura definida num enfoque que assume como
necessária a integração das três dimensões norteadoras do processo de planejamento, que
são:

2.1 Dimensões
II.1.1. Estratégica:
Nível onde são definidas as orientações estratégicas de Governo que balizarão as diretrizes, e,
os resultados e indicadores para o período do Plano.
II.1.2. Tática:
Define estratégias (caminhos), para o período de quatro anos, através das quais o Governo
deve implementar Programas Temáticos Setoriais e suas Iniciativas, para garantir o alcance
de resultados definidos na dimensão estratégica, considerando os pressupostos e variáveis
influenciadoras especificas da política pública tratada. O Plano Plurianual da Paraíba 20122015, enquanto instrumento de planejamento de natureza tática, para viabilizar a consecução
dos Objetivos assumidos, define como necessária a vinculação entre as Áreas Temáticas
Setoriais e os Programas Temáticos Setoriais através das iniciativas que neles expressas.
A dimensão tática considera e incorpora:
a) Informações dos cenários econômico e fiscal-financeiro prospectivos que
sinalizam condições para a execução do PPA; e,

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão

18

 MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015
2012

b) Os compromissos colhidos e validados em processo participativo, por ocasião
da realização das Assembléias Regionais do Orçamento Democrático.
Democrático

II.1.3. Operacional:
Na metodologia adotada, corresponde ao nível de atuação governamental que é tratada na Lei
Orçamentária
ária anual e que deve ser materializada por meio de Programas Temáticos Setoriais
e Ações orçamentárias (projetos
rojetos e atividades) e Programas de Gestão e Serviços ao Estado.
Através dos instrumentos próprios da dimensão operacional do planejamento, LDO e LOA, o
setor Público busca otimizar a aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos
entregues.
As principais categorias inerentes as dimensões estratégica, tática e operacional são
trabalhadas no PPA 2012–2015
2015 da Paraíba, conforme seqüência ilustrada
ilustrad no Diagrama 1 e
conceitos apresentados a seguir:
seguir

Diagrama 1: Dimensões do PPA 2012-2015
2012
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2.2 Estrutura do PPA 2012-2015
Considerando que o PPA é o instrumento no qual são declarados os investimentos
prioritários do Governo para o horizonte de quatro anos (três anos da gestão presente e um
ano da gestão posterior), o PPA da Paraíba do período 2012-2015, propõe-se a criar condições
para comunicar à sociedade os principais objetivos e respectivas metas governamentais de
maneira mais simples e direta; e, aumentar o nível de participação, ampliar e aprimorar o
controle social e para ensejar mais transparência às ações de governo.

Do ponto de vista da sua estrutura, o PPA é um instrumento de planejamento que
apresenta o programa como elemento central, entendendo-se aqui programa como um
Instrumento de organização da ação governamental destinado a viabilizar a concretização de
objetivos pretendidos, mediante o enfrentamento de problemas ou aproveitamento de
oportunidades.

Nesse contexto, a estrutura desenhada para o Plano Plurianual 2012-2015 mantém a
sua reconhecida natureza programática e apresenta como elementos ou categorias principais
os descritos na seqüência a seguir:

II.2.1. Programa Temático Setorial

Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada em função da
especificidade dos Temas das Políticas Públicas trabalhados por cada Secretaria ou órgão
responsável. Consiste no instrumento destinado a articular um conjunto de iniciativas
necessárias e suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade.

Os Programas Temáticos Setoriais devem ter abrangência que lhe permita alcançar
desafios e territorialidade, permitir o seu monitoramento e avaliação; e, expressar quando
necessário, transversalidades e multissetorialidades.
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IMPORTANTÍSSIMO:
Os Programas Temáticos Setoriais do Ministério Público, do Poder Judiciário da
Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, obedecerão aos mesmos critérios
aplicáveis aos Programas Temáticos Setoriais dos Órgãos do Poder Executivo.
O Programa Temático Setorial se desdobra em Objetivos e Iniciativas:

II.2.1.1. Objetivo
Comunica o que será realizado e para que, a fim de modificar ou potencializar
determinada condição ou situação da política de que trata o Programa Temático Setorial. Pode
ainda indicar o como fazer e onde fazer. O programa Temático Setorial poderá ter um ou mais
objetivo, o qual dá origem a um conjunto de iniciativas, de forma regionalizada.

II.2.1.2. Iniciativa
A Iniciativa é um atributo do Programa Temático que norteia a atuação governamental
e estabelece um elo entre o Plano e o Orçamento.

II.2.2. Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
São elementos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à
gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como de ações não tratadas nos
Programas Temáticos Setoriais por meio de suas Iniciativas.

IMPORTANTÍSSIMO: Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado terão como
atributos apenas Código, Órgão responsável, Título e Valor Global.
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OBSERVAÇÃO:
O Plano Plurianual 2012-2015 da Paraíba trabalhará com Programas Temáticos Setoriais,
organizados / aglutinados segundo as Secretarias e / ou Órgãos responsáveis pela gestão do
Programa.

3 O Esquema de Formulação do PPA 2012-2015

3.1 A Orientação Estratégica de Governo (OEG)

A etapa inicial do planejamento tático na esfera pública, deve derivar da Orientação
Estratégica de Governo (OEG), que corresponde a fase que engloba a reflexão do Chefe do
Poder Executivo (portanto reflexão política), devendo por conseqüência servir para
orientação e balizamento aos dirigentes e gestores governamentais quanto aos Objetivos
Superiores do Governo e a Estratégia de Desenvolvimento a ser adotada para possibilitar
a implementação medidas que respondam ao conjunto de compromissos assumidos com a
sociedade, face aos meios que estão disponíveis ao Ente Governamental e passíveis de serem
por ele acessados.
No caso da Paraíba, a primeira etapa do processo de elaboração do planejamento tático
do Estado, toma os 40 compromissos assumidos pelo Governador do Estado, para compor a
Orientação Estratégica de Governo (OEG), a qual é subsidiada com informações sobre os
cenários mundial e nacional e, em nível estadual, com diagnóstico, análise retrospectiva sobre
a ambiência socioeconômica paraibana; e, mapeamento dos problemas, potencialidades,
oportunidades e ameaças à economia. O arranjo definido cria os meios necessários e
suficientes para garantir êxito ao processo de

formulação do PPA 2012-2015, enquanto

instrumento de planejamento tático definido na Constituição Estadual.
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3.2 As Orientações Estratégicas das Secretarias (OES)
As Orientações Estratégicas das Secretarias (OES), correspondem às orientações
setoriais e regionais traçadas no âmbito de cada secretaria / órgão, a partir do estabelecido na
OEG, para definição das políticas públicas, dos programas temáticos setoriais e iniciativas a
serem inseridas no PPA para o setor especifico. Significa dizer que cabe a cada secretaria /
órgão elaborar suas orientações estratégicas, as quais deverão prover suporte para definição
dos Objetivos Setoriais e da atuação governamental a ser desenvolvidas através delas (es).
As Orientações Estratégicas das Secretarias (OES) devem estar em perfeita
consonância com a Orientação Estratégica de Governo (OEG), sendo destas extraídos os
informes que vão nortear, Objetivos e Estratégias de Desenvolvimento a serem
estabelecidos.

Tendo em vista que o Ente Estadual escolheu como um dos compromissos centrais de
governo a realização de uma gestão pública aberta à sociedade, a Orientação Estratégica de
Governo (OEG) define que as Orientações Estratégicas das Secretarias (OES), sejam
elaboradas considerando a visão das lideranças regionais e municipais de todas as Regiões
Geo-Administrativas do Estado (gestores públicos do executivo e legislativo municipal e
estadual, representações do empresariado, da comunidade acadêmica, intelectuais, expert’s e
lideranças da sociedade civil).

Para garantir e ampliar a participação social, foi criada na estrutura da SEPLAG PB a
Subsecretaria do Orçamento Democrático, com a atribuição de verificar problemas, identificar
de potencialidades e recolher demandas,

de forma participativa, com metodologia

apropriada, em audiências públicas, oficinas de integração e reuniões técnicas, devendo os
informes serem utilizados para subsidiar o delineamento das políticas, a definição de
objetivos, a fixação de metas e o ordenamento de prioridades por parte do Governo Estadual.
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As informações coletadas orientarão cada secretaria / órgão na formulação dos seus
objetivos setoriais e regionais, programas temáticos setoriais, iniciativas e ações.

Assim, a organização geral e seqüência de atividades proposta para a elaboração do
Plano Plurianual 2012-2015
2015 da Paraíba, pode ser sintetizada na forma esquemática mostrada
no Diagrama 2 a seguir:
Diagrama 2: Elaboração do PPA 2012-2015
2012
Síntese do Processo

Tendo como referência as Orientações Estratégicas da Secretaria (OES) e os Objetivos
Setoriais estabelecidos, cada secretaria e seus órgãos vinculados, definem os Programas
Temáticos Setoriais, Iniciativas e Ações que comporão os seus Planos de Trabalho,
Trabalho os quais
devem enfatizar a eliminação ou atenuação de problemas priorizados e o aproveitamento das
potencialidades dos municípios, das regiões e do Estado, como pressupostos que contribuem
para o sucesso da atuação governamental e como requisito básico para apoiar o
desenvolvimento estadual em bases sustentáveis.
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Entre as atividades fundamentais para a elaboração do PPA, pontua a formulação de
um Cenário Fiscal de Referência que, de forma sintética, consiste na identificação e definição
do montante de recursos orçamentários disponíveis para alocação no Plano Plurianual
referente ao período, sendo o Cenário Fiscal de Referência fundamental no processo de
elaboração do PPA, visto garantir a consistência fiscal do Plano.

A compatibilidade entre capacidade de financiamento e dispêndio de recursos previsto
no Plano é ponto fundamental para o seu êxito, devendo ser constituída das seguintes etapas:

a) projeção das receitas;
b) fixação da meta fiscal; e,
c) projeção das despesas obrigatórias e discricionárias.

3.3 Estratégia de Financiamento do PPA 2012-2015
No contexto de restrição fiscal enfrentado pelo Governo Federal e pelo Governo do
Estado, os recursos de origem orçamentária não são suficientes para financiar todos os
investimentos necessários ao desenvolvimento paraibano. A conjuntura atual mostra uma
capacidade limitada do Setor Público para, isoladamente, prover sustentação ao patamar de
investimentos requeridos.

A mobilização de recursos não-orçamentários, com efeito, afigura-se necessária para
estabelecer uma Estratégia de Financiamento que permita alinhar os esforços de investimento
do setor público como um todo e do setor privado, em especial aqueles voltados para o
fortalecimento da infra-estrutura econômica, da logística e dos serviços sociais de natureza
essencial.

A busca de fontes alternativas de financiamento e a idealização de novos arranjos
contratuais que possam dispensar o aporte de recursos orçamentários do Estado ou mesmo
otimizar a sua utilização para viabilizar projetos de interesse público são fundamentais em
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cenário de restrição financeira. Nesse contexto, recursos das instituições financeiras públicas,
com responsabilidades desenvolvimentistas, como o BNDES, Caixa Econômica Federal e
Banco do Nordeste apresentam-se como alternativas de financiamento, ao que se adicione
recursos que possam advir dos próprios empreendimentos, a exemplo de Concessões de
Serviços Públicos ou de Parcerias Público Privadas, nas quais a remuneração pelos serviços e
investimentos possam decorrer apenas em parte do Poder Público.

3.4 O Processo de Formulação dos Programas Temáticos Setoriais do PPA 2012-2015
Tendo em vista o fato de o Programa Temático Setorial constituir um elemento central
no PPA, a sua formulação requer o fornecimento de um conjunto de informações
denominadas Atributos do Programa Temático Setorial, cuja síntese pode ser visualizada no
diagrama 3 e a conceituação está apresentada em seguida.
Diagrama 3: Formulação dos Programas Temáticos Setoriais do PPA 2012-2015

Formulação do PPA 2012-2015: Posicionamento dos Componentes e Atributos
40 compromissos do Governo
Análise de ambiência do Estado
 Objetivos do Milênio
 Sem. Desen. Sustentável –PB
 Orçamento Democrático (OD)

Orientações
Estratégicas de
Governo (OEG)

Orientações
Estratégicas
Setoriais (OES)

Dimensões
Área Temática
Área Temática Setorial
Programa Temático Setorial

1.Código
2. Órg. Responsável
3. Título
4. Contextualização
5. Indicadores
6. Valor Global

7. Objetivos (7.1,...,7.n)

7.2.1. Código
7.2.2. Enunciado
7.1.1. Código
7.1.2. Enunciado

8. Metas (8.1,...,8.n)

9. Iniciativas (9.1,...,9.n)

8.2.1. Descrição
8.2.2. Unid. de Medida
8.2.3.
Meta Regionalizada
8.1.1.
Descrição
8.2.4.
Quantidades
8.1.2.
Unid.
de Medida
8.2.5.
Valor
Total
8.1.3.
Meta
Regionalizada

9.2.1. Código
9.2.2. Título
9.1.1.
Código
9.2.3.
Descrição
9.1.2.
Título
9.2.4. Tipo:
9.1.3.
Finalidade
Orçament.
e Normativas
9.1.4. Tipo:
Orçament. e Normativas

8.1.4. Quantidades
8.1.5. Valor Total

LOA

(*) Ações Orçamentárias

Ações 1,...,n (*)
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CONCEITUAÇÃO

Orientação Estratégica de Governo (OEG)

Corresponde a fase que engloba a reflexão do Chefe do Poder Executivo (portanto
reflexão política), devendo por conseqüência servir para orientação e balizamento

aos

dirigentes e gestores governamentais quanto aos Objetivos Superiores do Governo e a
Estratégia de Desenvolvimento a ser adotada para possibilitar a implementação de medidas
que respondam ao conjunto de compromissos assumidos com a sociedade, face aos meios que
estão disponíveis ao Ente Governamental e passíveis de serem por ele acessados.

Orientações Estratégicas das Secretarias (OES)

As Orientações Estratégicas das Secretarias (OES) correspondem às orientações
setoriais e regionais traçadas no âmbito de cada Secretaria / Órgão, a partir do estabelecido
na (OEG), para definição das políticas públicas, dos programas temáticos setoriais e iniciativas
a serem inseridas no PPA do setor especifico.

Dimensão

É a categoria ou componente onde estão especificados, com o maior nível de agregação,
os grandes temas aglutinadores dos programas do PPA. Pela sua amplitude e abrangência, a
categoria Dimensão transcende as áreas de atuação de Secretarias e Órgãos da Estrutura do
Poder Público Estadual.

Área Temática

São sub-divisões da categoria Dimensão, onde estão especificados (compreendidos)
temas aglutinadores dos programas do PPA. As Áreas Temáticas, assim como as dimensões,
transcendem o universo de atuação de Secretarias e Órgãos da Estrutura do Poder Público
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Estadual. As Áreas Temáticas foram estruturas pela SEPLAG e devem ser submetidas a
validação pelas setoriais.

Área Temática Setorial

As Áreas Temáticas Setoriais são sub-divisões da categoria Áreas Temáticas, onde
estão aglutinados programas temáticos setoriais do PPA com características afins, portanto
em conformidade com um setor ou segmento de atuação. Essas áreas coincidem, em grande
parte das vezes, com a atuação de Secretarias e Órgãos da Estrutura do Poder Público
Estadual. As Áreas Temáticas Setoriais foram estruturas pela SEPLAG e devem ser submetidas
à validação pelas Secretarias e Órgãos da Estrutura do Poder Público Estadual.

Programa Temático Setorial

Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada em função da
especificidade dos Temas das Políticas Públicas trabalhados por cada Secretaria ou órgão
responsável. É o instrumento destinado a articular um conjunto de iniciativas necessárias e
suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade.

O Ministério Público, o Poder Judiciário a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas
do Estado, que em última análise, também, ofertam à sociedade e ao próprio Estado, produtos
e serviços de interesse coletivo, democratizando a ação do Estado e favorecendo a melhoria da
Governança, no PPA 2012-2015, terão seus Programas Temáticos Setoriais apresentados de
forma aglutinada na Dimensão 5. Democratização do Estado e Governança; Área Temática 5.1.
Gestão Pública e Transparência Governamental; 5.1.3. Área Temática Setorial Justiça,
Legislação e Controle, destacando as especificidades de cada uma das áreas consideradas.
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III.4.1. Atributos do Programa Temático Setorial: Seqüência
O Programa Temático Setorial é constituído pelos seguintes atributos:
1. CÓDIGO
2. ÓRGÃO RESPONSÁVEL
3. TÍTULO
4. CONTEXTUALIZAÇÃO
5. INDICADORES
6. VALOR GLOBAL

7. OBJETIVOS
7.1. Código
7.2. Enunciado

8. METAS
8.1. Descrição
8.2. Unidade de Medida
8.3. Meta Regionalizada
8.4. Quantidades
8.5. Valor Total

9. INICIATIVAS
9.1. Código
9.2. Título
9.3. Finalidade
9.4. Tipo - Orçamentária e Normativa
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III.4.2. Atributos do Programa Temático Setorial: Conceitos

1. CÓDIGO

É um número identificador definido no contexto do Sistema de convenção adotado no PPA
para organização e representação do Programa Temático Setorial. O mesmo código é utilizado no
PPA e no Orçamento. Se o programa proposto pela Secretaria / Órgão já existe no PPA 2008-2011,
o seu código será mantido no PPA 2012-2015. Em caso de ser proposto um Programa Temático
Setorial com características novas, um novo código será gerado automaticamente pelo Sistema
PPA.

2. ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Órgão com a competência legal pelo gerenciamento do Programa Temático Setorial,
mesmo quando nele houver a participação de outro órgão do Estado ou parceiro.

3. TÍTULO

O título é o elemento que expressa os propósitos do Programa Temático Setorial. Deve
ser de fácil compreensão para a sociedade, podendo ser descrito numa frase-síntese. O título
deve reportar as áreas e ou segmentos de atuação do Órgão Gestor.

LEMBRETE IMPORTANTE
No título, todas as palavras devem ser escritas com iniciais em maiúscula, com exceção dos
artigos, preposições e conjunções. Não se deve colocar ponto final.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO

Contextualizar uma determinada questão ou assunto é interpretá-lo ou analisá-lo tendo
em conta o contexto em que está inserido.
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A contextualização do Programa Temático Setorial será formulada pelo Órgão por ele
responsável, devendo abordar os seguintes aspectos:
• Interpretação objetiva e sintética da temática tratada;
• Oportunidades e os desafios associados;
• Contornos regionais que o Programa Temático Setorial objeto da política pública deverá
assumir;
• Transformações que se deseja realizar;
• Desafios que devem ser considerados pelos Objetivos

OBS: Quando necessário o texto deve conter gráficos e tabelas com a síntese das informações
e mapas que permitam a análise temática na(s) regiões objeto da(s) intervenções.

5. INDICADORES

Instrumento para medir o desempenho do Programa Temático Setorial. Deve ser
passível de aferição e coerente com o objetivo estabelecido, apurável em tempo oportuno e
periodicamente. O indicador permite, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou
efetividade alcançada com a execução do programa.

LEMBRETE IMPORTANTE
Eficiência: é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização
de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a padrões estabelecidos;
Eficácia: é a medida do grau de atingimento das metas fixadas para um determinado projeto,
atividade ou programa em relação ao previsto;
Efetividade: é a medida do grau de atingimento dos objetivos que orientam a constituição de
um determinado Programa, tendo como referência os impactos na sociedade.
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Para cada Programa Temático Setorial é obrigatório haver ao menos um indicador e
para os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado não é exigida a inclusão de
indicadores.
Os atributos dos indicadores estão detalhados a seguir:

a. Denominação:
Forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade.

b. Unidade de Medida:
Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador. Por exemplo,
para o indicador “taxa de analfabetismo” a unidade de medida seria “porcentagem”, e para o
indicador “taxa de mortalidade infantil” a unidade de medida seria “1/1000” (1 óbito para
cada 1000 nascimentos).

c. Índice de Referência:
Situação mais recente do problema e sua respectiva data de apuração. Consiste na
aferição de um indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida
escolhida, que servirá de base para projeção do indicador ao final do PPA ou do Programa. Por
exemplo: no ano de 2010, a “taxa de mortalidade infantil” foi de X para cada 1000
nascimentos.

d. Fonte:
Órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a
apuração do indicador e divulgação periódica dos índices. As informações utilizadas na
construção dos indicadores poderão ser produzidas pelos próprios órgãos executores dos
programas ou outros integrantes da estrutura da Secretaria / Órgão responsável. Estes
deverão manter sistemas de coleta e tratamento de informações com esta finalidade. Em
muitos casos, entretanto, as informações serão buscadas junto a outras fontes que podem ser
instituições oficiais ou mesmo privadas, de reconhecida credibilidade: IBGE, IPEA, FIPE, FGV,
Banco Central, DIEESE, ANBID, entre outras.
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6. VALOR GLOBAL

É a estimativa dos recursos financeiros necessários à consecução dos Objetivos relacionados
ao Programa Temático Setorial no período do Plano. O PPA trará a indicação do valor destinado aos
programas em cada ano do período de sua vigência (2012, 2013, 2014 e 2015).

7. OBJETIVOS

O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela
implementação do conjunto de iniciativas do Programa Temático Setorial.

Cada Programa Temático Setorial é composto por um ou mais Objetivos que
expressam as escolhas do governo para a implementação de determinada política pública, não
sendo, portanto, apenas uma declaração descomprometida com as soluções.

O Objetivo explicita a escolha para a implementação da política pública desejada,
levando em conta aspectos políticos, sociais, econômicos, institucionais, tecnológicos, legais e
ambientais; e, orienta taticamente a atuação do Estado no intuito de garantir a entrega à
sociedade dos bens e serviços necessários para o alcance das metas estipuladas.

A elaboração do Objetivo requer o conhecimento aprofundado do respectivo tema, bem
como do contexto em que as políticas públicas a ele relacionadas são desenvolvidas

7.1. Código
É um número identificador definido no contexto do Sistema de convenção adotado no PPA
para referenciar o objetivo do Programa Temático Setorial.

7.2. Enunciado
É a proclamação do que o Programa Temático Setorial irá disponibilizar à sociedade em
termos de bens e serviços
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8. METAS
É uma medida de natureza quantitativa para determinar o alcance do Objetivo. Expressa a
quantidade total de um determinado bem ou serviço a ser disponibilizado à sociedade para o
alcance do resultado pretendido pelo Programa Temático Setorial no seu período de
implementação. Cada Objetivo deverá ter uma ou mais metas associadas.

O descritor da meta admite, além de quantitativos em números absolutos, quantitativos em
números relativos. Na regionalização dessas metas só se admite números absolutos e o critério
para regionalização de metas é o da localização dos beneficiários.

8.1. Descrição

Expressa, de forma sucinta e clara o que efetivamente será feito, finalidade e
delimitação.
8.2. Unidade de Medida

Unidade de Medida é o padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou
serviço.
LEMBRETE IMPORTANTE
Recomenda-se não utilizar padrões que resultem em metas fracionárias. Quando o produto
for uma unidade indivisível, como é o caso de projetos de investimento como obras de infraestrutura (uma ponte, uma barragem, um sistema etc.), executadas em período superior a 01
(hum) ano, deve-se sempre utilizar como padrão “% de execução física”.

8.3. Meta Regionalizada

Fornece informações relacionadas à distribuição das metas estipuladas pelo Programa
Temático Setorial para as Regiões Geoadministrativas, que é o recorte territorial trabalhado
no PPA 2012-2015.
Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão

34

 MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015

8.4. Quantidades
Numeral representativo da quantidade de um determinado bem ou serviço a ser
disponibilizado à sociedade.

8.5. Valor Total
É o montante financeiro necessário para implementação do conjunto das metas nas regiões.

9. INICIATIVAS
A Iniciativa é um atributo do Programa Temático que norteia a atuação governamental
e estabelece um elo entre o Plano e o Orçamento.
A Iniciativa declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da
coordenação de ações orçamentárias e outras: ações institucionais e normativas, bem como
da pactuação entre entes federados, entre Estado e sociedade e da integração de políticas
públicas.
A Iniciativa não se restringe a ações orçamentárias. É possível que o financiamento se
dê por outras fontes. Além das formas de financiamento, as Iniciativas consideram também
como as políticas organizam os agentes e instrumentos que a materializam (dimensão
associada à gestão, relação federativa, relação público-privada, critérios de adesão,
condicionantes, priorizações, mecanismos de seleção e identificação).

IMPORTANTE: O elo entre PPA e Orçamento se dará por meio das Iniciativas dos Programas
Temáticos Setoriais constantes no Plano e as ações não serão mais visualizadas no PPA, estando
apresentadas apenas no Orçamento.
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9.1. Código
É um número identificador definido no contexto do Sistema de convenção adotado no PPA
para referenciar as iniciativas do Programa Temático Setorial.

9.2. Finalidade

Expressa, de forma sucinta e clara o que efetivamente será feito, a partir do
desenvolvimento da ação.
9.3. Tipo

a) Orçamentária
Contribui para a consecução do objetivo do Programa Temático Setorial, gerando bem ou
serviço para uma parcela ou para a totalidade do seu público-alvo, e que demanda recursos
orçamentários, gerando portanto ações na LOA

b) Institucionais e Normativas
Contribui para a consecução do objetivo do Programa Temático Setorial mas não demanda
recursos orçamentários, não gerando portanto ações na LOA.

III.4.3. Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

São elementos do Plano que classificam um conjunto de iniciativas / ações destinadas
ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como de ações não
tratadas nos Programas Temáticos Setoriais por meio de suas Iniciativas.
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A Lei Nº 8.186 de 16 de março de 2007, que definiu a estrutura da Administração
Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, estabelece em seu artigo 3º, V, entre as
finalidades e competências privativas da Secretaria de Estado da Administração, as iniciativas
/ ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção dos Órgãos da Administração Direta do
Poder executivo Estadual. Decorre daí que o PPA 2012-2015, terá um Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado, para os Órgãos da Administração Direta, padronizado nos
moldes do atual programa 5046- Apoio administrativo.

IMPORTANTE: O Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, da Administração
Direta, terá como atributos apenas Código, Órgão responsável, Título e Valor Global.

Os Órgãos da Administração Indireta assim como os Outros Poderes (Ministério
Público, Poder Judiciário, Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado), terão
Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, individualizados para viabilizar a
sua atuação, submetidos aos mesmos critérios aplicáveis aos Programas de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo e
com os mesmos atributos: Código, Órgão responsável, Título e Valor Global.
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