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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento visa apresentar a Metodologia de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas do Estado do Maranhão, conforme previsto no Art. 10 da 
Lei do Plano Plurianual 2020-2023, nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019. Sua estrutura 
é dividida em:

	Introdução: apresenta um panorama sobre as iniciativas realizadas pela Secreta-
ria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN em relação ao aprimora-
mento do Sistema de Planejamento Estadual;

	Estrutura de Governança: apresenta a composição de atores, relações e respon-
sabilidades voltadas à coordenação, implementação e execução da metodologia 
proposta pelo documento;

	Sistemas de Informação: apresenta os sistemas de informação utilizados para a 
coleta, armazenamento, acompanhamento e análise de dados atinentes à metodo-
logia proposta pelo documento;

	Monitoramento: subdividido em “Conceitualização” e “Metodologia”, apresen-
ta os principais conceitos que embasam os processos propostos para o monitora-
mento das políticas públicas estaduais, além de descrever, de forma prática, sobre 
sua implementação e execução;

	Avaliação: subdividido em “Conceitualização” e “Metodologia”, apresenta os 
principais conceitos que embasam os processos propostos para a avaliação das 
políticas públicas estaduais, além de descrever, de forma prática, sobre sua imple-
mentação e execução;

	Iniciativas para Fomento da Cultura de Monitoramento e Avaliação: apre-
senta as estratégias planejadas para a promoção e evolução dos processos de mo-
nitoramento e avaliação no âmbito da administração pública estadual.

	Conclusão: sintetiza os principais elementos desenvolvidos no decorrer do docu-
mento e sinaliza os próximos passos para consolidação da metodologia apresenta-
da e, por conseguinte, da cultura de monitoramento e avaliação no estado;

	Bibliografia: lista o arcabouço bibliográfico utilizado para apoiar a construção da 
metodologia, com endereços eletrônicos para consulta, quando disponíveis.
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2. INTRODUÇÃO

A gestão pública brasileira enfrenta desafios urgentes, intensificados por um con-
junto de crises1 vivenciadas pelo país nos últimos anos. 

De um lado, a relação entre a Carga Tributária Bruta (CTB) brasileira do go-
verno geral (governo central, estados e municípios), que alcançou 33,17% do Produto 
Interno Bruto - PIB no ano de 20192, e o retorno que os cidadãos recebem em bens e 
serviços públicos é muito baixa. Enquanto países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), cuja média da CTB é similar à brasileira, ocupam 
as primeiras posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil 
ocupa a 79ª posição, de acordo com dados de 2015 do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). 

De outro lado, o Orçamento Geral da União - OGU é extremamente engessado 
com despesas obrigatórias3, o que inviabiliza a expansão das políticas públicas face aos 
enormes desafios decorrentes do aumento das demandas sociais, uma vez que houve, 
na última década, um processo de estagnação dos níveis de renda domiciliar per capita 
(RDPC) e de desigualdade, medida pelo Coeficiente de Gini da RDPC, conforme aponta 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As dificuldades dos entes subnacionais não são diferentes. Além da elevada de-
pendência das transferências constitucionais, em especial os estados e municípios das 
Regiões Norte e Nordeste, significativa parcela dos entes não possuem aval da União para 
captar recursos de operação de crédito, o que limita significativamente a margem discri-
cionária para realização de novos investimentos.

Diante desse contexto, emerge a necessidade de reavaliação da qualidade dos gas-
tos públicos. Isso significa, do ponto de vista da relação entre o Estado e a sociedade, a ne-
cessidade de aumento do controle social e dos mecanismos de fiscalização da população 
em relação à qualidade dos bens e serviços ofertados.  Do ponto de vista do setor público, 
implica em uma mudança real e efetiva em direção à Gestão Orientada para Resultados 
- GpR, preconizada pela Nova Gestão Pública - que pressupõe um intenso combate às 
diversas formas de patrimonialismo ainda existentes em nossa sociedade e a necessidade 
de diagnósticos, dados e evidências para tomada de decisão governamental, além de um 

1 Econômica, político-institucional, fiscal e, mais recentemente, de saúde pública em função da pandemia global da 
Covid-19.
2 Percentual próximo à média dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 
que é em torno de 34%.
3 Especialmente aposentadoria, pagamento de salários e dívida pública. Estimativas apontam que as despesas obriga-
tórias deverão somar 96% dos gastos do governo federal em 2020.
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intenso processo de aperfeiçoamento da gestão de  pessoas, ferramentas, dentre outros 
aspectos, com o objetivo de evitar desperdício do gasto público.

Neste sentido, uma das dimensões para operacionalização da GpR é o aperfei-
çoamento do processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas, objeto deste 
trabalho.

É oportuno resgatar conceitos importantes em relação a este assunto. O estudo 
teórico das políticas públicas habitualmente traduz a complexidade do seu objeto central 
em um modelo mais simplificado e racionalizado, apresentado como um ciclo de etapas 
sucessivas, buscando facilitar a análise e uma possível intervenção.

Na visão de Januzzi (2016), este ciclo é composto basicamente pelas etapas de: 
i) definição da agenda; ii) formulação; iii) tomada de decisão; iv) implementação; e v) 
avaliação somativa, conforme apresentado pela Figura 1. 

Figura 1: O ciclo de políticas e programas públicos

Problemas e
demandas

sociais

Definição de
agenda

Percepção e 
definição das

questões públicas

Formulação
Diagnóstico e 
desenho de
programas

Tomada
de decisão
Pacote de 

programas,
público-alvo 

e regiões

Implementação
Desenvolvimento

de atividades e
entregas

Avaliação
somativa
Análise de 

   resultados,
   impactos e

             externalidades
              do programa

Fonte: Januzzi (2016)

Apesar de se tratar de um modelo ideal (representando uma realidade não tão li-
near), essa dinâmica visa demonstrar aos gestores públicos as múltiplas particularidades, 
atores e processos envolvidos em todas as etapas do ciclo de vida da política pública, bem 
como as informações e conhecimentos necessários para seu desenvolvimento.
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Em relação a estes dois últimos, torna-se imprescindível para o sucesso do pro-
grama que a definição da agenda seja pautada por estudos e indicadores que consigam 
traduzir a problemática a ser enfrentada; que a formulação e a tomada de decisão se guiem 
por informações sobre seu público-alvo; que a implementação disponha de indicadores de 
desempenho para suas atividades-chave, e que os avanços proporcionados ao público-al-
vo possam ser mensurados pelas avaliações somativas, com devido rigor metodológico. 
(Januzzi, 2016).

Nos anos recentes, a Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado do Mara-
nhão (SEPLAN) tem realizado grandes esforços no sentido de contribuir para o aperfei-
çoamento de todas as etapas ao longo do ciclo, mediante o aprimoramento dos produtos 
e processos de sua área de competência.

Essas ações de melhoria têm se traduzido na modernização e integração dos ins-
trumentos de planejamento e orçamento, bem como no estímulo às inovações metodoló-
gicas atinentes ao monitoramento junto aos órgãos estaduais e elaboração de processos 
avaliativos mais consistentes, confiáveis e tempestivos.

Os documentos elaborados a partir de 2018 demonstram a construção de uma 
consistente base teórica originada a partir de estudos, benchmarking e processos de cons-
trução coletiva em parceria com os demais órgãos da administração estadual.

Figura 2: Linha do tempo dos principais produtos elaborados pela SEPLAN 
nos últimos anos

MANUAL DE CRITÉRIOS
PARA A ELABORAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Março - 2018

SECRETARIA DE
ESTADO DO

PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

PLANO MAIS
PLANEJAMENTO:

UMA PROPOSTA DE
INSTITUIÇIONALIZAÇÃO

DO PLANEJAMENTO
ESTADUAL

Fonte: Elaboração própria.
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Como marco inicial, o documento Mais Planejamento teve como principal ob-
jetivo propor iniciativas capazes de resgatar/aprofundar o debate da temática no estado. 
Já no ano seguinte, em 2019, o Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas 
Públicas materializou-se na primeira grande entrega desta proposta, ao estabelecer as 
premissas teóricas para formulação, implementação, avaliação e controle das políticas 
públicas estaduais. 

Em outras palavras, o Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públi-
cas subsidia a condução das etapas do ciclo das políticas públicas e do próprio ciclo de 
formulação e gerenciamento do Plano Plurianual (PPA), exposto na Figura 3, configu-
rando-se como o referencial basilar para os avanços metodológicos propostos.

Figura 3: Ciclo de formulação e gerenciamento do Plano Plurianual

Fonte: Elaboração própria.

Nesse sentido, a elaboração do Plano Plurianual do Estado, consubstanciado no 
Manual do PPA 2020-2023 e no PPA 2020-2023 propriamente dito, representam entregas 
importantes associadas à etapa “Planejamento” do ciclo de formulação e gerenciamento 
do Plano Plurianual. 

Além dos aprimoramentos realizados no processo de planejamento, o Estado ne-
cessitava de mecanismos de monitoramento e avaliação de políticas públicas que pos-
sibilitassem maior disciplina no processo de implementação e correção de rumos, es-
pecialmente quando verificadas fragilidades durante a execução dos programas e ações 
governamentais.
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A partir de um intenso processo de discussão com as áreas técnicas dos órgãos 
setoriais, observou-se que, na maior parte dos casos, as sugestões de melhoria apontadas 
nos relatórios de avaliação não faziam parte das pautas de reuniões internas dos órgãos. 
Isso se justifica, de um lado, pela ausência de um processo contínuo de monitoramento 
e, de outro lado, pela complexidade dos relatórios de avaliação, cuja linguagem técnica e 
quantidade de variáveis consideradas distanciava a leitura das instâncias gestoras.   

Visando superar essas fragilidades, foi expressa na Lei do PPA 2020-2023 a ne-
cessidade de definição de orientações técnicas e de uma metodologia para o monitora-
mento e avaliação do Plano Plurianual, a qual tem, conforme § 1º do Art. 10 da lei em 
questão, os seguintes objetivos:

I- aprimorar as políticas públicas;

II- melhorar a qualidade do gasto público;

III- subsidiar a definição dos tetos orçamentários contidos nas Lei Orçamentárias 
Anuais;

IV- subsidiar a revisão do Plano Plurianual.

Ao cumprir estes objetivos, a metodologia de monitoramento e avaliação enseja 
relevantes progressos nas etapas 3 e 4 da Figura 3, além de propiciar os subsídios neces-
sários para a etapa 5 de “Revisão”, retroalimentando todo o ciclo de formulação e geren-
ciamento do Plano Plurianual.

A expectativa em torno deste documento reside não só que os programas do PPA 
atinjam os resultados e impactos desejados, mas também que outras categorias explora-
das durante a construção do Plano se mantenham alinhadas à “Execução” (Etapa 2 da 
Figura 3), especialmente no tocante à vinculação e cumprimento das agendas estratégicas 
e transversais de governo.

Mudanças estruturais e da cultura organizacional ocorrem através de múltiplas 
alterações em relação à mecanismos de incentivos, reconhecimento da gestão e prestação 
de contas da atuação governamental. Nesta senda, tanto o processo de monitoramento 
quanto de avaliação propostos pressupõem alterações na forma dos processos atuais, in-
cluindo mudanças nas competências das equipes de planejamento de políticas públicas 
e de gestão dos projetos nos órgãos setoriais; criação de mecanismos de incentivos e de 
reconhecimento dos gestores e secretários responsáveis pelas políticas públicas; maior 
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rigor técnico, com base em evidências; iniciativas de fomento à cultura de monitoramen-
to e avaliação; bem como uma estrutura de governança mais sólida, capaz de atingir os 
objetivos pretendidos com este trabalho.

É, portanto, desta forma que a SEPLAN pretende atender ao alicerce teórico 
do ciclo do PPA e das políticas públicas. E, mais especificamente, no tocante a esta 
metodologia, é reconhecido o grande desafio, sobretudo em desenvolver uma cultura de 
monitoramento e avaliação que seja incorporada à rotina dos atores envolvidos, capaz de 
estruturar ferramentas de acompanhamento físico com alta acuracidade e tempestividade 
de dados e, o mais importante, assegurar intervenções com maior precisão.

Ressalta-se que esta é a 1ª edição deste documento, sendo previstos aprimoramen-
tos metodológicos graduais, mediante a incorporação de contribuições de especialistas, 
além dos próprios aprendizados institucionais ao longo da experiência de aplicação e 
validação da metodologia.
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GOVERNANÇA
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A governança pública pode ser definida pelo “conjunto de mecanismos de lideran-
ça, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 
sociedade” (Brasil, 2017).

Para que a metodologia de monitoramento e avaliação proposta neste documento 
consiga alcançar seus objetivos pretendidos, é primordial a estruturação de um arranjo 
institucional funcional e coerente, composto por partes interessadas e interdependentes 
que, conjuntamente, contenham os requisitos técnicos necessários para a condução das 
atividades, guiadas por uma definição clara de papéis e responsabilidades. 

Esta estrutura de governança desdobra-se nos níveis estratégico, tático e operacio-
nal, ilustrados na figura a seguir:

Figura 4: Estrutura de governança dos Sistemas de Monitoramento e Ava-
liação

 

NÍVEL 
ESTRATÉGICO

CMAPE

NÍVEL TÁTICO
ASPLANS E EQUIPES DOS ÓRGÃOS CENTRAIS

NÍVEL OPERACIONAL
EQUIPES GESTORAS DOS PROGRAMAS

Fonte: Elaboração própria
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No nível estratégico, é prevista a instituição da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas Estaduais (CMAPE), composta por órgãos da admi-
nistração estadual que tenham como responsabilidade comum as atividades de monitora-
mento, avaliação e/ou controle de políticas públicas. 

CMAPE: responsável por implementar os sistemas de 
monitoramento e avaliação segundo metodologia 

apresentada neste documento; promover a integração de 
instrumentais, informações, �u�os e equipes almejando 
maiores níveis de e�ci�ncia e segurança dos processos; e 

trabalhar para a consolidação da cultura de monitoramento 
e avaliação em nível estadual.

A CMAPE será responsável por elaborar anualmente a relação das políticas pú-
blicas a serem monitoradas e aquelas que serão alvos da Avaliação de Impacto, conside-
rando as premissas abordadas ao longo do documento, contando posteriormente com a 
devida anuência do Governador do Estado. 

O nível tático da estrutura de governança será composto pelos chefes das Assesso-
rias de Planejamento e Ações Estratégicas (ASPLANS), com atuação direta junto aos 
órgãos setoriais; pelas equipes técnicas da SEPLAN e pelas equipes técnicas dos demais 
órgãos integrantes da CMAPE envolvidas na operacionalização da metodologia.  O nível 
tático será responsável por garantir que os processos estejam sendo conduzidos de acordo 
com as orientações estipuladas pelo nível estratégico, além de realizar a coleta e análise 
dos dados e gerando valor a partir dos mesmos.

Por fim, o nível operacional será composto pelas equipes gestoras dos programas 
que, apesar de atuarem em um nível estratégico nos órgãos setoriais, serão responsáveis 
diretamente pelo reporte das informações relacionadas às ações e subações que lhes com-
petem.

A relação detalhada das atribuições de cada componente da estrutura de governan-
ça será definida mediante Decreto Governamental, incluindo a remodelagem do papel das 
ASPLANS neste sentido. 



4 -SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
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4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A rotina de monitoramento e avaliação demanda uma sólida inteligência que seja 
capaz de receber, armazenar e transformar os dados da execução das políticas públicas em 
informações práticas para controle e tomada de decisão, de forma tempestiva e assertiva.

No bojo dos sistemas de informação, o Sistema Integrado de Planejamento e 
Gestão Fiscal do Maranhão (SIGEF/MA) foi um investimento importante do Estado, 
possibilitando, entre outros avanços, vincular a subação a informações como coorde-
nadas geográficas, agendas estratégicas e agendas transversais para todos os órgãos da 
administração pública estadual. 

GLOSSÁRIO
Subação: É a identicação orçamentária. 

Centro de custo, de caráter gerencial vinculada 
à ação orçamentária, que tem por nalidade 

permitir, a partir do SIGEF/MA, tanto a 
elaboração e execução do orçamento quanto o 

acompanhamento qualitativo da execução, 
ocorram no nível mais detalhado do localizador 

de gasto.

Na prática, o sistema permite uma visão georreferenciada das iniciativas esta-
duais, além de saber, por exemplo, o montante total de recursos investidos em subações 
relacionadas a planos estratégicos de âmbito internacional, nacional, regional ou estadual; 
em cada um dos compromissos de governo ou, ainda, para temas ou públicos específicos. 
A possibilidade da obtenção de informações de maneira tempestiva sob diferentes pers-
pectivas e recortes territoriais gera expressivos ganhos gerenciais e proporciona a inte-
gração e o aperfeiçoamento do planejamento e do monitoramento governamental, além 
de propiciar o aprimoramento das políticas públicas e redução de iniciativas sobrepostas. 
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Figura 5: Sistemas de informação utilizados nos processos de monitoramento e 
avaliação

Executor: SEPLAN

Atividade: Elaboração de 
relatórios e dashboards

Ferramenta: Software de 
Business Intelligence

Ferramenta: SIGEF

Executor: Órgão Setorial

Atividade: Reporte das 
inofrmações

Fonte: Elaboração própria

É por meio deste sistema que os pontos focais dos órgãos setoriais realizarão 
o reporte dos dados referentes à execução das políticas públicas durante o processo de 
monitoramento, através dos módulos pertinentes ao processo de acompanhamento físico. 
A SEPLAN disponibilizará, em parceria com a empresa responsável pela implementação 
do SIGEF no Estado, treinamento virtual e manuais técnicos voltados à operacionalização 
destes módulos. 

A sistematização dos dados inseridos pelos órgãos setoriais e a geração de infor-
mações estratégicas por meio da elaboração de relatórios, dashboards e painéis de acom-
panhamento serão realizados por ferramentas de Business Intelligence (BI) pela equipe 
da SEPLAN.



5 - MONITORAMENTO
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5. MONITORAMENTO

A palavra monitor vem do latim monitum e significa “aquele que 
dá conselho, que faz pensar, que adverte, que lembra”.

5.1 Conceituação

Os centros urbanos e áreas rurais apresentam importantes desafios sociais e eco-
nômicos, sendo crescente a demanda da população por respostas efetivas do poder pú-
blico por meio de políticas que gerem os resultados e impactos desejáveis. Ao se propor 
a resolver problemáticas com este nível de complexidade, os programas governamentais 
são influenciados por diversos fatores, como o contexto local, regional, nacional e inter-
nacional; as relações interfederativas; os desafios e restrições inerentes à fase de imple-
mentação; os problemas relacionados à gestão, entre outros. 

Diante de um cenário tão incerto, é importante que a equipe executora do progra-
ma seja capaz de realizar um diagnóstico preciso do problema a ser enfrentado, estruturar 
um planejamento bem adequado; prever, dentro do possível, os riscos e ameaças que pos-
sam interferir negativamente em seu resultado e desenvolver estratégias para contorná-
-los, tornando a política pública mais resiliente; garantir coerência entre o planejamento 
e a execução; e, sobretudo, garantir que a implementação da política seja guiada pela ob-
jetividade dos dados e conhecimentos adquiridos no decorrer da própria implementação, 
utilizando-os ao seu favor.

Neste sentido, o monitoramento estratégico de uma política pública torna-se pri-
mordial, sendo definido como o “acompanhamento da execução dos programas e ações 
com vistas a averiguar se as metas e objetivos estão sendo alcançados conforme o pla-
nejado” (Brasil, 2016). A atividade é voltada ao aprendizado institucional decorrente do 
registro, da análise e da interpretação da realidade de implementação e execução das 
políticas públicas, que visa – por suposição – a produção de informações tempestivas 
para o processo complexo de tomada de decisões por parte das instâncias deliberativas de 
governo. (Cardoso Jr. 2014).
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Meta: Consiste em uma 
especicação/quanticação dos objetivos 

estabelecidos.

GLOSSÁRIO
Objetivos: São os resultados que se pretende 

alcançar com a realização das ações 
governamentais.

Fonte: Maranhão, 2019b

Para que o processo de monitoramento seja efetivo, é necessário que ele consiga 
subsidiar gestoras e gestores públicos de informações pertinentes e capazes de garantir 
maiores chances de sucesso durante sua implementação, potencializando seus resultados 
e impacto. Neste sentido, deve-se atentar à confiabilidade dos dados coletados, fazendo 
uso de instrumentos adequados e envolvendo pessoas capacitadas para a coleta, proces-
samento e posterior análise. 

Figura 6: As etapas do monitoramento de programas

Fonte: Adaptado de Vaitsman. 2009

Além disso, é importante que a atividade de monitoramento compreenda uma 
visão integral da execução da política pública, desde ações realizadas diretamente no 
território, como prestação de serviços ao cidadão e obras, até as ações realizadas no nível 
da gestão, abrangendo os principais componentes que compõem o programa, sintetizados 
em insumos, processos, produtos, resultados e impactos.

O Modelo Lógico é uma ferramenta voltada para a etapa de diagnóstico e desenho 
das políticas públicas estaduais, capaz de auxiliar as gestoras e gestores neste processo, 
sendo abordado com detalhes pelo Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas 
Públicas4. 
4 Disponível em <http://www.seplan.ma.gov.br/files/2019/03/Manual-de-Crit%C3%A9rios-para-a-ElaboraC3%A7%-
C3%A3o-das-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas_Formato-Digital.pdf>
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Figura 7: Representação do Modelo Lógico

INSUMOS PROCESSOS PRODUTOS RESULTADOS IMPACTO

Recursos do setor 
público - orçamentários 
ou não - necessários 
para atingir os objetivos 
da política.

São as ações que 
combinam os recursos 
disponíveis para 
produzir bens e serviços 
a m de atacar as  
causas do problema.

São os bens ou serviços 
resultantes de um 
processo, ou seja, as 
entregas que o 
programa faz para 
atacar as causas do 
problema e gerar 
resultados.

São mudanças 
incidentes sobre as 
causas do problema, 
que decorrem de um ou 
mais produtos.

Mudanças de mais 
longo prazo no 
problema que a política 
busca enfrentar, 
alinhando aos objetivos 
da política

Fonte: Adaptado de Avaliação de Políticas Públicas (CASA CIVIL, 2018)

Para que seja possível traduzir a realidade de forma mensurável pelo sistema de 
monitoramento, é necessário que se estabeleça dados que sejam passíveis de operaciona-
lização, denominados indicadores. 

Os indicadores acompanhados pelo sistema de monitoramento precisam represen-
tar informações claras e de fácil comunicação; serem específicos de modo a permitir ve-
rificar se a política cumpriu ou não seu objetivo; de fácil mensuração e coleta; relevantes 
para o que se busca medir e com periodicidade de coleta regular e útil para a aferição dos 
resultados, além de sua meta estipulada ser realista e alcançável.

 Ao acompanhar as informações referentes à execução das iniciativas estaduais, 
a metodologia de monitoramento elaborada pela SEPLAN almeja, mais do que apenas 
uma atividade rotineira, ser um processo propositivo e colaborativo de aprimoramento 
da gestão pública. Os dados que inicialmente serão reportados pelos órgãos setoriais, 
tomados isoladamente, serão apenas representações numéricas e textuais armazenados 
em um sistema, sem relevância estratégica. Pretende-se dar um passo adiante em relação 
à inteligência de dados, processando e analisando o que for reportado e convertendo em 
informação. Ao estabelecer relações e interpretações entre informações pertinentes entre 
si, esperamos gerar conhecimento que possam ajudar a resolver problemas existentes. 
Desta forma, é possível começar a pensar a utilização dos dados de forma estratégica. Em 
suma, a metodologia pretende transformar os dados reportados em informações, e com 
isso gerar conhecimentos junto aos tomadores de decisão, para que utilizem na resolução 
de problemas, transformando-os em inteligência. 
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5.2 Metodologia de monitoramento

Levando em consideração os conceitos trabalhados, descreve-se, a seguir, a me-
todologia da implementação e execução do sistema de monitoramento das políticas pú-
blicas estaduais.

5.2.1 Seleção das ações e subações a serem monitoradas

As políticas públicas executadas pelo Governo do Estado do Maranhão nas mais 
diversas áreas são numerosas, envolvendo desde ações para construção de hospitais e 
pavimentação de estradas, até contratação de professores e campanhas publicitárias. Para 
que haja um investimento estratégico de recursos voltados ao esforço de monitoramento, 
é importante que haja uma seleção criteriosa das políticas a serem acompanhadas de perto 
pelos órgãos centrais, dando prioridade àquelas de grande interesse da população e que 
contribuam de forma relevante para a melhoria da realidade socioeconômica do Estado.

Seguindo estes requisitos, a seleção das iniciativas monitoradas pela metodolo-
gia terá como base, especialmente, o Plano Estratégico de Governo (PEG)5, composto 
por ações presentes no Plano Plurianual 2020-2023 que estão diretamente vinculadas ao 
atendimento dos compromissos do Programa de Governo 2019-2022, pactuados com 
a sociedade durante as eleições; e por propostas eleitas pelas audiências públicas do Or-
çamento Participativo, estas indicadas diretamente pela população como prioritárias 
durante a gestão.

Orçamento Participativo: espaços de 
participação popular na denição das 

prioridades de atuação e investimento por 
parte do Governo do Maranhão.

GLOSSÁRIO
Programa de Governo 2019-2022: 

documento com os 65 compromissos de 
governo, distribuídos em 04 eixos estruturantes.

Além destes pontos basilares, cabe considerar o caráter dinâmico das demandas 
sociais e econômicas no horizonte de quatro anos do PPA e, portanto, da eventual ne-
cessidade de criação de novos programas e ações, ou mesmo o aumento significativo 
da importância de iniciativas já existentes, alterando a priorização das iniciativas go-

5 A relação das ações que compõem o PEG pode ser consultada na pág. 170 do documento do PPA 2020-2023. Dispo-
nível em <https://seplan.ma.gov.br/files/2020/02/17022020_PPA-2020-2023-completo-VF-com-o-anexo-de-Progra-
mas.pdf>
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vernamentais. É possível citar o esforço do Governo do Estado para o enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavírus em 2020, que demandou soluções que não haviam sido 
planejadas inicialmente no PPA 2020-2023, como a compra e distribuição de chips com 
internet para alunos do 3º ano do ensino médio, além da própria intensificação de políticas 
de assistência social, do ritmo das obras na área da saúde em diversas regiões do estado, 
dentre outros.

Neste sentido, a relação anual das políticas a serem monitoradas precisa assumir 
certa flexibilidade para incorporar estes casos de forma periódica durante a gestão, sendo 
definida mediante deliberação da CMAPE e devidamente comunicada aos órgãos seto-
riais.

5.2.3 Dados a serem reportados pelos órgãos setoriais

Conforme citado na conceitualização deste capítulo e de forma mais detalhada no 
Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas, é importante que a ativida-
de de monitoramento interna do órgão setorial compreenda de forma abrangente a execu-
ção da política pública, desde os insumos utilizados, os processos realizados, os produtos 
gerados, os resultados e impactos alcançados.

No que compete ao reporte de dados no sistema para monitoramento, por parte 
dos órgãos centrais, este será centrado nos produtos das subações, uma vez que refletem 
o sucesso ou insucesso da articulação de insumos e processos durante a implementação. 

Serão acompanhados os produtos das subações orçamentárias do tipo projeto e 
atividade em relação à sua meta, identificada como execução da meta física, bem como 
sua execução financeira. Por outro lado, os resultados e impactos apurados serão anali-
sados com maior profundidade durante a Avaliação de Impacto, tratada posteriormente 
neste documento.

municipalizada por ação/subação, num determinado período.
Meta nanceira: Quantidade de recurso a ser despendido 

Meta física: Quantidade de produto ou serviço a ser ofertado, de forma 
regionalizada, e/ou municipalizada por ação/subação, num determinado 

período.

GLOSSÁRIO
Ação orçamentária: Os programas são compostos por um conjunto de 

ações. As ações orçamentárias são aquelas que contribuem para a 
consecução do objetivo do programa e demandam recursos orçamentários 

do Estado, podendo ser do tipo projeto (limitadas no tempo das quais resulta 
um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 

governo) ou atividade (realizadas de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo).
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No nível da subação, serão solicitadas aos órgãos setoriais os seguintes dados para 
reporte:

Figura 8: Dados solicitados para o nível da subação

3. Situação da iniciativa;

1. Valor da meta física realizada;

 a. Planejamento;  b. Andamento; c. Atrasado;

5. Informações qualitativas sobre a implementação da subação 
naquele período (detalhes de quais entregas foram efetivadas 
e/ou eventuais diculdades na execução.

  d. Paralisado;  e. Concluído.

2. Valor da meta nanceira realizada;

4. Conclusão da iniciativa (%);

SU
B
A
Ç
Ã
O

Fonte: Elaboração própria

5.2.4 Periodicidade de reporte

A periodicidade de reporte precisa ser adequada ao nível de detalhamento do dado 
reportado e do esforço empreendido para o levantamento das informações, sem deixar de 
ser tempestiva para a tomada de decisão. 

As informações relativas às subações são aquelas que possuem a maior proximi-
dade no nível da execução e que são materializadas em produtos tangíveis, facilitando 
seu acompanhamento. Seu reporte será realizado bimestralmente no SIGEF pelos órgãos 
setoriais, portanto 06 vezes ao ano, nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e 
novembro. 

Figura 9: cronograma de reporte dos dados no SIGEF/MA

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SUBAÇÃO | bimestral (6x)

Fonte: Elaboração própria

O reporte de dados no nível da subação permitirá a visualização e acompanha-
mento do desempenho no nível da ação, que será realizado internamente pela SEPLAN 
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de forma quadrimestral, portanto 03 vezes ao ano, nos meses de março, julho e novembro
O cronograma apresentado pode ser passível de alteração anualmente, através do 

Decreto de Execução Orçamentária, sendo devidamente informado aos órgãos setoriais 
com a antecedência necessária. O reporte no sistema deverá ser realizado até o 10º dia 
corrente dos meses estipulados. Deve ser considerada a inserção da informação referente 
até o último dia do mês anterior. Por exemplo, na subação 3042 – Implantação de Poços 
Artesianos, caso sejam implantados 15 poços até o dia 30 de abril e 17 poços implantados 
até dia 10 de maio (dia estipulado para o reporte), o dado a ser inserido é de 15 poços.

Figura 10: Fluxo e data para reporte das informações pelos órgãos setoriais 

Órgão setorial

Reporte dos dados Recebimento dos dados
Dia 10 dos meses

estipulados

SEPLAN

Fonte: Elaboração própria

Com a devida inserção dos dados na periodicidade determinada, o processo de 
monitoramento será capaz de contribuir para garantir racionalidade e orientar as decisões 
orçamentárias, uma vez que as execuções físicas e financeiras estão intimamente vincu-
ladas. Para assegurar que a execução orçamentária seja realizada em consonância com 
a apuração das entregas, a atualização das informações será atrelada à liberação da cota 
orçamentária mensal, sendo necessária a inserção dos dados de execução para a liberação 
da cota.

Durante as tratativas realizadas com o órgão setorial durante o processo de mo-
nitoramento e na Avaliação de Gestão, tratada posteriormente neste documento, serão 
analisados os instrumentos internos e fluxos de monitoramento e controle e, caso neces-
sário, sugeridos aprimoramento para garantir segurança e confiabilidade nas informações 
coletadas.
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5.2.5 Reuniões de alinhamento 

Serão gerados pela ferramenta de BI e apreciados quadrimestralmente os rela-
tórios de monitoramento, nos meses de abril, agosto e dezembro. Os relatórios trarão o 
cruzamento das informações inseridas no sistema com os próprios atributos das ações e 
subações, sendo possível a análise por órgão, área de atuação, meta de governo, agenda 
transversal, localização do gasto, entre outros. Os relatórios darão subsídio aos momentos 
de alinhamentos internos e externos previstos para os mesmos meses.

As reuniões de alinhamento internas serão realizadas na SEPLAN entre o Secre-
tário Adjunto de Planejamento e Orçamento, o Superintendente de Programas e a equipe 
técnica responsável por acompanhar o(s) órgão(s) envolvidos na análise. Nestas reuniões, 
serão discutidas as performances das iniciativas baseadas nas metas estipuladas e nas 
séries históricas de execução e, posteriormente, serão elaboradas recomendações à luz do 
desempenho observado nos relatórios de monitoramento.

Figura 11: Reuniões de alinhamento internas e externas

Participantes

Objetivo

Produto

Reunião interna

Equipe SEPLAN

Análise quantitativa da
performance das iniciativas

Elaboração de
recomendações

Elaboração ou adequação
do plano de ação

Técnico da SEPLAN e
equipe gestora

Entendimento qualitativo da
performance e compartilhamento

das recomendações

Reunião externa

Fonte: elaboração própria

As reuniões de alinhamento externas serão realizadas entre o técnico da SEPLAN 
responsável por acompanhar o órgão e a equipe gestora do programa. Este será o mo-
mento de compartilhar com os técnicos diretamente vinculados com a execução sobre 
a evolução dos indicadores e do cumprimento das metas físicas e financeiras durante o 
período, repassando também as recomendações elaboradas durante as reuniões internas 
de alinhamento. Por outra via, a equipe gestora tem a oportunidade de compartilhar sobre 
eventuais causas e restrições que impediram ou limitaram a execução. Ao final, a depen-
der da necessidade, será elaborado um plano de ação buscando a melhoria e soluções das 
problemáticas encontradas.
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5.2.6 Revisão das subações e empenhos

Devido ao caráter volumoso e corriqueiro da criação de novas subações no decor-
rer dos exercícios do PPA, serão realizadas duas revisões por ano nas estruturas progra-
máticas de todas as subações presentes no instrumento de planejamento, a fim de garantir 
o rigor técnico necessário para a alocação otimizada de recursos. 

Em outras palavras, trata-se de uma forma de monitoramento voltada para a ma-
nutenção da consistência da estrutura programática e orçamentária do órgão, uma vez 
que o dinamismo do cotidiano enseja na efetivação de novas subações e movimentações 
passíveis de equívocos.

Serão analisadas: 

1. Compatibilidade da subação à ação vinculada;

2. Compatibilidade do produto da subação e do objeto de empenho em relação à 
finalidade da subação;

3. Redundâncias no que se refere ao objeto e objetivo da subação;

4. Atributos equivocados atribuídos às subações;

5. Subação sem execução física ou financeira;

6. Dentre outros aspectos.

Durante o processo, os órgãos setoriais serão devidamente consultados antes de 
qualquer alteração, sendo apontadas as inconsistências e sugeridos aprimoramentos. Os 
critérios desta metodologia de revisão/conferência de subações serão consolidados em 
uma Instrução Normativa, permitindo a padronização das próximas intervenções.





6 - AVALIAÇÃO
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6. AVALIAÇÃO

O termo “avaliar” tem sua origem no latim, provindo da composi-
ção a-valere, que quer dizer “dar valor a”.

6.1 Conceituação

A avaliação é uma importante etapa do ciclo das políticas públicas, uma vez que 
sua realização propicia aos gestores subsídios técnicos e estratégicos para o aperfeiçoa-
mento contínuo das ações governamentais, em especial para o alcance dos seus objetivos 
(eficácia), para a geração de impactos sentidos pela população (efetividade) e para o uso 
racional dos recursos públicos (eficiência). O processo avaliativo também é imprescin-
dível para o pleno exercício da transparência e da prestação de contas aos diversos seg-
mentos da sociedade, oferecendo-os insumos para qualificar o debate público e o controle 
social a partir de informações sobre o desempenho das iniciativas executadas pelo Estado 
(Januzzi, 2016).

As avaliações podem ser classificadas segundo o momento de sua realização: a 
análise ex ante tem como foco o momento anterior à implementação e verifica a consis-
tência do diagnóstico do problema e do desenho da política pública. Este tipo de avaliação 
evita que sejam implementados programas que prematuramente sejam inadequados do 
ponto de vista metodológico, otimizando recursos financeiros, humanos e técnicos. Tam-
bém propicia um rigor criterioso para decisões alocativas, afetando positivamente todo o 
ciclo da política pública (Casa Civil, 2018a). 

Já a avaliação ex post é realizada durante a execução da política, visando mensurar 
seu desempenho, resultados e/ou impacto. Ao final da avaliação, os achados provenientes 
da avaliação podem ser utilizados como insumos estratégicos para realização de aprimo-
ramentos, contribuindo para a melhoria do gasto público e alocação eficiente de recursos. 
(Casa Civil, 2018b).

Outra forma de classificação de avaliação é em relação aos estágios do ciclo de 
vida do programa, segundo a qual a Avaliação Diagnóstica avalia se o programa se propõe 
a mitigar um problema realmente relevante na sociedade que justifique sua intervenção; a 
Avaliação de Desenho analisa se o programa em questão, da forma como foi estruturado, 
é a melhor proposta dentre outras possibilidades; a Avaliação de Processo ou de Imple-
mentação investiga problemas críticos que afetam o cumprimento dos objetivos durante a 
execução; a Avaliação de Resultados e Impactos analisa os benefícios gerados pela inter-
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venção para seu público-alvo e, por fim; a Avaliação de Eficiência ou Custo-Efetividade, 
que investiga os custos dispendidos e efeitos em comparação com outras intervenções. 
(Januzzi, 2016)

Figura 12: Avaliação segundo o ciclo de programas 

1. Avaliação 
Diagnóstica

2. Avaliação de
Desenho

3. Avaliação de
processo ou de
implementação

4. Avaliação de
resultados e

impactos

5. Avaliação de
eficiência ou

custo-efetividade

Fonte: Adaptado de JANUZZI, P. (2016)

6.2 Metodologia de avaliação

A metodologia de avaliação busca agregar os benefícios proporcionados pelos 
dois tipos de análise ex ante e ex post, em relação à produção de evidências para racio-
nalização e eficiência do gasto público e aprimoramento dos programas governamentais, 
incorporando a realização das avaliações de desenho, de gestão e de impacto, exploradas 
a seguir:
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Figura 13: Tipos de avaliação incorporadas pela metodologia
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Fonte: Elaboração própria

A metodologia de avaliação busca realizar uma análise descritiva (o que acon-
teceu?), diagnóstica (por que isso aconteceu?) e prescritiva (o que deve ser feito?) para 
os três níveis de abordagem. Isso implica no estabelecimento de um fluxo consistente 
entre seleção dos programas a serem avaliados, execução da avaliação, apresentação dos 
resultados e pactuação de melhorias a serem realizadas pelos órgãos setoriais. Além dis-
so, a SEPLAN se propõe a contribuir efetivamente para o aprimoramento das políticas 
públicas junto às equipes gestoras, auxiliando na melhoria constante de fluxos, processos 
e instrumentais internos por meio de indução de metodologias, ferramentas e soluções, 
além de capacitação das equipes em parceria com a Escola de Governo (EGMA) e outras 
instituições de ensino e de coordenação de políticas públicas.

Figura 14: Processo coordenado de avaliação de políticas públicas
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Fonte: Casa Civil (2018b)
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6.2.1 Avaliação de Desenho

A Avaliação de Desenho buscará responder se o programa proposto responde a 
uma demanda social efetivamente existente e se o desenho elaborado é a melhor proposta 
de mitigação para o problema em questão, diante de outras possibilidades de intervenção. 
(Januzzi, 2016). Esta análise será realizada a qualquer momento do exercício mediante 
a criação de um novo programa sem dotação orçamentária anterior; a expansão de um 
programa já existente que acarrete um aumento da programação orçamentária em relação 
ao ano anterior; ou a realização de alterações estruturais em um programa já existente que 
demandem redesenho do mesmo.

Em relação ao ciclo da política pública, a análise terá como foco as etapas de diag-
nóstico do problema e de desenho do programa, verificando o cumprimento de requisitos 
estabelecidos pelo Governo do Maranhão e consolidados pelo Manual de Critérios para 
a Elaboração das Políticas Públicas. A análise será composta pelas seguintes categorias:

1. Diagnóstico do problema;

2. Desenho e caracterização da política;

3. Análise dos impactos orçamentários e financeiros;

4. Estratégias de implementação;

5. Estratégias de confiança e suporte;

6. Estratégias de monitoramento, avaliação e controle.

Cada uma das categorias acima será desdobrada em questões que deverão ser res-
pondidas pela equipe executora do programa, anexando documentos comprobatórios que 
justifiquem a resposta elaborada. 

A SEPLAN atuará com uma dupla de avaliadores dos programas, formada pelo 
técnico responsável pelo acompanhamento do órgão setorial e um técnico de monitora-
mento e avaliação, de forma a agregar conhecimentos e experiências distintas em uma 
análise em conjunto. O nível de interface com o órgão setorial também será diferente, 
reforçando o caráter de impessoalidade da análise. Ambos serão capacitados em relação 
ao atendimento dos requisitos esperados para a avaliação e, eventualmente, pode haver 
conversas diretas entre os técnicos da SEPLAN e gestores do programa para esclare-
cimento ou complemento de respostas cujo entendimento tenha ficado comprometido 
durante a análise. 

Será atribuída para cada resposta uma pontuação com escala de 0 a 4, sendo: 0 
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– inadequado; 1 – pouco adequado; 2 - razoável; 3 – adequado; 4 – muito adequado, a 
depender do atendimento dos critérios estabelecidos para cada uma das questões.

Figura 15: Escala de pontuação para cada questão da Avaliação de Desenho
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Fonte: Elaboração própria

A nota total garantida ao programa será a média aritmética simples da nota de 
todas as questões. A fim de garantir a existência de políticas públicas coerentes e bem 
elaboradas no Estado do Maranhão desde a sua concepção, será esperada a obtenção de 
uma nota final que seja igual ou maior do que 4 para efetivar a incorporação do programa 
nos instrumentos de planejamento e orçamento. Caso a nota não seja atingida, o órgão 
deverá rever o diagnóstico do problema e o desenho do programa à luz das considerações 
realizadas pela equipe técnica da SEPLAN e submeter novamente para apreciação.

 
6.2.2 Avaliação Sintética

A Avaliação Sintética abrange todos os programas e ações do PPA e mensura 
anualmente a execução física e financeira das ações orçamentárias em relação à sua meta 
para o exercício. Sua proposta é apresentar à sociedade civil, à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e demais atores interessados, de forma objetiva e simplificada, o 
desempenho das iniciativas realizadas pelos órgãos da Administração Pública Estadual, 
contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas de gestão participativa, transparência e 
de controle social. 

A avaliação é materializada em documento composto por relatórios automatizados 
e gerados com base nos dados reportados pelo SIGEF durante a rotina de monitoramento. 
Com a disponibilização deste documento, torna-se possível analisar a conformidade entre 
o planejado e o executado, bem como a qualidade das despesas públicas. Além da por-
centagem da execução física e financeira, a avaliação irá dispor dos índices de eficiência 
e eficácia das ações orçamentárias, princípios estes previstos nas Constituições Federal e 
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Estadual, nos artigos 74 e 53, respectivamente., além de apresentar o contexto socioeco-
nômico a ser considerado para leitura e análise dos índices.

Para determinação dos princípios da eficiência e eficácia, será empregado o cálcu-
lo dos valores que compõem a execução física e financeira, mensurados segundo escala 
de valores médios, apurados para cada princípio.

O princípio da eficiência, medido para cada ação do programa pela relação do 
uso dos insumos (recursos orçamentários e financeiros) para obtenção dos seus produtos 
(meta física planejada e a executada) – será expressa em percentagem e calculada por 
meio do valor médio entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma 
meta para um projeto, atividade ou programa frente a padrões estabelecidos.

O princípio da eficácia diz respeito à análise da obtenção da quantidade dos pro-
dutos (bens ou serviços) e está relacionada, especificamente, à meta física. Quanto aos 
resultados de eficácia, estes serão medidos por meio da relação entre a quantidade do 
produto planejada e obtida com a sua execução, sendo expressa em percentagem. O seu 
cálculo se dará por meio do valor médio, o qual, por sua vez, demonstra a eficácia média 
do programa.

A Avaliação Sintética também conterá com cadernos especiais que adotarão recor-
tes prioritários de análise em determinado exercício. Como exemplo, é possível citar os 
cadernos do Plano Mais IDH e do Orçamento Participativo elaborados para a Avaliação 
do PPA 2016-2019, que analisou as iniciativas referentes a estes dois compromissos go-
vernamentais para o quadriênio.  

6.2.3 Avaliação de Gestão

A Avaliação de Gestão busca garantir uma visão sistêmica e abrangente do progra-
ma, perpassando pelas etapas de diagnóstico, desenho, implementação, monitoramento 
e avaliação, analisando cada um dos seus principais elementos. Nesta perspectiva, visa 
identificar gargalos e pontos de aprimoramento que influenciam diretamente no atingi-
mento dos níveis esperados de eficácia, eficiência, efetividade e transparência. Durante 
esta avaliação, são consideradas as capacidades organizacionais instaladas ou criadas, 
arranjos institucionais, performance orçamentária e financeira e estratégias específicas 
para a provisão daqueles bens e serviços previstos, bem como os resultados previstos para 
a sociedade.

Considera-se a Avaliação de Gestão a peça catalizadora desta metodologia, uma 
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vez que a experiência mostrou que a forma mais profícua de gerar engajamento e fortale-
cer a cultura de monitoramento e avaliação tem de considerar aspectos que impactem na 
estrutura de gestão. Seja através de mecanismos de incentivo e reconhecimento, seja por 
meio do ranqueamento dos programas, a partir de critérios objetivos e técnicos.

Além de aspectos inerentes ao dia a dia da execução das políticas maranhenses, 
buscou-se, nas avaliações executivas realizadas no âmbito federal (Casa Civil, 2018), 
nos estados do Espírito Santo (IJSN, 2016) e Minas Gerais (Minas Gerais, 2011), além 
da avaliação do governo do México (Coneval, 2017), avaliações que permitissem trazer 
um panorama geral e padronizado das políticas públicas, e que identifica fragilidades em 
seu desenho, gestão e implementação, possibilitando “tomar conhecimento de todas as 
características da política por meio de registros, documentos e dados disponíveis, incluin-
do os de monitoramento da política e as informações obtidas junto aos gestores e equipe, 
abrangendo todos os ciclos do programa” (IJSN, 2016).

A experiência internacional mostra que utilizar metodologias bem-aceitas e ro-
teiros padronizados gera resultados confiáveis e permite maior comparabilidade entre as 
diferentes políticas públicas, por homogeneizar e sistematizar a linguagem e as informa-
ções. A credibilidade desses resultados é que contribui para a expansão, o reinvestimento 
ou a economia de recursos nas políticas públicas avaliadas (Casa Civil, 2018b).

6.2.3.1 Seleção dos programas a serem avaliados

Entende-se que a realização da Avaliação de Gestão é relevante a todos os 
programas que são voltados à entrega de produtos e/ou serviços à população maranhense, 
portanto finalísticos, somando, até o momento, 56 deste tipo no PPA 2020-2023. 

Pelo fato de se tratar de uma metodologia relativamente rápida e de baixo custo, 
bem como o número de programas aptos à avaliação ser mais restrito, torna-se viável a 
realização anual da análise para todos os programas finalísticos, planejada para ocorrer 
entre os meses de janeiro e março. O exercício anual da análise também permite o 
acompanhamento de eventuais adequações sugeridas pela SEPLAN ao final da avaliação 
e as melhorias advindas das mesmas no decorrer do tempo, as quais serão incorporadas 
no decreto de execução orçamentária.

É importante ressaltar que é necessário considerar os casos de programas 
recentemente criados e que, naturalmente, não tenham tido tempo para institucionalizar 
e consolidar plenamente suas equipes, processos e instrumentais. Nestes casos, a própria 
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prematuridade da avaliação prejudicaria o desempenho do programa avaliado, revelando 
resultados triviais, além de comprometer esforços e recursos que poderiam ser canalizados 
para análises mais aprofundadas de programas adequados (Januzzi, 2016). Portanto, serão 
alvo da Avaliação de Gestão todos os programas finalísticos com mais de um ano desde 
o início da sua implementação.

6.2.3.2 Equipe avaliadora

A Avaliação de Gestão será realizada pela SEPLAN por uma equipe formada pelo 
técnico responsável pelo acompanhamento do órgão setorial e por um técnico de moni-
toramento e avaliação, de forma a agregar conhecimentos e experiências distintas em 
uma análise em conjunto. O nível de interface com o órgão setorial também é diferente, 
reforçando o caráter de impessoalidade da análise. Ambos serão capacitados em trilhas 
de aprendizagem, de acordo com o desempenho e o atendimento aos requisitos esperados 
para a avaliação.

6.2.3.3 Alinhamento entre SEPLAN e equipe gestora

Os ganhos da avaliação são maximizados quando os gestores entendem seu valor 
e tenham expectativas realistas sobre seu uso. Além disso, o apoio dos gestores é valio-
so para o sucesso de todo o processo (Ala-Harja e Helgason, 2000). Antes do início do 
processo de avaliação, será realizada uma reunião de kick off entre a SEPLAN e a equi-
pe executora do programa, visando anunciar a metodologia e os objetivos da avaliação, 
apresentar a dupla de avaliadores e estabelecer pontes para o trabalho em conjunto du-
rante o processo, visando a participação da equipe gestora na avaliação. Serão solicitados 
também os documentos previamente listados que serão base para a Avaliação de Gestão.

6.2.3.4 Realização da avaliação

Para cada programa, será preenchida pela equipe avaliadora uma ficha de ava-
liação contendo perguntas que abrangem todo o ciclo da política pública, com respostas 
binárias (SIM/NÃO). As respostas serão feitas com base em análise documental, ou seja, 
com base em documentos comprobatórios previamente listados e solicitados aos órgãos 
setoriais. Os relatórios de monitoramento com dados advindos da atividade recorrente 
de acompanhamento também subsidiarão a Avaliação de Gestão e, eventualmente, as 
dúvidas que não sejam sanadas pela análise documental podem ser solucionadas com o 
contato direto com o gestor.
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Figura 16: Exemplo de ficha de avaliação

 
Fonte: Elaboração própria

Para os programas que forem executados por apenas um órgão setorial, o ponto 
focal utilizado será o órgão executor. Já os programas executados por mais de um órgão 
setorial terão como ponto focal o órgão setorial responsável, devendo ser consultados, 
além do gestor do programa, os técnicos responsáveis pelas ações, independente do órgão 
ao qual a ação possui vinculação. Serão envolvidos os gestores e as equipes diretamente 
vinculadas com a implementação do programa, visando garantir a eficiência do processo 
obtendo as informações daqueles que mais conhecem da iniciativa.

6.2.3.5 Composição da avaliação

A Avaliação de Gestão, como citado anteriormente, é formada por perguntas de 
respostas binárias (SIM/NÃO), que abrangem todo o ciclo do programa público exposto 
por Januzzi (2016). A nota de cada uma das categorias será proporcional à quantidade de 
respostas afirmativas obtidas pelo programa. Por exemplo, em uma categoria que conte 
com 10 perguntas, caso o programa obtenha SIM para 7 delas, terá alcançado 70% de 
desempenho naquela categoria.

Será considerado um programa adequado em determinada categoria aquele que 
obter um desempenho maior do que 60% de um total de 100%, conforme a escala abaixo:
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Figura 17: Escala de pontuação para cada categoria da Avaliação de Gestão

0-20%

Inadequado

20-40%

Pouco
adequado

40-60%

Razoável

60-80%

Adequado

80-100%

Muito
adequado

 
Fonte: Elaboração própria

Será considerada a opção Não se Aplica (NSA) para perguntas que comprovada-
mente não condizem com a natureza do programa. Neste caso, a questão será anulada do 
universo total de perguntas, não prejudicando o desempenho do programa na avaliação.

O bom desempenho do programa nas cinco categorias é indiscriminadamente es-
sencial para o alcance dos objetivos e metas inicialmente estipulados. Para o registro da 
pontuação total do programa, foram atribuídos pesos maiores às categorias de Implemen-
tação e Orçamento e Financeiro, por concentrarem questões-chave para a qualidade do 
gasto público e gestão participativa, como eficiência, eficácia, economicidade, inovação, 
nível de articulação com outros órgãos e instituições, processos internos de monitoramen-
to e avaliação, participação social, transparência e accountability.

A composição da nota máxima de 100 pontos será:

1.	 Diagnóstico: pontuação máx 10;

2.	 Desenho: pontuação máx 15;

3.	 Implementação: pontuação máx 30;

4.	 Resultado e Impacto: pontuação máx 15;

5.	 Orçamento e Financeiro: pontuação máx 30.

Com base na pontuação em cada categoria e na pontuação final, será possível 
estabelecer bases comparativas e realizar a medição da performance de cada um dos pro-
gramas avaliados, inclusive de forma gráfica.
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Figura 18: Exemplo de gráfico de radar elaborado a partir dos resultados da Ava-
liação de Gestão
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Fonte: Elaboração própria

6.2.3.6 Procedimentos finais da avaliação

Após a avaliação, o Relatório de Avaliação de Gestão deverá conter as considera-
ções dos avaliadores para cada uma das categorias e subcategorias de análise, bem como 
a nota e as recomendações da SEPLAN para aprimoramento.

Por fim, uma reunião será realizada entre SEPLAN e a equipe executora do pro-
grama, realizando as devidas devolutivas e, a depender da necessidade,  incorporando as 
recomendações no plano de ação. A implementação de tais aprimoramentos será acom-
panhada rotineiramente no decorrer do ano, com a SEPLAN oferecendo todo o suporte 
para este processo, e verificada de forma mais consistente na realização de uma nova 
Avaliação de Gestão no ano posterior.

6.2.3.7 Premiação

A metodologia da Avaliação de Gestão, como vista anteriormente, é baseada em 
uma análise roteirizada dos programas cujo desempenho é mensurado quantitativamente 
em uma escala de 0 a 100. Esta estrutura permite o estabelecimento de bases comparativas 
em diferentes níveis – tanto em relação à performance em distintas etapas de um mesmo 
programa, quanto em relação à sua performance geral comparada a outros programas ava-
liados, proporcionando uma análise mais abrangente no âmbito das iniciativas estaduais. 
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Diante desta possibilidade, a SEPLAN busca garantir que os secretários, gestores 
e equipes técnicas que apresentem um bom desempenho na Avaliação de Gestão sejam 
reconhecidos pelo Governo do Estado, congratulando pelos esforços empenhados e in-
centivando para que o ciclo virtuoso se perpetue para os próximos anos da execução do 
programa.  

Neste sentido, os programas avaliados serão ranqueados de acordo com sua per-
formance geral e aqueles que se destacarem serão reconhecidos através de uma premia-
ção anual, a ser celebrada em cerimônia presencial. Durante o evento, serão comparti-
lhadas com os presentes as experiências de gestão verificadas pela avaliação, sendo uma 
oportunidade para disseminação das boas práticas para todos os órgãos da administração 
estadual e para troca de experiências entre as equipes. No caso dos programas executados 
por mais de um órgão, a premiação será dada a todos os órgãos que apresentarem ações 
vinculadas ao programa premiado.

 

6.4. Avaliação de Impacto 

A Avaliação de Impacto busca verificar se de fato o programa está gerando os 
efeitos que foram previstos no momento de sua criação, amenizando ou eliminando o 
problema identificado na etapa de diagnóstico. Ela também é importante para confirmar 
a hipótese que sustenta o modelo lógico do programa, uma vez que são mobilizados in-
sumos, realizados processos, gerados produtos e resultados visando determinado impacto 
(Casa Civil, 2018b). 

Figura 19: O papel da Avaliação de Impacto no modelo lógico da política pública
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Fonte: Casa Civil (2018b)



Os resultados da Avaliação de Impacto são determinantes para a continuidade, re-
formulação ou encerramento de uma política pública, uma vez que programas cujos resul-
tados são positivos tendem a se legitimar na sociedade e dentro do governo, contribuindo 
para garantir os recursos e arranjos operativos para sua continuidade (Januzzi, 2016).

Estes resultados, para serem atingidos, requerem um tempo de execução e maturi-
dade institucional da iniciativa governamental para que possibilite o alcance dos resulta-
dos estimados e, mais que isso, que os impactos sejam sentidos pela população alvo. Além 
disso, a Avaliação de Impacto exige extensa pesquisa de campo, envolvendo entrevistas 
qualitativas e quantitativas com atores chave em todo o ciclo da política, realizado por um 
corpo de pesquisadores com domínio dos métodos e técnicas de pesquisa e estatística. Em 
suma, configura-se em uma avaliação que requer alto investimento técnico e temporal.

Neste sentido, a CMAPE será responsável por selecionar um número de progra-
mas estratégicos que serão submetidos à Avaliação de Impacto de acordo com o núme-
ro de pesquisadores disponíveis no ano de referência, segundo critérios que traduzem a 
prioridade da gestão. Os programas selecionados deverão já ter sido alvo da Avaliação 
de Gestão, obtido nota geral acima de 60 e apresentado boa performance na categoria 
resultado e impacto na avaliação de gestão, a fim de evitar o dispêndio de recursos em 
iniciativas que já estão comprovadamente aquém da sua execução e atingimento de seus 
resultados do ponto de vista do seu desenho original.

A fim de garantir plena capacidade técnica dos avaliadores, estes serão formados 
sobretudo pelo corpo de pesquisadores oriundos de Editais específicos da FAPEMA, a 
exemplo do Projeto Ignácio Rangel, que abrange a Secretaria de Estado de Programas Es-
tratégicos (SEPE), o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos 
(IMESC), a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), a Funda-
ção de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 
(FAPEMA) e a SEPLAN.





7 - INICIATIVAS PARA 
FOMENTO DA CULTURA DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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7. INICIATIVAS PARA FOMENTO DA CULTURA DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

 As atividades de monitoramento e avaliação no setor público estão se consolidan-
do no Brasil, em consonância com o aumento de mecanismos de controle social e transpa-
rência, e da ênfase crescente no levantamento de evidências para elaboração das políticas 
públicas. Apesar dos avanços neste âmbito, os processos de acompanhamento e análise 
ainda encontram certas resistências culturais no momento de sua aplicação, sendo comum 
a existência de uma concepção fiscalizatória e punitivista destes processos por parte de al-
guns gestores públicos, que por vezes subestimam seus resultados e os identificam como 
meros procedimentos burocráticos. Também é frequente, por outro lado, a realização de 
estudos pouco consistentes ou malconduzidos de avaliação, levando a conclusões preci-
pitadas e ao descrédito desta etapa por parte da gestão. 

Em partes, equívocos como estes são relacionados ao desconhecimento técnico de 
conceitos, ferramentas e metodologias adequadas para a construção de sistemas de moni-
toramento e avaliação, ou mesmo dos potenciais benefícios trazidos pela sua aplicação. 
Estruturas organizacionais muito rígidas também podem dificultar a interação entre dife-
rentes equipes e órgãos, encapsulando experiências positivas em algumas “ilhas de exce-
lência” no governo e diminuindo as chances de aprendizagem institucional e replicação.

 No caso do estado do Maranhão, a Lei do PPA estabelece no Art. 10 o compro-
misso de definir as orientações técnicas e metodológicas presentes neste documento, o 
que representa um avanço legal no sentido de aprimorar a cultura de monitoramento e 
avaliação no estado. Além disso, são previstas a elaboração de iniciativas adicionais, 
sendo elas: i) a criação de manuais e cartilhas para equipes gestoras; ii) realização de ca-
pacitação de servidores estaduais para a temática de monitoramento e avaliação; iii) ela-
boração de artigos que consolidem as melhores práticas encontradas na gestão estadual; 
iv) elaboração do Seminário Estadual de Monitoramento e Avaliação, v) avaliação como 
subsídio dos processos de planejamento e orçamento.



70 | Metodologia de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Estado do Maranhão

Figura 20: Iniciativas para fomento da cultura de monitoramento e avaliação
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Fonte: Elaboração própria

7.1 Manuais e cartilhas para equipes gestoras

Uma iniciativa importante em relação ao fortalecimento metodológico e técnico 
das equipes gestoras será a elaboração de manuais e cartilhas de fácil acessibilidade, com 
foco na elaboração e implantação prática de sistemas de monitoramento e avaliação em 
seus programas. É necessário que os órgãos setoriais estejam apropriados destes métodos, 
uma vez que a qualidade dos dados reportados à SEPLAN depende de um processo estru-
turado, tempestivo e confiável de monitoramento interno. 

Além disso, nem todos os programas e ações serão monitorados e avaliados de 
forma rotineira pela SEPLAN devido ao critério de priorização de iniciativas estratégicas 
ao Governo do Estado, portanto os manuais e cartilhas também visam garantir autonomia 
aos órgãos setoriais para construírem seus próprios sistemas, cumprindo esta parte tão 
importante no ciclo da política pública.

7.2 Capacitação de servidores para monitoramento e avaliação 

Somando esforços à elaboração dos manuais e cartilhas, será estruturada uma tri-
lha de aprendizagem sobre a temática em parceria com a EGMA e outras instituições de 
ensino. O principal objetivo da capacitação será qualificar técnicos da SEPLAN, técnicos 
das ASPLANs e gestores/coordenadores dos programas e projetos da administração esta-
dual que atuem diretamente na elaboração, implementação, monitoramento ou avaliação 
de políticas públicas, com base em técnicas, conceitos e ferramentas à luz das metodolo-
gias associadas ao Plano Plurianual 2020-2023 do Governo do Maranhão.

A construção da trilha de aprendizagem terá como base as carências técnicas iden-
tificadas por um diagnóstico situacional, que mapeará as principais competências que 
precisam ser desenvolvidas. Além das aulas presenciais, constituídas por módulos teó-
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ricos e conceituais associados à realidade empírica do Maranhão, ao final de cada curso 
os alunos colocarão os conhecimentos em prática implementando iniciativas em seu am-
biente de trabalho, recebendo a tutoria de professores do curso e demais pontos focais da 
SEPLAN, no decorrer da implementação da solução.

Figura 21: Composição da trilha de aprendizado

Trilha de
capacitação

Módulos
conceituais

Módulos
teóricos

Aplicação
prática e
tutoria

Fonte: Elaboração própria

7.3 Artigos consolidando melhores práticas da gestão estadual

Uma vez estabelecidas as condições para que as equipes dos órgãos setoriais se-
jam capacitadas, para que os aspectos metodológicos sejam amplamente disseminados e 
que os processos de monitoramento e avaliação façam parte da rotina de execução das po-
líticas públicas estaduais, serão registradas, por meio de artigos, as experiências exitosas 
de programas que apresentem destaque pela sua gestão, nível de eficiência e/ou resultados 
para o Estado do Maranhão. 

Neste sentido, as avaliações de gestão serão fundamentais para a SEPLAN con-
seguir identificar estas iniciativas e compilar as experiências juntamente com as equipes 
responsáveis pela sua execução.

A elaboração dos artigos visa:

•	 Reconhecer equipes, gestores e programas maranhenses pela implemen-
tação das iniciativas exitosas e alcance de resultados expressivos à popu-
lação;
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•	 Construir um repertório para que outras secretarias de governo se inspirem 
e repliquem aprimoramentos em seus processos internos – incentivando 
o desejo de também serem reconhecidas em futuros artigos e gerando a 
melhoria sistemática das políticas públicas no estado;

•	 Proporcionar visibilidade da iniciativa para população, comunidade aca-
dêmica e gestores públicos no Maranhão e em outros estados;

•	 Criar um banco de dados de iniciativas como legado ao Estado.

7.4 Seminário Estadual de Monitoramento e Avaliação

Em todo o Brasil, há reconhecidas instituições, públicas e privadas, e acadêmicos 
especializados na temática cuja contribuição pode fomentar aprimoramentos constantes 
para as políticas públicas do Governo do Maranhão. Para promover o encontro entre as 
referências citadas, será realizado o Seminário Estadual de Monitoramento e Avaliação, 
um evento aberto para servidores e sociedade civil visando: a capacitação; a troca de 
experiências, dificuldades em comum e práticas inovadoras entre os participantes; e o 
fortalecimento de laços e criação de rede, que pode evoluir para outros ambientes cola-
borativos e remotos.

Serão convidados como palestrantes membros da academia, terceiro setor e setor 
público do Maranhão e outras regiões do Brasil, proporcionando uma triangulação de 
olhares e experiências, unindo a teoria e prática aplicada para os programas do Maranhão.

A existência de um evento sobre o tema expressa a importância que as políticas 
baseadas em evidências e voltadas para resultados possuem para o governo. O momento 
também pode ser aproveitado para o repasse de diretrizes relacionadas ao tema.

7.5 Avaliação como subsídio nos processos de planejamento e orçamento

A metodologia de avaliação se traduzirá em importantes contribuições para os 
processos de planejamento e orçamento do Estado, pois garantirá subsídios técnicos e 
tempestivos para eventuais revisões do Plano Plurianual e para a priorização da alocação 
de recursos e tetos orçamentários anuais. Este movimento é coerente com a busca pela 
melhoria do gasto público realizada pelo Governo do Maranhão, reforçando, consequen-
temente, a própria influência e importância do processo avaliativo.
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No caso do planejamento, pode-se concluir, por exemplo, que um determinado 
programa já conseguiu atingir os resultados esperado, optando-se pelo seu encerramento; 
ou que há duplicidade de investimentos em duas ações com a mesma finalidade, decidin-
do-se pela fusão e garantindo maiores níveis de eficiência. Portanto, ajustes associados a 
uma revisão do PPA.

Já em relação ao orçamento, a apuração do desempenho irá compor os critérios 
para a priorização no processo de alocação de recursos, em especial a análise de eficiência 
alocativa (relação entre recursos e resultados), eficiência operacional (relação entre recur-
sos e atividades) e economicidade (redução do custo dos insumos mantendo a qualidade), 
presentes na Avaliação de Gestão; e a análise da efetividade e eficácia, realizadas pela 
Avaliação de Impacto. 

A fim de que os resultados dos processos avaliativos consigam ser incorporados a 
tempo na elaboração dos instrumentos orçamentários, a realização das análises foi con-
centrada nos primeiros meses de cada exercício.





8 - CONCLUSÃO
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8 CONCLUSÃO

Monitoramento e avaliação são processos complementares, por esse motivo a me-
todologia foi pensada em conjunto, visando a integração das diferentes etapas. O fluxo-
grama a seguir busca traduzir essa dinâmica:

Figura 22: Fluxograma de integração entre as etapas de monitoramento e avalia-
ção
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Fonte: Elaboração própria

De forma mais detalhada, a figura seguinte busca sintetizar as etapas de trabalho 
discutidas ao longo deste documento sob a ótica crescente da agregação de valor ao pro-
grama monitorado/avaliado, em relação aos estágios preliminares:
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Figura 23: Geração de valor ao programa a cada etapa da Metodologia de Monitoramento 
e Avaliação

Fonte: Elaboração própria

Em síntese, a metodologia expressa a expectativa de desenvolver gradativamente 
uma cultura de monitoramento e avaliação sustentada em bases consistentes, posicionan-
do o Estado do Maranhão como referência na temática em nível nacional.

É importante lembrar que se trata de uma 1ª edição da metodologia. A intenção 
da SEPLAN é submeter o documento a contribuições de pesquisadores, acadêmicos 
e entidades formuladoras de políticas públicas, inclusive de fora do estado, visando o 
processo de melhoria contínua.

Os meses que sucedem a disponibilização desta edição representam um impor-
tante estágio de transição/validação da metodologia. Será um período de experimentação 
e seleção das iniciativas estratégicas para acompanhamento, bem como de realização de 
ajustes, visando abertura do exercício 2021 com plena implementação do sistema de mo-
nitoramento e avaliação.

Convém ressaltar o papel central dos atores envolvidos em todas as etapas de 
operacionalização da metodologia, no que tange ao alcance dos resultados esperados. 
Nesse espectro são envolvidos e devidamente capacitados os técnicos: da SEPLAN, das 
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ASPLANs e os gestores responsáveis pela coordenação técnica dos programas do Plano 
Plurianual.

Objetivando o fortalecimento das iniciativas dispostas neste documento, preten-
de-se assegurar, mediante decretos governamentais, a institucionalização desta metodo-
logia, bem como a reformulação do papel das ASPLANs, promovendo uma atualização 
de atribuições e estabelecendo a formação na trilha de capacitação como um importante 
requisito.

É desta forma, através da teoria, do aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas, 
do fortalecimento dos recursos humanos e da integração dos diversos atores envolvidos, 
que se almeja relevante salto qualitativo nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado 
do Maranhão.
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