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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 9.801, de 30 de Dezembro de 2009 (PPAG) 
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG -, para o período 
2010-2013. 
 
 
Portaria SMPL nº 002/13, de 29 de Janeiro de 2013 (e Retificação de 06 de 
Fevereiro de 2013) 
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, no exercício de 2013. 
 
 
Portaria SMPL nº 008/13, de 03 de Setembro de 2013 (e Retificação de 06 de 
Setembro de 2013) 
Altera a composição dos Responsáveis pelo monitoramento do PPAG 
 
Portaria SMPL nº 010/13, de 10 de Outubro de 2013 
Altera a composição dos Responsáveis pelo monitoramento do PPAG 
 
Portaria SMPL nº 011/13, de 16 de Novembro de 2013 
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 2010-

2013 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 2013, o último ano do quadriênio, 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 divididas em 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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Nesse sentido, esta avaliação do último ano de execução do PPAG 2010-2013 está 

orientada na metodologia sugerida pela consultoria da Fundação IPEAD/UFMG, 

realizada em 2010, para calcular os coeficientes de eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária da PBH. 

 

Para calcular os indicadores de eficiência, devem ser observadas as distorções de 

planejamento e orçamento, analisando o grau de inconsistência na execução das 

metas, considerando as decisões operacionais relativas à maneira pela qual os 

instrumentos e recursos são empregados. Inúmeras limitações são apresentadas para 

a utilização da análise de custo-benefício. Essas limitações, como assinalam Cohen e 

Franco (2004, p. 193), dizem respeito à dificuldade de quantificar benefícios em termos 

monetários. O próprio cálculo dos componentes dos custos torna-se complexo já que 

devem ser considerados os custos humanos, técnicos e operacionais. Além disso, esse 

tipo de análise deve levar em conta os problemas associados às externalidades 

positivas ou negativas dos programas, que podem provocar economias ou 

deseconomias de escala.  

 

Desde 2009, a PBH possui uma importante ferramenta para o aprimoramento do 

trabalho referente ao monitoramento e à avaliação do PPAG do município de Belo 

Horizonte: o Sistema de Monitoramento do PPAG, módulo que integra o Sistema 

Orçamentário e Financeiro da Prefeitura de Belo Horizonte - SOF. Neste sistema são 

inseridas as informações relativas à execução mensal das metas físicas pelos técnicos 

responsáveis pelo monitoramento de cada órgão da PBH. 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 e 

eficiência, além de informações referentes aos indicadores dos programas. 

 
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.  
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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 / 2013 
 

A quarta avaliação anual do PPAG 2010-2013 de Belo Horizonte foi realizada em 

janeiro de 2014, sobre os dados relativos ao ano de 2013. O objetivo desta avaliação foi 

o de analisar a eficácia e a eficiência 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, bem como a análise dos indicadores de resultado dos 

programas municipais. 

 

O PPAG 2010-2013 do município de Belo Horizonte foi elaborado considerando os 

aspectos da gestão pública orientada para resultados, desde a formulação até a 

implantação e avaliação de políticas, programas e projetos. Além disso, foi considerada 

a articulação de diferentes fontes de recursos públicos e privados, mediante parcerias. 

 

DADOS GERAIS 

 

1. Áreas de Resultados 

 

As 12 Áreas de Resultados definidas originaram-se do Plano de Governo da atual 

administração municipal, apresentado à população. São áreas temáticas, prioritárias, 

que orientam a concentração dos melhores esforços da Administração Municipal para 

que a cidade alcance as transformações sociais, econômicas, ambientais e 

institucionais desejadas e previstas no Plano de Governo e tão necessárias a uma Belo 

Horizonte do século 21: 

� Cidade Saudável 

� Educação 

� Cidade com Mobilidade 

� Cidade Segura 

� Prosperidade 

� Modernidade 
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� Cidade com todas as Vilas Vivas 

� Cidade Compartilhada 

� Cidade Sustentável 

� Cidade de Todos 

� Cultura 

� Integração Metropolitana 

 

Na elaboração do PPAG 2010-2013, além das 12 Áreas de Resultado foram criadas 

mais duas: uma chamada “Outros”, para agrupar os programas que não se encaixavam 

especificamente em nenhuma das doze áreas, como aqueles relacionados aos 

encargos, dívidas, legislativo, etc. e outra chamada “Parcerias e Concessões”, com o 

objetivo de incluir o Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP’s) e Concessões, 

sem custo orçamentário. 

 

2. Projetos Sustentadores 

 

Nas 12 Áreas de Resultados, a Administração Municipal elegeu 40 Projetos 

Sustentadores, que são empreendimentos que mobilizam recursos financeiros, 

humanos, técnicos, capazes de tornar possíveis as transformações e o 

desenvolvimento da nossa capital. 

 

Cada Projeto Sustentador tem objetivos específicos, população a ser beneficiada, 

resultados/indicadores esperados, prazo definido para sua total implantação, metas 

físicas, órgãos e equipes envolvidas na sua execução e um gerente responsável pela 

sua condução. 

 

O novo modelo de gestão adota um enfoque fortemente gerencial, para que sejam 

alcançados os resultados desejados, sem perder de vista as características típicas da 

gestão pública, no que se refere à ação política, à transparência, à participação e à 

observância da legislação. 
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3. Unidades Orçamentárias 

 

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

Secretarias Municipais, Fundações, Empresas, Secretarias Regionais, Fundos 

Municipais e Encargos. Em 2013, as U.O.’s da PBH estavam assim distribuídas: 

 
TABELA 1 – Distribuição das Unidades Orçamentárias (U.O.’s) de Belo Horizonte 

(2013) 
 

UO’s por tipo QUANTIDADE 

Fundações 3 
Empresas/Autarquias 7 
Secretarias  50 
Fundos Municipais 23 
Encargos 2 
Secretarias Regionais 9 

TOTAL 94 
Fonte: Elaboração própria a partir do Manual de elaboração da Proposta  

Orçamentária 2014. Prefeitura de Belo Horizonte (2013). 
 

Do total de 94 (noventa e quatro) U.O.’s, esta avaliação selecionou 45 (quarenta e 

cinco), as quais possuíam metas finalísticas passíveis de serem monitoradas e 

analisadas em 2013.  

 

4. 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 2013, 103 (cento e três) 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 
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Especiais. No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG do município de Belo 

Horizonte, as Ações são desdobradas em Sub-ações, que representam efetivamente as 

metas físicas de cada ação orçamentária. Portanto, cada Ação possui uma ou mais 

sub-ações com produtos e unidades de medida previamente estabelecidos. 

 

Sub-ação é o desdobramento da Ação e constitui os quantitativos das metas físicas, 

com seus respectivos produtos e unidades de medida. Em 2013, foram monitoradas 

626 (seiscentas e vinte e seis) sub-ações com metas finalísticas. 

 

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.  

 

Todas as informações necessárias para a análise foram extraídas das matrizes e 

relatórios gerados do Sistema de Monitoramento do PPAG. Esta ferramenta de 

trabalho, em funcionamento desde 2009, configurou um avanço na sistemática do 

monitoramento do PPAG. Dessa forma, este processo se tornou mais ágil e 

transparente, podendo gerar relatórios de acompanhamento sob diversas perspectivas. 

 

A partir da Portaria SMPL 002/13, publicada no Diário Oficial do Município em 29/01/13 

(e suas posteriores retificações), cada órgão da PBH que possuía, no orçamento de 

2013, metas físicas passíveis de serem 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 Módulo de Monitoramento do 

PPAG. 
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Portanto, a metodologia para avaliação do quarto ano do PPAG municipal do período 

2010-2013 se apoiou nos relatórios gerados pelo Sistema de Monitoramento do PPAG, 

com informações lançadas mensalmente pelos técnicos das diversas áreas da PBH em 

2013 (ver Volume II deste relatório). 

 

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. Também 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. 

Além disso, de acordo com a metodologia de cálculo dos índices de eficácia e eficiência 

sugerida pela Fundação IPEAD/UFMG, foram consideradas apenas as sub-ações 

válidas, ou seja, as que possuíam metas físicas previstas e os respectivos orçamentos 

previstos. 

 

A seguir, são apresentados os conceitos abordados na metodologia proposta para o 

cálculo dos índices de eficácia e eficiência geral para as sub-ações do ano de 2013: 

 

 

Eficiência e Eficácia 

 

De acordo com a Fundação IPEAD/UFMG, a eficiência refere-se SEMPRE à relação 

entre os resultados obtidos e os recursos empregados, tratando-se de uma avaliação 

“custo-benefício”. Por sua vez, a eficácia refere-se SEMPRE ao percentual de 

cumprimento de uma meta planejada, avaliando quanto foi executado do que foi 

proposto. Portanto, não se mede a eficácia sem que as metas estabelecidas pelo 

planejamento tenham sido explicitadas de modo que sua realização possa ser medida 

objetivamente. 
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A metodologia sugerida envolvendo os conceitos previamente apresentados é 

constituída da criação do índice geral de eficiência e do índice de eficácia: 

Índices de Eficiência que geram o Índice de Eficiência Geral 
 

Eficiência Prevista                  Eficiência Realizada              Eficiência                          
Geral 

 
Ep = Gasto previsto                 Er =  Gasto realizado                    K1 =Ep 
         Meta Prevista                            Meta realizada                                  Er 
 
 
              
Índice de Eficácia 
 
Eficácia = k2 = Meta realizada 
                         Meta Prevista 
 
 
 
Classificação dos Índices 
 

A avaliação dos índices efetivamente encontrados com os dados pode ser realizada em 

função da seguinte classificação: 

 

TABELA 2 - Classificação dos Índices de Eficácia e Eficiência 

Índice de Eficiência Índice de Eficácia 

0 a 0,29 Ineficiente 0 a 0,29 Ineficaz 

0,3 a 0,49 Pouco Ineficiente 0,3 a 0,49 Pouco Eficaz 

0,5 a 0,79  Moderadamente 

Eficiente 

0,5 a 0,79  Moderadamente 

Eficaz 

0,8 a 1,19 Eficiente 0,8 a 1,19 Eficaz 

Acima 1,2 Muito Eficiente Acima 1,2 Muito Eficaz 

Fonte : Sistema Orçamentário e Financeiro SOF – de acordo com a metodologia da Fundação IPEAD/UFMG 

 

Os limites classificatórios são pré-definidos, e podem ser chamados de “limites 

externos”. Uma sub-ação que apresente um valor zero será considerada de pior 

desempenho enquanto que o valor unitário do índice representa uma sub-ação com o 

comportamento desejado. 
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Metas Cumulativas e Não-Cumulativas 
 
O Sistema de Monitoramento do PPAG integrado ao SOF permite uma classificação de 

cada sub-ação, de acordo com a situação. A cada lançamento da execução mensal da 

meta, o sistema automaticamente soma os quantitativos executados. No caso das 

metas não-cumulativas estas possuem um identificador no sistema que impede a soma 

das quantidades. Isso ocorre, por exemplo, na área de educação, onde os alunos 

matriculados são os mesmos durante todo o ano. Dessa forma, o sistema está 

programado para exibir no campo “Qtde executada” o maior valor executado do ano, 

que indica o atendimento máximo da Prefeitura em relação àquele projeto, durante o 

período. 
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RESULTADOS 

 

Para interpretar os índices de eficácia e eficiência, elaborou-se uma tabela para cada 

índice, com seus intervalos de classificação com o objetivo de comparar as sub-ações 

pela análise dos dois índices. 

 

TABELA 03 – Índices de Eficácia das Sub-ações (2013) 
 

  Índices de Eficácia  

  Ineficaz Pouco Eficaz 
Moderadamente 

Eficaz 
Eficaz 

Muito 
Eficaz 

Total 

Totais de sub-
ações 187 36 77 248 78 626 
Percentuais 30 6 12 40 12 100 

            

Fonte : Sistema Orçamentário e Financeiro SOF – de acordo com a metodologia da Fundação IPEAD /UFMG 

 

 

 

GRÁFICO 01 – Índices de Eficácia - % de Sub-ações por intervalo (2013) 
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TABELA 04 – Índices de Eficiência das Sub-ações (2013) 

 

   Índices de Eficiência  

  Ineficiente 
Pouco 

Eficiente 
Moderadamente 

Eficiente Eficiente 
Muito 

Eficiente 

 
Não se 
aplica* 

Total 

Totais de sub-
ações 22 22 56 93 174 

 
259 626 

Percentuais 4 4 9 15 28 
 

41 100 
 
*Os índices  classificados como “não se aplica” são aqueles que foram impossibilitados de serem calculados, tendo em 
vista a execução zerada da meta física e/ou da meta orçamentária, prejudicando a fórmula do cálculo. 
Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro SOF – de acordo com a metodologia da Fundação IPEAD /UFMG. 

 

 

GRÁFICO 02 – Índices de Eficiência - % de Sub-ações por intervalo (2013) 

 
 

 

 

De acordo com a metodologia da Fundação IPEAD e observando as tabelas e gráficos, 

podemos observar que 52% das sub-ações foram eficazes e muito eficazes, resultados 

considerados bons, já que mais da metade das sub-ações tiveram execução física 

superior a 80% em relação ao previsto. Além disso, 43% das sub-ações foram 

eficientes e muito eficientes.  
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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 atividades1. 

 

Dessa forma, foi estabelecida uma classificação das restrições: 

� Orçamentária 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 a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Para ver os conceitos dos tipos estabelecidos de restrição, consultar o Anexo deste documento. 
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TABELA 5 – Classificação das Restrições – PPAG de Belo Horizonte (2013) 

Tipos de Restrições Nº de Sub-ações 
classificadas 

% 

1. Orçamentária e/ou Financeira 56 14% 
2. Administrativa e/ou Gerencial 130 33% 
3. Institucional 20 5% 
4. Licitações 20 5% 
5. Financiamento Externo 16 4% 
6. Alterações de demanda em relação aos 
produtos ou serviços ofertados à população 

74 19% 

7. Erro no dimensionamento da meta 38 10% 
8. Outras 43 11% 
Total 397 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir do Demonstrativo da Execução das Metas Físicas  
– Exercício 2013 / Sistema Orçamentário e Financeiro/PBH 

 

Das restrições ao cumprimento das metas do PPAG de Belo Horizonte, em 2013, 

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

como “Administrativa e/ou Gerencial”, o segundo maior obstáculo verificado foram as 

restrições classificadas como “Alterações de demanda em relação aos produtos ou 

serviços ofertados à população”, e, em terceiro lugar, as restrições classificadas com o 

tipo “Orçamentária/Financeira”. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS 
 

A análise da execução orçamentária de 2013, consolidada por Área de Resultado e por 

Programa, contempla os recursos do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social que 

financiaram as despesas dos programas. Os valores do Crédito Disponível são após as 

suplementações e anulações. 

 

Tabela 6 – Execução Orçamentária dos Programas Municipais por Área de 
Resultado (2013)  

 

Área de 
Resultado 

Cód. 
Prog. 

Programa LOA 2013 
Crédito 

Disponível 
Valor 

Empenhado 

Cidade com 
Mobilidade 

59 
Gerenciamento do Controle 
Urbano 

              
77.974.969,00          88.823.234,00         82.490.035,11  

60 Gestão da Mobilidade Urbana 
              

71.464.000,00          81.714.105,00         77.859.745,97  

62 
Gestão do Sistema Viário 
Municipal 

           
128.911.875,00        101.588.961,00         94.998.077,75  

209 Implantação do Corta Caminho  
           

281.470.185,00        203.919.806,00       154.291.990,36  

210 
Conclusão das Avenidas Antônio 
Carlos e Pedro I  

           
126.392.364,00        172.327.188,00       161.532.023,27  

211 
Prioridade ao Transporte 
Coletivo  

           
238.506.184,00        279.064.933,00       271.535.478,65  

212 
Gestão Inteligente do Transporte 
Urbano  

              
17.877.000,00          15.471.956,00           8.832.226,01  

213 Novos Terminais Rodoviários  
              

25.136.575,00          38.431.168,00         31.090.633,64  

  
  Sub-total 

       
967.733.152,00        981.341.351,00       882.630.210,76  

Cidade com 
Todas Vilas 

Vivas 

64 
Geração de Habitações Urbanas 
Populares 

                 
1.190.625,00            1.979.500,00              871.733,00  

65 

Qualificação Habitacional em 
Vilas, Favelas e Áreas de 
Interesse Social 

              
42.218.788,00          36.552.218,00         23.853.734,36  

225 Vila Viva 
           

458.931.876,00        307.617.474,00       231.729.665,15  

226 Habitação  
              

30.599.799,00          31.699.799,00         17.870.439,51  

  
  Sub-total 

       
532.941.088,00        377.848.991,00       274.325.572,02  

Cidade 
Compartilhada 

227 
Orçamento Participativo e 
Gestão Compartilhada 

              
57.214.521,00          36.550.888,00         15.443.837,91  

  
  Sub-total 

         
57.214.521,00          36.550.888,00         15.443.837,91  

Cidade de 
Todos 

19 Proteção Social Básica 53.855.682,00         65.383.058,00         56.664.381,00  

20 Proteção Social Especial 57.064.899,00         58.256.913,00         43.757.310,01  

101 
Promoção e Democratização das 
Práticas de Esportes e Lazer 46.259.255,00         50.227.641,00         32.842.331,12  



 
 

22 

113 
Gestão da Política de 
Assistência Social 22.653.215,00         19.267.937,00         18.259.700,50  

120 Transferência de Renda 1.500.040,00           1.770.040,00           1.517.939,98  

121 

Desenvolvimento do Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e 
Renda  10.486.283,00         10.685.783,00           6.919.105,51  

122 Farmácia Popular 723.012,00              723.012,00              146.939,73  

123 Gestão da Política Social 7.971.272,00           8.191.272,00           6.515.520,89  

127 
Promoção e Defesa de Direitos 
Humanos e Cidadania  11.282.160,00         11.838.471,00           7.345.551,17  

132 

Gestão da Política Municipal de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 70.128.536,00         75.688.196,00         68.046.414,70  

162 
Gestão Intersetorial de Atenção 
ao Idoso 16.793.495,00         19.141.384,00         15.308.771,92  

163 

Promoção e Proteção às 
crianças e adolescentes e suas 
famílias  2.724.000,00           2.724.000,00              326.318,85  

234 

BH Cidadania  e o SUAS - 
Sistema Único de Assistência 
Social  29.201.733,00         16.451.977,00           8.361.424,37  

235  Atendimento ao Idoso 1.774.751,00           1.774.751,00              842.891,71  

236 Direito de Todos  9.127.753,00           4.606.000,00           2.750.000,00  

237 
Qualificação, Profissionalização 
e Emprego 18.227.603,00         18.569.803,00           6.148.777,75  

238 Promoção do Esporte  14.866.157,00           8.535.263,00           3.632.009,45  

  
  Sub-total 

       
374.639.846,00        373.835.501,00       279.385.388,66  

Cidade 
Saudável 

28 Vigilância em Saúde 
              

59.106.215,00          58.066.690,00         37.898.681,85  

30 
Atendimento Ambulatorial, 
Emergencial e Hospitalar 

           
245.624.522,00        244.859.922,00       230.637.988,00  

114 Rede Assistencial 
      

1.105.576.647,00     1.288.182.713,00    1.277.303.582,14  

117 Gestão do SUS-BH 
           

900.922.228,00        996.188.943,00       925.475.856,21  

157 Atenção Primária à Saúde (APS) 
           

202.899.415,00        159.693.568,00       116.359.953,79  

201 Hospital Metropolitano 
              

29.166.262,00            9.317.494,00           9.317.491,73  

202 Saúde da Família  
              

53.294.910,00          28.177.556,00         22.850.452,08  

203 
Melhoria do Atendimento 
Hospitalar  

              
35.173.250,00          43.370.000,00         43.355.856,92  

204 
Gestão e Regionalização da 
Saúde  

              
52.791.341,00          14.968.964,00         13.361.259,61  

  
  Sub-total 

    
2.684.554.790,00     2.842.825.850,00    2.676.561.122,33  

Cidade Segura 

84 Serviços  de Iluminação Pública 
    

50.989.223,00          39.588.020,00         33.069.373,74  

109 
Gestão da Segurança Pública e 
Patrimonial 

           
102.646.063,00        108.378.063,00         99.415.636,25  

214 Vigilância Eletrônica  
              

43.696.620,00          19.233.437,00         10.398.645,56  

215 Espaço Urbano Seguro  
                 

4.150.000,00               464.946,00                             -   

    Sub-total              167.664.466,00       142.883.655,55  
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201.481.906,00  

Cidade 
Sustentável 

46 
Operacionalização da Limpeza 
Pública 

           
340.571.430,00        349.313.567,00       324.149.762,71  

66 
Saneamento e Tratamento de 
Fundos de Vale 

              
19.553.635,00            9.992.377,00           6.009.614,22  

69 Gestão da Política Ambiental 
              

29.507.798,00          32.547.857,00         24.633.414,27  

70 

PROPAM - Programa de 
Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha 

              
46.239.000,00          30.373.898,00         16.304.403,14  

72 

Planejamento, Monitoramento e 
Gerenciamento dos Parques e 
Necrópoles 

              
44.889.322,00          45.284.922,00         36.832.901,79  

73 
Preservação e Conservação da 
Fauna e Flora 

              
23.926.311,00          24.762.411,00         20.479.212,80  

151 

DRENURBS - Prog. de Recuper. 
Amb. e Saneam. dos Fundos de 
Vales e dos Córregos em Leito 
Natural 

              
10.551.250,00            8.783.017,00           5.052.727,42  

159 Gestão de Praças e Jardins 
              

20.777.091,00          22.060.774,00         20.707.838,09  

228 
Coleta, Destinação e Tratamento 
de Resíduos Sólidos  

                 
1.800.730,00            1.800.730,00              698.555,89  

229 Recuperação Ambiental de BH  
           

296.212.395,00          59.354.238,00         36.832.093,84  

230 Estruturação Urbana  
              

23.760.927,00            9.387.970,00           2.848.714,41  

231 Parques e Jardins  
                 

5.167.782,00            5.336.354,00           4.239.376,74  

232 Movimento Respeito por BH  
              

21.644.104,00          18.071.329,00         10.587.245,03  

233 Manutenção da Cidade 
           

133.187.360,00        155.068.256,00       123.622.216,96  

  
  Sub-total 

    
1.017.789.135,00        772.137.700,00       632.998.077,31  

Cultura 

146 Gestão da Política Cultural 
              

31.581.501,00          29.727.955,00         25.347.544,09  

154 Fomento e Incentivo a Cultura 
              

11.641.460,00          11.807.460,00           8.793.538,05  

155 
História, Memória e Patrimônio 
Cultural de Belo Horizonte 

              
11.310.730,00          12.286.840,00           6.011.032,09  

156 
Promoção e Apoio ao 
Desenvolvimento Cultural 

              
23.556.420,00          20.473.856,00         14.870.639,39  

239 Rede BH Cultural  
              

14.540.309,00            9.703.219,00           4.839.892,62  

  
  Sub-total 

         
92.630.420,00          83.999.330,00         59.862.646,24  

Educação 

140 
Gestão e Operacionalização da 
Política Educacional 

      
1.188.331.103,00     1.228.753.202,00    1.123.508.438,65  

205 Expansão da Educação Infantil  
           

132.307.687,00          84.818.023,00         51.084.782,53  

206 Expansão da Escola Integrada  
           

143.735.613,00        118.997.026,00         85.613.970,55  

207 
Melhoria da Qualidade da 
Educação Municipal  

              
15.996.604,00          16.877.935,00         10.316.573,76  

  
  Sub-total 

    
1.480.371.007,00     1.449.446.186,00    1.270.523.765,49  

Integração 
Metropolitana 240 

Desenvolvimento Integrado da 
RMBH  

                 
2.866.096,00            2.866.096,00           2.841.096,00  
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    Sub-total 
           

2.866.096,00            2.866.096,00           2.841.096,00  

Modernidade 

9 

Gestão da Estrutura 
Organizacional e Promoção da 
Eficiência Administrativa 

                 
8.482.202,00            8.619.202,00           3.788.254,58  

12 
Gestão do Sistema de Controle 
Interno 

              
21.547.489,00          21.083.254,00         18.774.207,47  

13 
Gestão do Sistema Tributário 
Municipal 

             
88.441.940,00          89.624.827,00         81.346.735,97  

14 Gestão dos Recursos Humanos 
           

132.501.686,00        178.886.686,00       161.628.775,08  

32 Serviços de Informática 
                 

2.537.529,00            2.537.529,00           1.825.424,25  

85 
Gestão da Política de Tecnologia 
de Informação e Comunicação 

              
27.494.050,00          28.468.925,00         23.682.538,36  

87 
Gestão de Atendimento ao 
Cidadão 

              
14.751.582,00          14.570.452,00         13.844.646,32  

105 
Gestão da Política Fiscal 
Municipal 

              
12.386.752,00          14.228.574,00         12.839.683,14  

110 
Modernização dos Sistemas 
Informacionais 

              
26.670.023,00          25.821.929,00         22.499.668,59  

141 

Articulação do Planejamento do 
Desenvolvimento 
Socioeconômico  

                 
9.500.600,00            9.213.432,00           7.541.344,96  

144 Gestão do Planejamento 
                     

634.000,00               534.000,00              401.118,64  

148 
Gestão do Planejamento, 
Orçamento e Informação 

              
17.864.186,00          18.109.575,00           9.924.437,40  

149 

Inclusão Digital - Centro de 
Recondicionamento de 
Computadores 

                 
2.778.383,00            2.791.858,00           2.209.605,23  

158 
Evolução da Rede de 
Telecomunicações da PBH 

              
17.456.875,00          18.906.556,00         14.014.930,68  

160 

Observatório do Milênio e 
Monitoramento dos Objetivos do 
Milênio 

                     
590.000,00               592.000,00              528.814,20  

220 Gestão Estratégica de Pessoas  
                 

9.580.000,00            4.580.099,00                             -   

221 BH Digital 
                     

200.000,00               200.000,00                             -   

222 

Desburocratização e Melhoria 
dos Serviços de Atendimento ao 
Cidadão 

              
12.046.555,00            3.903.421,00                             -   

223 
Modernização dos Processos 
Administrativos 

              
15.387.564,00            9.779.681,00           1.055.365,49  

224 
Modernização da Receita e 
Captação de Recursos  

                 
1.000.000,00            1.000.000,00                             -   

  
  Sub-total 

           
421.851.416,00  

          
453.452.000,00  

        
375.905.550,36  

Outros 

1 
Atuação Legislativa da Câmara 
Municipal 

           
181.342.093,00  

          
181.342.093,00  

        
145.709.850,62  

3 Prestação de Serviços Jurídicos 
              

48.939.514,00  
             

51.887.814,00  
           

45.362.506,89  

4 Planejamento Orçamentário 
                 

2.163.608,00  
                

2.013.608,00  
              

1.823.936,80  

5 Relações Internacionais 
                     

943.945,00            1.084.091,00              683.672,13  

7 
Apoio Administrativo e 
Financeiro 

           
149.116.182,00        161.373.865,00       144.966.183,06  
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15 
Divulgação Institucional do 
Município 

              
23.404.148,00          42.898.406,00         42.279.727,30  

25 
Assistência Individual ao 
Servidor Municipal       

26 Gestão Previdenciária Municipal 
           

595.275.166,00        621.875.695,00       590.289.171,19  

33 
Encargos com Inativos do 
Legislativo 

              
12.194.666,00          12.194.666,00         10.529.508,05  

44 
Qualificação dos Próprios 
Municipais 

                 
9.308.804,00          13.780.537,00         12.577.059,52  

45 
Apoio Operacional à 
Investimentos 

              
81.994.260,00          94.989.202,00         84.679.998,86  

57 Gestão da Política Urbana 
              

21.102.379,00          38.100.253,00         32.058.722,30  

88 Encargos Financeiros Municipais 
           

238.877.800,00        255.907.833,00       243.518.927,85  

89 Sentenças Judiciais 
              

99.158.651,00        102.808.651,00         56.932.293,32  

90 
Aporte de Recursos a Entidades 
Societárias 

                 
3.000.000,00            3.150.000,00           2.911.586,30  

91 
Gestão da Dívida Pública 
Contratada 

           
625.085.000,00        799.592.451,00       735.730.589,48  

93 Articulação de Políticas 
                 

2.032.000,00            2.033.000,00              327.740,41  

96 Coordenação Superior Municipal 
              

15.723.560,00          16.937.620,00         13.325.434,12  

97 Serviço de Assistência Militar 
                     

532.012,00               565.012,00              528.612,36  

999 Reserva de Contingência 
              

10.293.441,00            6.349.678,00                             -   

  
  Sub-total 

    
2.120.487.229,00     2.408.884.475,00    2.164.235.520,56  

Prosperidade 

86 
Fomento ao Turismo de Lazer, 
Eventos e Negócios 

              
25.881.101,00          29.842.685,00         25.957.998,20  

216 
Desburocratização e Melhoria do 
Ambiente de Negócios  

                        
79.122,00                 79.122,00                             -   

217 Promoção de Investimentos  
                        

20.000,00                 20.000,00                             -   

218 Turismo em BH  
                     

981.500,00               760.040,00              347.936,51  

219 Copa 2014  
              

17.897.316,00          17.864.964,00           2.630.501,78  

  
  Sub-total 

         
44.859.039,00          48.566.811,00         28.936.436,49  

    Total 
    

9.999.419.645,00     9.999.419.645,00    8.806.532.879,68  
 

Fonte: Elaboração própria a partir do Demonstrativo Consolidado da Execução – Exercício 2013 / Sistema 
Orçamentário e Financeiro/PBH 

 

 

Os valores empenhados do crédito disponível informam que a PBH teve um índice de 

88% de execução orçamentária. Observa-se que, do total, 50 programas tiveram 

execução orçamentária superior a 80% (valor empenhado em relação ao crédito 

disponível); dentre eles podemos destacar o Programa Rede Assistencial e o Programa 

Melhoria do Atendimento Hospitalar, ambos da área da saúde. Os programas que 
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possuem os maiores recursos empenhados foram o Programa de Gestão e 

Operacionalização da Política de Educação e o Programa de Rede Assistencial 

somando um total de R$ 2.400.812.020,79 de execução, aproximadamente 27% dos 

valores totais empenhados pela PBH. 
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INDICADORES DE RESULTADOS DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 
 

 

No processo de estruturação do modelo de monitoramento do PPAG 2010-2013 foi 

definido um nível de monitoramento baseado em indicadores finalísticos dos Programas 

de governo. Com a definição de indicadores e metas de resultados buscou-se implantar 

uma dimensão de avaliação que se aproximasse das medidas de eficácia (alcance dos 

objetivos estipulados) e efetividade, entendida como o sucesso ou fracasso em termos 

de uma efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das populações 

atingidas pelo programa avaliado.  

Em parceria com os órgãos gestores dos Programas foram selecionados indicadores 

capazes de mensurar o desempenho dos programas no alcance dos objetivos 

estipulados, medindo, de acordo com cada projeto, as transformações no público-alvo 

resultantes da execução do Programa ou o produto entregue ao público-alvo pelo 

Programa (realizações ou etapas significativas que correspondam à percepção de 

resultados pela sociedade). 

A seleção de indicadores aconteceu a partir de oficinas organizadas por áreas 

temáticas para discussão da base conceitual. Quatro características foram destacadas 

como fundamentais para a seleção de um indicador: validade, confiabilidade, 

inteligibilidade e possibilidade de atualização anual, permitindo-se, em alguns casos, a 

defasagem de um ano. As metas foram sugeridas pelas unidades e pactuadas 

internamente. 

 
Revisão dos indicadores de monitoramento em 2011 

 
Em 2011, no âmbito do processo de revisão do PPAG 2010-2013, também foi feita uma 

revisão dos indicadores de monitoramento dos programas finalísticos. Como resultado 

desse processo de revisão, dos 109 indicadores acompanhados até o relatório de 2011, 

99 foram mantidos, 2 foram alterados a vinculação de Programa, 8 foram excluídos2 e 

                                                           
2 Em relação ao Relatório de 2011 foram excluídos os seguintes indicadores: 1401 - Percentual de ocupação de vagas 
de estágio permitidas por lei; 3004 - Média de Permanência; 6905- Nº de pessoas atendidas nos eventos de promoção 
da Educação Ambiental  (Projeto Ambientação); 6907 - Nº de vagas oferecidas nos eventos de promoção da 
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27 novos indicadores foram incluídos. Após a revisão totalizam-se 128 indicadores a 

serem monitorados nos relatórios de 2012 e 2013. 

 

1. Metodologia de avaliação das metas 

 

A avaliação presente nesse relatório baseou-se na comparação entre os resultados dos 

indicadores informados pelos órgãos responsáveis pelos programas e as metas parciais 

estabelecidas para 2013 para cada um dos indicadores monitorados.  

Os dados informados referem-se aos resultados apurados para 2013 (indicadores 

resultantes de somatórias anuais ou apurados apenas uma vez ao longo do ano) ou 

dezembro de 2013 (indicadores mensais e não cumulativos ou de estoque). Para casos 

em que não foi possível apurar dados para 2013, aceitou-se dados com defasagem de 

um ano referentes a 2012. Isso ocorre com alguns indicadores na área de educação, 

saúde e trânsito que dependem, para sua apuração, de bases de dados nacionais, as 

quais requerem um tempo para processamento e divulgação dos resultados, 

impossibilitando a apuração em janeiro de valores do ano imediatamente anterior. 

Para comparação dos valores informados com as metas estipuladas, considerou-se 

como meta cumprida os indicadores que atingiram pelo menos 95% da meta estipulada, 

aceitando-se, conforme exemplificado abaixo, uma margem de 5% para acomodar 

pequenas variações em torno da meta estipulada. 

 

                                                                                                                                                                                            
capacitação de agentes diversos; 8601 - Participação das atividades do setor do turismo na arrecadação bruta de ISS 
da cidade de Belo Horizonte; 21102 - Velocidade operacional média nos corredores de BRT implantados nos 
horários de pico; 21104 - Número de passageiros que embarcam por segundo nos corredores de BRT; 21105 - Índice 
de cumprimento de viagens nos corredores de BRT (percentual de viagens atrasadas ou omitidas).  Os quatro últimos 
foram excluídos em função da impossibilidade de apuração dos valores, os dois primeiros foram substituídos por 
outros indicadores mais adequados e os indicadores 6905 e 6907 repetiam valores já monitorados nas metas físicas. 
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2. Síntese dos resultados 
 

A Tabela 7 sintetiza os resultados da avaliação apresentada neste relatório. Do 

universo de 113 Programas, a seleção de indicadores concentrou-se em 46 Programas, 

para os quais foram definidos indicadores de monitoramento. Os demais Programas 

são classificados como Programas de Apoio Administrativo3 ou são Programas 

Finalísticos4 para os quais, por questões metodológicas, não foi possível estabelecer 

indicadores de monitoramento. Dentre os fatores que impossibilitam a definição de 

indicadores de monitoramento para um Programa Finalístico destacam-se a ausência 

de dados confiáveis ou de metodologias consolidadas que permitam a seleção de 

indicadores confiáveis e capazes de mensurar os resultados pretendidos pelo 

Programa.  

Para monitoramento dos 46 Programas foram analisados os resultados e metas dos 

128 indicadores selecionados5. Os resultados apresentados na Tabela 7 mostram que 

                                                           
3 Apoio Administrativo: contempla as ações de natureza tipicamente administrativas que colaboram para o 
desenvolvimento dos Programas Finalísticos (Fonte: Manual de Elaboração do PPAG - 2010-2013). 
4 Finalístico: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à população (Fonte: Manual de Elaboração do 
PPAG - 2010-2013). 
5 No somatório do total de indicadores não foram computados o detalhamento do valor global do indicador 22901 
(Índice de Salubridade Ambiental-ISA – Global) em 10 indicadores específicos de 10 sub-bacias selecionadas. 
Entende-se que o valor médio global desse indicador para a cidade já reflete as alterações nos valores individuais 
apurados para cada sub-bacia. Os resultados desses indicadores, e as respectivas metas, são apresentados no 
detalhamento do Anexo I ( indicadores 22902, 22903, 22904, 22907, 22913, 22914, 22915, 22916, 22917 e 22918) 

 
Situação 1 

Indicadores de tendência positiva 
(quanto maior melhor) 

 
Meta Cumprida: Indicador Apurado / Meta Estipulada > 0,95 

 
Meta Não Cumprida: Indicador Apurado / Meta Estipulada <= 0,95 

 
 

Situação 2 
Indicadores de tendência negativa 

(quanto menor melhor) 
 

Meta Cumprida: Indicador Apurado / Meta Estipulada < 1,05 
 

Meta Não Cumprida: Indicador Apurado / Meta Estipulada >= 1,05 
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62 indicadores apresentaram resultado dentro da meta estabelecida para 2013, o que 

representa um percentual de cumprimento das metas de 48,4%.  

 
Tabela 7 – Resumo da avaliação dos indicadores por área de resultados – 2013 

Área de Resultado 
Número Programas Total de 

Indicadores 
Monitorados 

Avaliação da meta 2013 - Cumpriu 
meta? 

Total Com 
Indicadores Sim Não N/D % de 

sim 

1 - Cidade Saudável 9 7 21 13 6 2 61,9 

2 - Educação 4 3 10 6 1 3 60,0 

3 - Cidade com Mobilidade 8 3 5 2 2 1 40,0 

4 - Cidade Segura 4 1 2 0 2 0 0,0 

5 - Prosperidade 5 1 4 0 2 2 0,0 

6 - Modernidade 20 3 5 1 4 0 20,0 

7 - Cidade com todas as Vilas Vivas 4 3 9 5 4 0 55,6 

8 - Cidade compartilhada 1 1 1 0 1 0 0,0 

9 - Cidade sustentável 14 9 34 21 9 4 61,8 

10 - Cidade de Todos 17 12 34 13 17 4 38,2 

11 - Cultura 5 3 3 2 1 0 66,7 

12 - Integração Metropolitana 1 0 0 0 0 0 - 

Sub Total 92 46 128 63 49 16 49,2 

Outros 20 

  

Parcerias e Concessões 1 

Total Geral 113 

 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 3 permitem comparar as taxas de alcance das 

metas estabelecidas nos últimos três anos. Observa-se que o percentual global de 

cumprimento das metas alcançado em 2013 é idêntico ao alcançado em 2012, que 

havia superado os anos anteriores. De fato, houve alteração no alcance da meta em 

algumas Áreas de Resultados, mas o geral permaneceu constante. Destacam-se por 

apresentarem taxas de alcance das metas estabelecidas superiores à média global as 

áreas Cidade Saudável, Cidade Sustentável, Educação e Cultura. Na comparação dos 

resultados do monitoramento de 2013 com os anos anteriores, 2010 - 2012, destaca-se 

a melhoria do desempenho nas áreas Cidade com Mobilidade e Cultura (GRÁFICO 3).  
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Gráfico 3 – Percentual de indicadores que atingiram a meta estipulada por área de 
resultado nas avaliações de 2010 e de 2013 

 
 

 

 

É importante registrar que, apesar da revisão realizada em 2011, por ausência de 

dados disponíveis e atualizados, não foi possível apurar os resultados de 16 

indicadores (12,5% do total). As justificativas para a não apuração de indicadores e os 

resultados para cada um dos indicadores monitorados e suas respectivas metas são 

apresentados no “Quadro detalhado dos indicadores de monitoramento 2013” do Anexo 

II. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

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 

2013, o quarto e último ano de execução do PPAG 2010-2013 do município de 

Belo Horizonte. 

 

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

52% das sub-ações foram eficazes e muito eficazes, resultados considerados 

bons, já que mais da metade das sub-ações tiveram execução física superior a 

80% em relação ao previsto.  Além disso, 43% das sub-ações foram eficientes e 

muito eficientes.  

 

A análise da relação entre os produtos resultantes da ação governamental e os 

seus custos de execução, ou seja, da eficiência, preconiza um estudo mais 

profundo e individualizado de cada sub-ação com a finalidade de verificar com 

mais critério a relação custo-benefício das ações municipais.  

 

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

foram apontadas como principais restrições as de natureza administrativa e 

gerencial, como as reprogramações de metas e revisões de metodologias. Além 

disso, foram apontadas também as restrições classificadas como “Alterações de 

demanda em relação aos produtos ou serviços ofertados à população”, quando a 

demanda da sociedade acaba sendo inferior ao previsto inicialmente, e, em 

terceiro lugar, as restrições classificadas com o tipo “Orçamentária/Financeira”, ou 

seja, dotação orçamentária insuficiente para a execução do ação ou não liberação 

de recursos, ou reprogramação de limites para execução. 
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De acordo com a análise realizada da execução orçamentária de 2013 dos 

programas municipais, a PBH atingiu um índice de cerca de 88% de execução 

(relação entre os valores empenhados e os valores do crédito disponível). 

Destacam-se alguns programas das áreas de educação e saúde, revelando o 

comprometimento da PBH com estas áreas. 

 

O acompanhamento da efetividade dos programas do PPAG 2010-2013 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.  

 

Dos 46 Programas selecionados para o monitoramento dos indicadores de 

resultados, um total de 128 indicadores foram selecionados, destes, 62 

apresentaram resultado dentro da meta estabelecida para 2013, o que representa 

um percentual de cumprimento das metas de 48,4%.   

 

A implantação do sistema de monitoramento do PPAG em 2009 significou um 

grande avanço para a gestão dos Programas, em suas diversas instâncias. A 

equipe da Gerência de Planejamento e Monitoramento das Ações 

Governamentais tem realizado importante trabalho de orientação dos técnicos dos 

órgãos da PBH em relação à execução orçamentária por sub-ação. A implantação 

desta ferramenta possibilitou a geração de relatórios quantitativos de evolução das 

metas físicas e financeiras das ações e sub-ações e a uma série de análises sobre 

os diversos aspectos relativos aos resultados e à execução dos Programas. Em 

parceria com a Prodabel, o sistema de monitoramento do PPAG está em 

constante atualização, com a evolução de funcionalidades e relatórios, permitindo 

o aprimoramento constante do processo. 

 

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. A avaliação e o 
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monitoramento devem ser contínuos, e as correções de rumo devem acontecer 

em sintonia com o aprendizado trazido pelo constante debate com a sociedade em 

suas mais diversas formas de participação democrática. 
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ANEXO I 
 
 
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. 
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ANEXO II 
 

Quadro detalhado dos Indicadores dos Programas / 2013 

por Área de Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


