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Roteiro da apresentação



A institucionalização do M&A no
Governo do Maranhão



Modelo de M&A Maranhão

Misto

Centralizado (Órgão de Coordenação)
1- Definem metodologia, normas,
capacitação, processos gerais de M&A, etc. 
2- Foco na otimização da alocação de
recursos e no aperfeiçoamento das políticas
públicas

Descentralizado (Órgãos estratégicos)
1- Realizam o monitoramento e
avaliações temáticas.
2- Foco em agendas específicas



Principais Órgãos de Gestão 
de Políticas Públicas



2018
Plano Mais

Planejamento

2019
Plano Plurianual

2020-23



CMAPE- Decreto elaborado, em processo de revisão 
Rede - Decreto elaborado, em processo de revisão 
ASPLANS - Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015
Decreto de execução orçamentária - Decreto nº 36.463 de 25 de janeiro
de 2021
PPA - Lei Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019
Execução Orçamentária - Decreto nº 34.662 de 28 de janeiro de 2019
Orçamento Participativo - Decreto nº 31.519 de 29 de fevereiro de 2016
Prómunicípios - Decreto nº 36.575 de 10 de março de 2021

Bases legais para M&A



Utilização de Evidências na
construção de Políticas Públicas



 

 

FERRAMENTAS

 

INTEGRAÇÃO
INSTITUCIONAL E
PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

Alimentação e armazenamento de dados: Sistema Integrado

de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF);

Geração de relatórios: BI/ PowerBI

Gestão e acompanhamento dos planos de ação: a definir.

Equipe Estratégica (CMAPE) - Rede de planejamento 

Equipe Tática (Asplans) - Rede de Planejamento

Equipe Operacional (Gestor do Programa) - Rede de

Planejamento

GOVERNANÇA E
EQUIPES

Integração das equipes de gestão de políticas públicas,

pontos focais, academia, instituições do terceiro setor, setor

privado, sociedade, dentre outros atores

Premissas do monitoramento e avaliação



 

Aprimorar políticas públicas

Melhorar qualidade do gasto público

Subsidiar a definição dos tetos orçamentários contidos nas

leis orçamentárias anuais

Subsidiar a revisão do plano plurianual

Financiar gastos públicos

Fonte: PPA 2020-2023

 
METODOLOGIA Foco na Gestão pública e a análise baseada em evidências.

Voltada aos técnicos e gestores em parceria com a EGMA,

Universidades e outras instituições.CAPACITAÇÃO

Premissas do monitoramento e avaliação

UTILIZAÇÃO DE
EVIDÊNCIAS



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTcyMGZlOTgtM2U0NC00ZWI5LWIzMmYtYmFhMDYxZGVkYzA5IiwidCI6IjUzYzg0NDg0LWJhMGEtNGI3Zi04MmNjLTM2OTBlNDM1YzVjOSJ9&pageName=ReportSection076a585079a88d0c4c08


Avaliações



Nova metodologia de avaliação

Avaliação de Desenho 
 

Avaliação de Gestão
 

Avaliação de ImpactoAvaliação Sintética
 

EX ANTE
 

EX POST
 

Relatório de Avaliação do PPA Implementação e gestãoDiagnóstico e desenho
Periodicidade:  a depender da demanda

por criação de novos programas
Periodicidade:  maio Periodicidade:  jan a março Periodicidade:  anual

Resultados e impacto



Desenvolvimento de
Capacidades para M&A



Primeira turma em formação

Desenvolvimento de competências em gestão pública, com

utilização das metodologias e guias do Estado.

Foco em técnicos que atuam diretamente na gestão de políticas

públicas

Tutoria e acompanhamento com mentores especialistas

Tarefas práticas aplicadas ao cotidiano da gestão pública

Trilha de Apredizagem em Gestão Pública - Parceria EGMA



Apoio a 32 municípios no planejamento com foco na
elaboração dos PPA's 2022-2025 e estruturação de 01
política pública 

PROMunicípios

Termo de cooperação com estrutura de incentivos e
responsabilidades

Oferta de duas trilhas de conhecimento e auto desenvolvimento

Publicação do Caderno de Boas Práticas Municipais

Programa de Apoio ao Planejamento Municipal - Edital

Tutorias técnicas diretas entre técnicos a SEPLAN e a
gestão municipal



Reestruturação 
Elaboração de manuais e guias orientadores para inclusão, monitoramento e
avaliação do FUMACOP
Fortalecimento das políticas públicas de combate à pobreza a partir da
formalização como ações permanentes de estado
Nova lei estadual

Institucionalização de mecanismos de monitoramento e avaliação
Requisitos alinhados ao "Manual de Políticas Públicas" do estado 
Estruturação de conselho gestor
Foco e temas estratégicos e grupos sub representados, tal como "Mulheres; Crianças e
adolescentes; Quilombolas; Idosos; Indígenas; Agricultores familiares; População em
situação de rua; População LGBTQIA+; etc.

FUMACOP



2018
Plano Mais

Planejamento

2019
Plano Plurianual

2020-23



2019
Manual de critérios
para  elaboração de

Políticas Públicas

2020 
Metodologia de 

 M&A de
Políticas
Públicas

2018
Plano Mais

Planejamento

2019
Plano Plurianual

2020-23



SISTEMA

PENITENCIÁRIO DO

MARANHÃO

DE CAOS A CASE (DE SUCESSO)

Formações, Publicações e Participações em eventos

Artigos
consolidando 

 melhores
práticas de

gestão
estadual

Prêmio
"Servidor

pesquisador"
(EGMA)

Prêmio "Você
faz a diferença"

(SEGEP)

Orçamento
Participativo



Formações, Publicações e Participações em eventos

Outras edições do
Prómunicípios
(SECAP, SEPE,

IMESC,)

Formações e
disseminação de

informação acerca
de prêmios e

rankings

Parceria com
iniciativas inovadoras

na Gestão de
Pessoas



PUBLICAÇÕES E DISSEMINAÇÃO

Aprovação de artigo no Seminário Nacional de Gestão Pública para Resultados 
 realizado pelo Estado do Ceará. 

Apresentação do Modelo no CONSEPLAN, GEFIN, Global Fórum da FGV Clear,
Consórcio do Brasil Central, Frente Nacional de Prefeitos, Federação dos Municípios
Maranhenses,  Projeto Eurosocial juntamente com o Estado da Paraíba, Rede ODS,
Semana de Avaliação Glocal, etc



lições aprendidas, lacunas e
oportunidades 



CHAMAR ATENÇÃO PARA A TEMÁTICA
RECONHECIMENTO NACIONAL

(PRÊMIO EXCELÊNCIA EM COMPETITIVIDADE - CLP)

MAIS IDH TRABALHO COM

DIGNIDADE

CESTA BÁSICA GESTANTE



Redesenho Institucional



LIÇÕES APRENDIDAS/ OPORTUNIDADES

Ganhos de um modelo de gestão para
resultados pactuado não somente com 
 as equipes, como também com a
sociedade;

Ganhos decorrentes do alinhamento
entre o Planejamento, M&A e Gestão
Fiscal;

Importância de definição de políticas
públicas com base em evidências, tendo
a gestão pública como elemento motriz;

Gestão Estratégica de pessoas 

Governo Aberto: participação,
transparência e controle social 

Governança de dados para tomada de
decisão

Cooperação federativa, parcerias com o
segundo e terceiro setor.

Importância do processo de definição das
premissas metodológicas: Governança,
Sistemas de Informação confiável e
tempestivo, capacitação, sensibilização,
etc;



Aspecto Cultural :  Ser avaliado no setor público ainda é um tabu;

A avaliação é objeto considerado pela alta gestão para tomada de decisão?

No caso brasileiro, os intrumentos de planejamento e orçamento são pouco

util izados para tomada de decisão governamental .  Alguns gestores,

secretários, ministros, prefeitos, governadores.

LACUNAS DE CARÁTER GERAL



Distância entre a teoria e a prática:  há, no Brasil ,  excelentes boas intenções

que não impactaram a cultura organizacional e a forma de coordenar as

polít icas públicas.

Tranparência e controle:  há poucas experiências de cortes de contas e de

controle social com o foco na relação Insumo ($) - Efetividade ($)

Temos poucas normas no brasil  que tratam sobre a temática do

planejamento, M&A de polít icas públicas.  

LACUNAS DE CARÁTER GERAL



Propostas de Intervenção

Cadernos de Boas
práticas, de avaliação

de impacto e do
FUMACOP

Laboratório de
inovação e Políticas

Públicas

Modelo Conceitual de
Planejamento

Consolidação do
Sistema de evidências,

com ferramentas de 
 forecasting

Institucionalização do  
Sistema de

Planejamento, M&A

Planejamento
estratégico de longo

prazo

Contratualização de
resultados



Telefones: (98) 98895-1290

(98) 3218-2219

Email: rmatos@seplan.ma.gov.br

Roberto Santos Matos
Secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento

Endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n, Calhau - CEP:

65.051-200 Palácio Henrique de La Rocque - Edifício Clodomir Millet

OBRIGADO!


