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GLOSSÁRIO 
 
 

 
Avaliação – “Processo de delineação, obtenção e fornecimento de informações úteis 
ao julgamento de alternativas de decisão sobre determinado objeto.” (Marino, 2003, p. 
20). É periódica e está relacionada à relevância, desempenho, eficiência e impacto do 
projeto no contexto dos objetivos estabelecidos.  
 
Eficácia – é a relação entre o alcance de metas e tempo, ou seja, é o grau em que se 
alcançam os objetivos e metas do programa, em um determinado período de tempo, 
sem considerar os custos implicados.  
 
Eficiência – é a relação entre custo e benefícios, onde se busca a minimização do 
custo total para uma quantidade de produto, ou a maximização do produto para um 
gasto total previamente fixado. 
 
Efetividade – é a relação entre os resultados e o objetivo. “É a medida do impacto ou 
do grau de alcance dos objetivos.” (Cohen e Franco, 2004, p. 107). 
 
Indicador – “É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo 
sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 
mesma.” (Januzzi, 2003, p. 15). É utilizado como um instrumento operacional para 
avaliar e monitorar a realidade social e urbana, para fins de formulação e reformulação 
de políticas públicas. Os indicadores podem ser classificados de diversas maneiras, 
para finalidade desse relatório utilizaremos as seguintes classificações:  

a) indicadores das etapas de gerenciamento do programa: Insumo; Processo; 
Produtos; Resultado e Impacto;  

b) indicadores de desempenho: eficiência, eficácia e efetividade. 
 
Indicadores de Insumo: explicitam a disponibilidade de recursos, materiais, financeiros 
e humanos, para implementação de um determinado programa; 
 
Indicadores de Processo: traduzem em medidas quantitativas o esforço operacional 
de alocação racional de recursos (humanos, físicos ou financeiros) para obtenção de 
produtos;  
 
Indicadores de Produtos: medida quantitativa dos bens e serviços entregues aos 
usuários finais (população-alvo); 
 
Indicadores de Resultado: são aqueles que permitem avaliar os efeitos imediatos da 
entrega dos produtos na população-alvo; 
 
Indicadores de Impacto: reflexos da intervenção no contexto maior, resultados mais 
abrangentes da política/programa junto aos setores visados, considerando o contexto 
mais amplo (econômico, político e social). 
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Meta Física – é a dimensão quantitativa, temporal e espacial do objetivo. 
 

Monitoramento – é uma avaliação sistemática e contínua do processo de um tipo de 
trabalho em um período de tempo determinado. Deve produzir informações e dados 
confiáveis para subsidiar a análise da razão de eventuais alterações no Plano. 
 
Objetivo – é a situação que se deseja obter ao final da implementação do Programa, 
mediante a aplicação dos recursos e da realização das ações previstas. (Cohen e 
Franco, 2004, p. 88). 
 
Programa Finalístico – resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à população 
(Manual de Elaboração do PPA para municípios). 
 
Programa de Apoio Administrativo – contempla as despesas de natureza tipicamente 
administrativa, que, embora contribuam para a consecução dos objetivos dos outros 
Programas, não são passíveis de apropriação a estes Programas (Manual de 
Elaboração do PPA para municípios). 
 
SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH, desenvolvido pela Prodabel – 
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte. 
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BASE LEGAL 
 
 
 
Lei Municipal nº 9.131, de 30 de Dezembro de 2005 (PPAG) 
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG -, para o quadriênio 
2006-2009, para o município de Belo Horizonte. 
 
 
Lei Municipal nº 9.595, de 26 de Agosto de 2008 (LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2009) 
Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual – LOA – de 
2009 para o município de Belo Horizonte. 
 
 
Portaria Municipal SMPL nº 006/09, de 04 de abril de 2009 
Estabelece os procedimentos, os responsáveis e a periodicidade para registro de 
informações relacionadas com o desempenho das metas físicas finalísticas do Plano 
Plurianual de Ação Governamental – PPAG, no Sistema Orçamentário e Financeiro – 
SOF. 
 
Portaria Municipal SMPL nº 008/09, de 15/07/09 
Altera a composição dos Responsáveis pelo monitoramento do PPAG 
 
Portaria Municipal SMPL nº 10/09, de 20/11/09 
Altera a composição dos Responsáveis pelo monitoramento do PPAG 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
O presente documento contém aspectos importantes sobre o monitoramento e a 

avaliação dos programas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2006-

2009 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). O objetivo é apresentar um 

mapeamento da execução das metas físicas e financeiras das ações municipais no ano 

de 2009, a partir de dados extraídos do Sistema Orçamentário e Financeiro (SOF) da 

PBH e de informações fornecidas pelos técnicos responsáveis pelo monitoramento das 

metas físicas em suas respectivas áreas de atuação. 

 

Incluem-se também, no presente documento, indicadores de resultados dos principais 

programas finalísticos do PPAG de cada uma das grandes áreas temáticas municipais: 

Políticas Sociais, Educação, Saúde, Políticas Urbanas e Orçamento Participativo.  

 

O Monitoramento e a Avaliação (M&A) de programas governamentais possuem grande 

relevância para as funções de planejamento e gestão públicas. Nessa perspectiva, o 

M&A gera subsídios para a gestão do PPAG, na medida em que apresentam 

informações sobre o desempenho de cada ação e sub-ação integrante dos programas. 

Dessa forma, destaca-se o trabalho gerencial de cada órgão da PBH, de 

acompanhamento sistemático das ações que compõem o PPAG, primordial para a sua 

avaliação anual. 

 

Existem inúmeros modelos de avaliação dos serviços e programas governamentais. No 

entanto, as abordagens que têm merecido maior atenção por parte dos analistas das 

políticas e programas governamentais estão relacionadas ao acompanhamento dos 

elementos determinantes da eficácia, da eficiência e da efetividade. Para avaliar a 

eficácia, é necessário medir as metas a produzir e os produtos alcançados de cada um 

dos projetos e atividades. A avaliação da eficiência requer que se mensurem os 

produtos e seus custos. A efetividade se obtém mensurando os objetivos dos 

programas e os indicadores de seu impacto sobre a realidade que se quer transformar. 
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O presente documento prioriza a análise da eficácia da execução das metas físicas 

municipais em 2009, apontando o grau de realização das metas dos produtos previstos. 

Além dos aspectos quantitativos, o presente processo de avaliação apresenta aspectos 

qualitativos, a partir do julgamento de valor das justificativas e restrições apresentadas 

pelos órgãos a respeito da execução das metas físicas.  

 

Além da análise da eficácia, apresenta-se também o acompanhamento da efetividade 

dos programas do PPAG 2006-2009, que tem sido realizado por meio da apuração dos 

indicadores de resultados, buscando avaliar em que medida a intervenção 

governamental tem sido efetiva em sua tarefa de melhorar a vida dos munícipes.  

 

Em 2009, a PBH adotou uma importante ferramenta para o aprimoramento do trabalho 

referente ao monitoramento e à avaliação do PPAG do município de Belo Horizonte: o 

desenvolvimento do Módulo de Monitoramento do PPAG, que integra o SOF. De 

forma inédita no município, foi inserida a prática de lançamento, pelos técnicos 

responsáveis de cada órgão, das informações relativas à execução mensal das metas 

físicas. Cabe destacar que, mesmo sendo o primeiro ano de funcionamento do sistema, 

observou-se o esforço dos responsáveis pelo monitoramento em lançar e enviar as 

informações dentro dos prazos estabelecidos. A informatização deste processo 

modernizou a gestão do PPAG municipal, aprimorando os processos de monitoramento 

e avaliação, gerando relatórios com os cálculos das taxas de eficácia, além de 

informações referentes aos indicadores dos programas. 

 

Por fim, este documento apresenta algumas conclusões que levam em consideração o 

conjunto das informações apresentadas e identifica os principais desafios a serem 

enfrentados na implementação da gestão pública para resultados. Assim, além de 

prestar contas à sociedade, o Relatório de Avaliação Anual do PPAG agrega 

informações necessárias à melhoria da qualidade da ação governamental.
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AVALIAÇÃO DO PPAG / 2009 

 

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG do município de Belo Horizonte, 

as Ações (Projetos e Atividades) são desdobradas em Sub-ações, que representam 

efetivamente as metas físicas de cada ação orçamentária. Portanto, cada Ação (Projeto 

ou Atividade) possui uma ou mais sub-ações com produtos e unidades de medida 

previamente estabelecidos. 

 

A quarta avaliação anual do PPAG 2006-2009 de Belo Horizonte foi realizada em 

janeiro de 2010, sobre os dados relativos ao ano de 2009. O objetivo principal desta 

avaliação foi o de analisar a eficácia das ações da PBH destinadas ao atendimento 

direto da população do município, ou seja, projetos e atividades relacionados à oferta 

de bens e serviços à sociedade. 

 

Metodologia 

 

Segundo Chianca et al., uma forma interessante de sintetizar o plano de avaliação é por 

meio da construção de uma matriz avaliativa em que são especificadas as metas 

estabelecidas, as fontes de informação, os métodos e procedimentos de coleta e 

análise de dados. Nos primeiros anos do PPAG 2006-2009, o monitoramento e a 

avaliação foram baseados em matrizes e/ou planilhas eletrônicas que possuíam as 

informações necessárias para análise. 

 

Com o objetivo de aprimorar a atividade de monitoramento do PPAG, a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação (SMPL), em parceria com a 

Empresa de Processamento de Dados do Município de Belo Horizonte (Prodabel), 

desenvolveu, em 2009, o Módulo de Monitoramento do PPAG, integrado ao SOF. As 

matrizes foram todas transpostas ao Sistema de Monitoramento. A partir da Portaria 

Municipal SMPL 006/09, publicada no Diário Oficial do Município em 04/04/09, cada 

órgão da PBH que possuía, no orçamento de 2009, metas físicas passíveis de serem 
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monitoradas indicou um responsável para exercer esta tarefa. Esses responsáveis 

receberam o manual do sistema, elaborado pela Gerência do PPAG, e treinamento 

específico para o lançamento mensal das informações relativas à execução das metas 

físicas no novo Módulo de Monitoramento do PPAG. 

 

Esta ferramenta de trabalho configurou um avanço na sistemática do monitoramento do 

PPAG. Dessa forma, o monitoramento se tornou mais ágil e transparente, podendo 

gerar relatórios de acompanhamento sob diversas perspectivas. 

 

Portanto, a metodologia para avaliação do quarto ano do PPAG municipal se apoiou 

nos relatórios gerados pelo Sistema de Monitoramento do PPAG, com informações 

lançadas mensalmente pelos técnicos das diversas áreas da PBH em 2009. 

 

Conforme objetivo deste estudo, foram consideradas apenas as metas finalísticas, ou 

seja, aquelas que proporcionam bem ou serviço ofertado diretamente à sociedade, em 

atendimento às demandas previstas. Dessa forma, diversos órgãos da PBH, 

principalmente aqueles de atividades-meio, que não possuem ações finalísticas, não 

participaram desta avaliação. Além disso, foram suprimidas da análise as metas de 

atividades-meio de diversos órgãos, que possuíam como produto “serviços 

administrativos”, ou seja, atividades de funcionamento interno, de caráter gerencial. 

 

Dados Gerais 

 

A Prefeitura de Belo Horizonte é constituída por Unidades Orçamentárias (UO’s), entre 

Secretarias Municipais, Fundações, Empresas, Secretarias Regionais, Fundos 

Municipais e Encargos. Em 2009, as UO’s da PBH estavam distribuídas conforme 

Tabela 1: 
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TABELA 1 – Distribuição das Unidades Orçamentárias (UO’s) de Belo Horizonte 
(2009) 

 

UO’s por tipo QUANTIDADE 

Fundações 3 
Empresas 4 
Fundos Municipais 18 
Encargos 2 
Secretarias Regionais 27 
Outros (demais secretarias, 

superintendências, Consórcio, Coordenadoria, 
etc.) 

41 

TOTAL 95 
Fonte: Elaboração própria a partir do Manual de elaboração da Proposta  

Orçamentária 2009. Prefeitura de Belo Horizonte (2009). 

 

Do total de 95 (noventa e cinco) UO’s, esta avaliação selecionou 48 (quarenta e oito), 

as quais possuíam metas finalísticas passíveis de serem monitoradas e analisadas em 

2009. 

 

PROGRAMAS, AÇÕES E SUB-AÇÕES 

 

Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um 

conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, visando à 

solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda 

da sociedade. Em 2009, 94 (noventa e quatro) programas do PPAG do município de 

Belo Horizonte tiveram execução orçamentária. 

 

Ação é a operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à sociedade 

ou que contribui para atender ao objetivo do Programa. As ações podem ser 

classificadas como Projetos (limitadas no tempo), Atividades (contínuas) e Operações 

Especiais. Em 2009, Belo Horizonte apresentou um total de 272 (duzentos e setenta e 

duas) Ações com execução orçamentária.  
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Sub-ação é o desdobramento da Ação e constitui os quantitativos das metas físicas, 

com seus respectivos produtos e unidades de medida. Em 2009, foram monitoradas 

541 sub-ações com metas finalísticas. 

 

Resultados referentes à Eficácia da Execução das Metas Físicas 

 

A situação da execução das metas físicas de 2009 do PPAG em relação ao previsto 

está ilustrada na Tabela 2: 

 

TABELA 2 – Situação da execução das Metas Físicas do PPAG 
de Belo Horizonte (2009) 

 

Situação das Metas Quantidade %  

Execução acima do previsto 137 25 

Execução igual ao previsto 106 20 

Execução abaixo do previsto 213 39 

Metas não executadas 85 16 

Total 541 100 

Fonte: Elaboração própria a partir do Demonstrativo da Execução das Metas Físicas  
– Exercício 2009 / Sistema Orçamentário e Financeiro/PBH 

 

 

Importante destacar que, ao analisar as informações enviadas pelos órgãos da PBH, 

pôde-se verificar que, dentre as metas executadas abaixo do previsto, 75 (setenta e 

cinco) sub-ações estavam entre 80% e 99,99% de execução, ou seja, um bom 

percentual de execução1. Portanto, somando-se estas 75 (setenta e cinco) com as 243 

(duzentos e quarenta e três) metas cumpridas, teremos um total de 318 metas 

cumpridas, significando 58,78% de execução satisfatória.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Este intervalo de percentual de execução (80% a 99,99%) foi definido considerando uma margem usual de índice 

satisfatório para execução das metas, ou seja, a execução superior a 80% de algumas metas contribuiu para o 
atendimento dos objetivos dos Programas. Este intervalo é o mesmo considerado pelo Governo Federal (conforme 
publicação “Monitoramentos em números do Plano Plurianual – Ano Base 2006”. 
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Justificativas e Restrições 

 

Foi solicitado aos órgãos que justificassem todas as metas executadas abaixo ou acima 

do previsto anual, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre os motivos das 

execuções diferentes da previsão inicial.  

 

Além das justificativas, as metas que foram executadas abaixo do previsto ou não foram 

executadas passaram por uma análise mais criteriosa das restrições que as fizeram não 

serem cumpridas de acordo com o previsto. As restrições são barreiras à 

implementação eficaz dos Programas, que resultam em alterações nas estratégias de 

desenvolvimento dos projetos e atividades2. 

 

Dessa forma, foi estabelecida uma classificação das restrições: 

 Orçamentário e/ou Financeira; 

 Administrativa e/ou Gerencial; 

 Institucional; 

 Licitações; 

 Financiamento Externo; 

 Alterações de demanda em relação aos produtos ou serviços ofertados à população; 

 Erro no dimensionamento da meta; 

 Outras. 

 

De acordo com as análises das justificativas que os órgãos enviaram sobre as 

informações de execução física das metas, foram feitas as classificações e as mesmas 

tiveram uma distribuição conforme Tabela 3: 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Para ver os conceitos dos tipos estabelecidos de restrição, consultar o Anexo deste documento. 
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TABELA 3 – Classificação das Restrições – PPAG de Belo Horizonte (2009) 

Tipos de Restrições Nº de Sub-ações 
classificadas 

% 

1. Orçamentário e/ou Financeira 33 11 
2. Administrativa e/ou Gerencial 58 19 
3. Institucional 13 4 
4. Licitações 11 4 
5. Financiamento Externo 8 3 
6. Alterações de demanda em relação aos 
produtos ou serviços ofertados à população 

71 24 

7. Erro no dimensionamento da meta 38 13 
8. Outras 66 22 

Total 298 100 
Fonte: Elaboração própria a partir do Demonstrativo da Execução das Metas Físicas  

– Exercício 2009 / Sistema Orçamentário e Financeiro/PBH 
 

 

Das restrições ao cumprimento das metas do PPAG de Belo Horizonte, em 2009, 

observamos que o maior obstáculo apontado pelos órgãos foi a restrição classificada 

como “Alterações de demanda em relação aos produtos ou serviços ofertados à 

população”, o segundo maior obstáculo verificado foram as restrições classificadas 

como “outras”, ou seja, que não se encaixavam em nenhum outro tipo e, em terceiro 

lugar, as restrições de natureza administrativa e/ou gerencial. 

 

As principais justificativas apontadas pelos órgãos em relação às restrições foram: 

 

a) Restrição 6: Alterações de demanda em relação aos produtos ou serviços 

ofertados à população 

 

Principalmente na área social, houve redução de demanda em alguns serviços, cujas 

metas se referem à capacidade de atendimento, com destaque para redução da 

demanda de crianças e adolescentes nas atividades a eles ofertadas devido a 

implementação da Escola em Tempo Integral; variação do público participante nos 

eventos culturais e esportivos, dentre outros.  Houve também redução de demanda na 

ação ¨Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta complexidade¨, sendo considerada 

avaliação positiva, tendo em vista o avanço do desenvolvimento da autonomia dos 

indivíduos e famílias. 
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b) Restrição 8: Outras 

 
Dentro desta categoria, foram apontadas diversas questões relativas aos impedimentos 

da execução de metas que não se enquadravam nas outras categorias. Destacam-se o 

atraso na execução de obras, devido às desapropriações e indenizações de famílias, 

dificuldades para escolha de terrenos para utilização e ocorrência de chuvas intensas, 

dentre outros. 

 

c) Restrição 2: Administrativa e/ou Gerencial 

 

As principais justificativas apontadas para esta restrição foram as reprogramações de 

metas motivadas pela redefinição de prioridades, limitação de recursos humanos, 

atrasos no início e no decorrer do projeto, dificuldades para obtenção de informações, 

dentre outros.  
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INDICADORES DE RESULTADOS DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 
 

 

Este relatório apresenta os resultados para o período 2005-2009 dos indicadores 

finalísticos selecionados para avaliação dos principais programas do PPAG 2006-2009. 

É importante destacar que nem todos os indicadores apresentados no QUADRO 1 

estão diretamente relacionados a um determinado programa do PPAG, mas, em sua 

maioria, às grandes áreas temáticas e, dentro destas, foram destacados os principais 

programas do PPAG, definidos tomando por base os programas finalísticos com 

maiores volumes de recursos alocados e que contribuem para que os objetivos da 

política setorial sejam alcançados.  

 

Na área de Políticas Sociais, foi calculado o percentual da população alvo beneficiada 

pelo Programa Bolsa-Família (PBF). Assim como em anos anteriores, à exceção de 

2008, esse percentual ultrapassa os 100%, indicando que em Belo Horizonte o número 

de famílias beneficiadas pelo referido programa é superior à estimativa do número de 

famílias pobres. 

  

Na área de educação, a taxa líquida de matrícula, indicador relacionado ao acesso à 

educação, mostra que praticamente a totalidade das crianças entre 7 e 14 anos estão 

matriculadas no ensino fundamental no município de Belo Horizonte. Na educação 

infantil, nos últimos cinco anos registrou-se um contínuo aumento no número de vagas 

oferecidas nessa modalidade pela Rede Municipal de Ensino - RME, de 11.774 em 

2005 para 17.017 em 2009, ou seja, em quatro anos um aumento de 44,5% no número 

de alunos matriculados. Também deve ser destacado o alto percentual de professores 

da RME com formação superior, 95,2% em 2009. 

 

O setor de saúde em Belo Horizonte também apresentou resultados positivos no 

período analisado, observados especialmente por meio da evolução dos indicadores de 

mortalidade infantil e mortalidade materna, ambos indicadores de monitoramento do 

Pacto pelos Objetivos do Milênio. Em 2009 a mortalidade entre menores de 1 ano caiu 
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para 10,88 para cada grupo de 1.000 nascidos vivos, e a razão da mortalidade materna 

para 48,9 por 100.000. Destacam-se também a alta cobertura vacinal para menores de 

1 ano (Sabin, BCG, Tetravalente, Hepatite B, Tríplice Viral) e a melhoria nos 

indicadores de tuberculose e leishmaniose viceral. 

 

Para a área de Políticas Urbanas, vale ressaltar que na cidade de Belo Horizonte 

aproximadamente 95% da população é atendida por serviço de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares e, em 2009, ampliou-se para 84% o percentual de vias urbanizadas 

atendidas pelo serviço de varrição. A regularização fundiária em Áreas de Interesse 

Social atingiu em 2009 a marca de 15,4% das famílias residentes nestas áreas. 

 

Quanto ao Orçamento Participativo, observa-se que, em Belo Horizonte, não menos do 

que 41,28% dos empreendimentos aprovados no OP 2009/2010 estão em vilas e 

favelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 1 – Indicadores de Resultado selecionados para avaliação dos Programas Prioritários do PPAG por 

Área Temática 

Políticas Sociais 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome 

Descrição do  Cálculo Fonte dos 
Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 

19- Proteção Social Básica; 20- 

Proteção Social Especial; 74- 

Assistência Alimentar e Nutricional 

Percentual da população 

alvo beneficiada pelo 

Bolsa-Família 

Número de famílias 

beneficiadas/estimativa do 

número de famílias pobres 

Secretaria 

Municipal de 

Políticas 

Sociais 

113,36% 117,56% 102,19% 90,70% 106,3% 

 

 

 

Educação 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome 

 Fonte dos 
Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 

135 - Primeira Escola          

136 - Ensino Fundamental     

137 - Ensino Médio 

  

Taxa Líquida de Matrícula no 

Ensino Fundamental 

Razão entre o nº total de 

matrículas, no município, 

de crianças de 7 a 14 anos 

no ensino fundamental e a 

população estimada de BH 

com idade de 7 a 14 anos 

Secretaria 

Municipal de 

Educação; 

Secretaria 

Estadual de 

Educação-

MG 

(população: 

Datasus) 

95,18% 94, 26% 102,8% 101,2% 98,4% 

Continua... 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão. 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome 

 Fonte dos 
Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 

 

Número de Matrículas na 

Educação Infantil da RME 

Nº total de matrículas na 

Educação Infantil da RME 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

11.774 12.396 13.728 15.152 17.017 

Número médio de alunos por 

turma na Educação Infantil 

Razão entre o nº total de 

alunos e o nº total de 

turmas 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

19,9 19,5 18,2 18,99 18,82 

Número médio de alunos por 

turma no Ensino 

Fundamental 

Razão entre o nº total de 

alunos e o nº total de 

turmas 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

27,8 27,4 27,7 27,63 27,15 

Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – IDEB - 

1ª. Fase (1ª a 4ª séries) 

Indicador de qualidade 

educacional que combina 

informações de 

desempenho em exames 

padronizados de 

proficiência em Língua 

Portuguesa e Matemática 

(Prova Brasil), obtido pelos 

estudantes ao final das 

etapas de ensino, com 

informações sobre 

rendimento escolar 

(aprovação); escala de 0 a 

10. 

Ministério da 

Educação - 

MEC 

4,6 
Não 

disponível 
4,4 

Não 

disponível 

Dados de 

2009 serão 

publicados 

em maio 

de 2010 

Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – IDEB 

- 1ª. Fase (5ª a 8ª séries) 

3,7 
Não 

disponível 
3,4 

Não 

disponível 

Dados de 

2009 serão 

publicados 

em maio 

de 2010 

Proporção de Professores do 

Ensino Fundamental da RME 

com formação superior 

Razão entre o nº total de 

professores do ensino 

fundamental da RME com 

formação superior e o nº 

total de professores do 

ensino fundamental da 

RME, multiplicada por 

100. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

92,3 95,4 96,6 96,13 95,2 



 

Saúde 
Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome Descrição do  Cálculo 
Fonte dos 

Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 * 

30- Atendimento Ambulatorial, 
Emergencial e Hospitalar; 114- Rede 

Assistencial - BH Vida: Saúde Integral;  
117- Gestão do BH Vida: Saúde Integral 

Taxa de Mortalidade 

Infantil  

Razão entre o nº de óbitos 

de crianças até 1 ano de 

idade e o nº total de 

nascidos vivos, 

multiplicada por 1.000. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

14,36 12,85 11,69 11,75 10,88 

Taxa de Mortalidade de 

Crianças Menores de 5 

Anos  

Óbitos de crianças de até 5 

anos/ número de nascidos 

vivos no ano, multiplicado 

por 1000 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

16,28 14,88 13,95 13,90 12,90 

Razão de Mortalidade 

Materna  

Razão entre o nº total de 

óbitos de mulheres por 

causas relacionadas à 

gestão e/ou parto e o nº 

total de nascidos vivos, 

multiplicada por 100.000 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

59,5 45,2 43,0 51,8 48,94 

Cobertura do Programa 

Saúde da Família (PSF)  

Razão entre o nº de 

pessoas atendidas pelo PSF 

e a população total do 

município, multiplicada 

por 100 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

70% 76% 77,5% 75% 76% 

Cobertura Vacinal em 

Menores de 1 ano: Sabin  

Nº de doses de vacina 

sabin aplicadas/menores de 

1 ano, multiplicado por 100 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

DATASUS 

93% 94% 95% 87% 89% 

Continua... 

 

 

 

 

 



 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome Descrição do  Cálculo 
Fonte dos 

Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 * 

30- Atendimento Ambulatorial, 
Emergencial e Hospitalar; 114- Rede 

Assistencial - BH Vida: Saúde Integral;  
117- Gestão do BH Vida: Saúde Integral 

Cobertura Vacinal em 

Menores de 1 ano: BCG 

Nº de doses de vacina 

BCG aplicadas/menores de 

1 ano, multiplicado 100 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

DATASUS 

103% 115% 112% 114% 116% 

Cobertura Vacinal em 

Menores de 1 ano: 

Tetravalente 

Nº de doses de vacina 

tetravalente 

aplicadas/menores de 1 

ano, multiplicado por 100 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

DATASUS 

93% 94% 96% 89% 83,95 % 

Cobertura Vacinal em 

Menores de 1 ano: Hepatite 

B 

Nº de doses de vacina anti-

hepatite B 

aplicadas/menores de 1 

ano, multiplicado por 100 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

86% 90% 91% 88% 88% 

Cobertura Vacinal em 

Menores de 1 ano: Tríplice 

viral 

Nº de doses de vacina 

triplice viral 

aplicadas/menores de 1 

ano, multiplicado por 100 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

80% 92% 929% 88% 95,2% 

Proporção de gestantes que 

fizeram mais de 7 consultas 

no pré-natal 

Razão entre o nº de 

gestantes que fizeram 7 ou 

mais consultas médicas de 

pré-natal e o nº total de 

nascidos vivos, 

multiplicada por 100. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

70,70 70,60 71,1 73,80  74,29 

Taxa de Incidência de 

AIDS entre Pessoas com 

Idade a partir de 13 Anos 

Indivíduo com idade maior 

que 13 anos soro-positivo/ 

indivíduo maior que 13 

anos, multiplicado por 

100.000 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

20,42 16,05 19,74 19,9 19,32 

Continua... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão. 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome Descrição do  Cálculo 
Fonte dos 

Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 * 

30- Atendimento Ambulatorial, 
Emergencial e Hospitalar; 114- Rede 

Assistencial - BH Vida: Saúde Integral;  
117- Gestão do BH Vida: Saúde Integral 

Taxa de Incidência de 

Tuberculose 

Casos novos 

diagnosticados 

ano/população, 

multiplicado por 100.000 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

39,8 32,9 33,8 
30,40 

 
28,17 

Taxa de Mortalidade por 

Tuberculose  

Óbitos de Tb como causa 

básica(SIM)/população, 

multiplicado por 100.000 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

1,9 1,00 1,61 
1,19 

  
1,3 

Taxa de Incidência de 

Leishmaniose Visceral  

Casos confirmados de 

leishmaniose visceral/ 

população total do 

município, multiplicado 

por 100.000 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

4,70 5,30 4,50 6,6 4,90 

Média de consultas médicas 

básicas por habitante 

Consultas médicas básicas 

realizadas pelas UBS/ 

população total do 

município 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

0,93 0,85 0,87 0,89 0,91 

 

* Dados preliminares sujeitos à revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Políticas Urbanas 
Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome Descrição do  Cálculo Fonte dos 
Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 

46- Operacionalização da Limpeza 

Pública 

Proporção da população 

atendida por Serviço de 

Coleta de Resíduos Sólidos 

Domiciliares 

Razão entre a população 

atendida com coleta 

regular de resíduos sólidos 

domiciliares porta a porta 

e a população urbana de 

Belo Horizonte, em % 

Superintendência 

de Limpeza 

Urbana (SLU); 

Plano Municipal 

de Saneamento 

2008 - 2011 

95% 95% 95% 95% 95% 

Proporção de Vias 

Pavimentadas Atendidas 

por Serviço de Varrição 

Razão entre a extensão de 

vias atendidas com serviço 

de varrição e a extensão 

total de vias urbanas 

pavimentadas do 

Município, em %. 

Superintendência 

de Limpeza 

Urbana (SLU) 

80%  80% 81% 81% 84% 

65- Qualificação Habitacional em 

Vilas, Favelas e Áreas de Interesse 

Social; 

Proporção de Famílias 

Beneficiadas pelo processo 

de planejamento urbano 

em áreas de interesse 

social, através da 

elaboração dos Planos 

Globais Específicos – 

PGEs  

Razão entre o nº total de 

Famílias Beneficiadas 

pelos PGE’s e o total de 

famílias situadas em áreas 

de interesse social. 

Urbel 62,21% 65,35% 66,52%  69,49% 69,49 % 

Proporção de Famílias 

Beneficiadas por 

Aprovação de Lotes em 

Áreas de Interesse Social 

Razão entre o nº de 

famílias de áreas de 

interesse social 

beneficiadas pela 

aprovação de lote e o total 

de famílias em áreas de 

interesse social. 

Urbel 13,8% 14% 14%  14% 15,39% 

Continua... 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão. 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome Descrição do  Cálculo Fonte dos 
Dados 

Valor 
Apurado 

2005 

Valor 
Apurado 

2006 

Valor 
Apurado 

2007 

Valor 
Apurado 

2008 

Valor 
Apurado 

2009 

62- Gestão do Sistema Viário 

Municipal 
Média do % de viagens 

lotadas no pico da tarde 

100 – (Razão entre o nº de 

viagens abaixo do nível de 

ocupação máxima 

estabelecida e o nº de 

viagens realizadas) 

BHTRANS 15% 14% 13% 14% 22%(1) 

(1) Em 2009, novos critérios foram adotados para a definição de viagens lotadas, de acordo com o novo contrato de concessão do Sistema de Transporte 

Coletivo Municipal por Ônibus, o nível de ocupação máxima no pico da tarde passou de uma média de 6 passageiros em pé/m2 para 5 passageiros em pé/m2. 

 

 

Orçamento Participativo 

Programas Prioritários Indicadores 

Código - Nome Nome Descrição do  Cálculo 
Fonte dos 

Dados 

Valor 
Apurado 

2005/2006 * 

Valor 
Apurado 

2007/2008 * 

Valor 
Apurado 

2009/2010 * 

8 - Processo Participativo 
Popular 

Percentual de aprovação de 

empreendimentos do OP 

em vilas e favelas 

Razão entre o total de 

empreendimentos aprovados 

em vilas e favelas e o total de 

empreendimentos aprovados 

no OP em toda a cidade. 

Secretaria 

Adjunta de 

Planejamento 

37,61% 33,67% 41,28% 

Percentual de aprovação de 

empreendimentos do OP 

em áreas prioritárias 

Razão entre o total de 

empreendimentos aprovados 

em áreas prioritárias e o total 

de empreendimentos 

aprovados no OP em toda a 

cidade. 

Secretaria 

Adjunta de 

Planejamento 

60,68% 46,94% 51,38% 

(a) Considerou-se o biênio de referência das rodadas do OP. 

 

 



 

CONCLUSÃO 
 

 

O presente documento apresenta dados para subsidiar a discussão na busca do 

aperfeiçoamento da metodologia de monitoramento e avaliação do Plano Plurianual de 

Ação Governamental, a partir da análise da avaliação do ano de 2009, o quarto e último 

ano de execução do PPAG 2006-2009 de Belo Horizonte. 

 

A partir da seleção de dados e verificação das informações, pode-se constatar que o 

percentual de atingimento favorável das metas de 2009 do PPAG foi de quase 60%, um 

índice considerado satisfatório para o quarto ano de execução do Plano.  

 

Em relação aos obstáculos informados que dificultaram o cumprimento das metas, 

foram apontadas como principais restrições as alterações de demanda, principalmente 

na área social, cujas metas se referem à capacidade de atendimento, onde se pode 

fazer uma avaliação positiva, dado o avanço do desenvolvimento da autonomia dos 

indivíduos e famílias. Além disso, foram apontadas também diversas questões relativas 

aos impedimentos da execução de obras, devido às desapropriações e indenizações de 

famílias, dentre outros. Outras questões destacadas foram as de natureza 

administrativa, como as reprogramações de metas e revisões de metodologias e as 

limitações de recursos humanos. 

 

O acompanhamento da efetividade dos programas do PPAG 2006-2009 tem sido 

realizado por meio da apuração dos indicadores de resultados, que buscam avaliar em 

que medida a intervenção governamental tem sido efetiva em sua tarefa de melhorar a 

vida dos munícipes.  

 

A implantação do novo módulo de monitoramento do PPAG significou um grande 

avanço para a gestão dos Programas, em suas diversas instâncias. Deve-se salientar 

que o ano de 2009 foi o primeiro ano de funcionamento do sistema. Apesar disso, 

observou-se que a maioria dos órgãos enviou as informações dentro do prazo 
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estipulado. A equipe da Gerência do PPAG tem realizado importante trabalho de 

orientação dos técnicos dos órgãos da PBH em relação à execução orçamentária por 

sub-ação. Portanto, a implantação desta ferramenta possibilitou a geração de relatórios 

quantitativos de evolução das metas físicas e financeiras das ações e sub-ações e à 

uma série de análises sobre os diversos aspectos relativos aos resultados e à execução 

dos Programas. A evolução de funcionalidades e relatórios do sistema possibilitou a 

apuração dos índices de eficiência da gestão orçamentária, ou seja, a relação entre a 

meta física executada e o custo da mesma. Estas evoluções do sistema permitem o 

aprimoramento constante do monitoramento do PPAG. 

 

Entre os avanços proporcionados pela experiência de avaliação anual do PPAG 2006-

2009, citam-se o estímulo à discussão sobre monitoramento e avaliação que os 

técnicos e os diversos órgãos da PBH foram envolvidos. Esse fato constituiu-se num 

importante caminho para disseminar a cultura de avaliação na administração pública. O 

monitoramento do PPAG em rede efetuado pelos técnicos das áreas e pela SMPL é 

fundamental na gestão para resultados. Para que este funcione com sucesso, faz-se 

necessário o enfrentamento dos seguintes desafios: o aprimoramento da integração de 

todos os órgãos – principalmente no que tange aos Programas Intersetoriais -, e o fluxo 

de informações. 

 

É preciso que a atividade de monitoramento e avaliação, prática recente na 

administração pública brasileira, avance em direção ao acompanhamento de resultados 

e ao suporte às decisões de planejamento. 
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ANEXO  
 
 

Restrições  
 
As restrições podem ser conceituadas como barreiras à implementação eficaz dos 
Programas ou obstáculos internos nas organizações. São, portanto, desafios que 
devem ser enfrentados tanto no processo de planejamento quanto na implementação 
das estratégias contidas no Plano. 
 
Para fins deste estudo, as restrições foram classificadas da seguinte forma: 
 
 

1. Orçamentárias e/ou financeiras: 
 

Dotação orçamentária insuficiente para a execução do programa ou ações; 
contingenciamento (limites para dotação e empenho); dificuldade de obtenção de 
créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários); 
realocação do crédito setorial de um programa para outro. Atraso, liberação parcial 
ou não liberação de recursos financeiros para pagamento dos fornecedores de bens 
ou prestadores de serviços, e para o cumprimento de contratos e convênios; fluxo 
de recursos incompatível com a demanda de programa e ou ações, quando se 
verifica incompatibilidade entre os recursos e os valores demandados na execução. 
 

2. Administrativas e/ou Gerenciais: 
 

Referem-se a questões e procedimentos de ordem burocrática, relativos ao 
desempenho operacional, recursos humanos, estrutura organizacional, elaboração e 
assinatura de contratos. Também são incluídas nesta categoria as dificuldades 
relativas à falta de instrumentos gerenciais, como sistemas informatizados de apoio 
(infra-sistemas de informações gerenciais específicos para o órgão ou para o 
programa ou ação). Incluem-se também as alterações de metodologia do trabalho, 
reprogramações de metas, revisão de calendários, manutenções e dificuldades de 
mobilização da população. 
 

3. Institucionais: 
 

Compartimentalização rígida das competências e funções das áreas envolvidas com 
a gestão e execução do programa; serviços repassados para outras Secretarias; 
alteração do posicionamento institucional em relação aos Programas e/ou à sua 
estratégia de implementação; alterações das diretrizes; reorientação dos projetos 
prioritários. 
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4. Licitações 
 
Dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios para aquisição de bens 
ou contratação e concessão de serviços, tais como ausência de licitantes, 
apresentação de recursos, impugnação da licitação, atraso na análise das propostas 
ou na adjudicação do vencedor, desistências, etc. 
 
 

5. Financiamento Externo 
 
Dificuldades relativas à obtenção de financiamento externo, tais como: atrasos no 
repasse de recursos, dificuldade de organização da documentação, dentre outros. 
 
6. Alterações de demanda em relação aos produtos ou serviços ofertados à 

população 
 
Falta ou excesso de demanda dos produtos ou serviços ofertados à população, 
causando execução inferior da meta prevista. 
 
7. Erro no dimensionamento da meta 

 
Metas previstas com dimensão inferior do possível a ser executado. 
 
8. Outras 
 

Nesta categoria, encaixam-se as restrições que não se enquadram em nenhuma 
classificação anterior. 


