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MENSAGEM N.O IL+12019

Manaus, 30 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,
Senhores Deputacos

Nos termos do anigo 157, inciso l, da Constituição do

Estado, faço encaminhar ao criterioso exa'Ììe de Vossas Excelências e à superior

deliberação desse Augusto Poder Legislativo, o anexo Projeto de Lei que "DíSPÕE

sobre o Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023."

O Projeto de Lei que dispÕe sobre o Plano Plurianual para

o período de 2020 a 2023, ora submetido á deliberação dos Senhores Deputados,

objetiva estabelecer, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da

administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e

para as relativas aos programas de duração continuada.

A matéria representa, portanto, uffi instrumento de

planejamento governamental, que define diretrizes estratégicas, objetivos do

Governo, área de resultado e metas, com o proposito de viabilizar a implantação e

a gestão das políticas públicas, bem como de orientar a definição de prioridades e

de auxiliar na promoção do desenvolvimen:o.

A elaboração do planejamento do desenvolvimento de

nosso Estado foi realizada considerando a extensão territorial do Amazonas e sua

diversificação regional, englobando, de um lado, azona Franca de Manaus, e suas

peculiaridades, e, de outro, os sessenta e um municípios, de grandeza territorial

variável e com vocaçÕes econômicas próprias.

Assim, as políticas públicas constantes do Plano Plurianual

para o período de 2O2O a 2023 foram construídas considerando o processo

Excelentíssimo Senhor
Deputado JosuÉ cLÁuDto DE souzA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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produtivo, a partir das realidades locais, visando ao atendimento das demandas de

forma mais equilibrada, com o objetivo de dotar os municípios de infraestrutura

social e econômica e de capacidade de inovação, com base nas novas

tecnologias.

Ressalto que o PPA 202012023, à vista de sua natureza

estrutural, deve ser considerado na perspectiva do planejamento de longo prazo,

demandando, por este motivo, um amplo horizonte de tempo e perseverança para

que seu conteúdo se concretize.

Merece destaque a realização de Consulta à Sociedade

para a elaboração do presente Plano rlurianual, medida que possibilitou a

participação do cidadão na priorização d* ações de Governo, conferindo maior

visibilidade ao planejamento governamental, junto ao seu público alvo, e

revitalizando o processo de planejamento rrc Estado.

O Plano Plurianual para o período 202012023 contempla,

de início, o Cenário Macroeconômico, enbndido como a definição de premissas

que permitem projetar o comportamento futuro das principais variáveis

econômicas, com vistas a orientar o procê:3so de planejamento, análise e decisão

dos investimentos e a fornecer ao gestor um quadro prospectivo das condiçÕes

que afetam os mercados, tornando seu prolesso de decisão mais eficiente.

A seguir, o Projeto de Lei estabelece as diretrizes

estratégicas, momento em que são d=finidos os objetivos de governo e
estabelecidas as áreas de resultados e metas que nortearão as ações a serem

desenvolvidas, bem como a avaliação de sua execução.

Por fim, o PPA 2020-2023 contempla a Estimativa da

Despesa por Area de Resultado, o Detalhamento dos Programas de Governo por

Area de Resultado e as Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual,

em consonância com o artigo 157, S 2.o, inciso lda Constituição Estadual.

Certo da atenção c;re Vossas Excelências dispensarão ao
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PRoJEro DE LEr ,.. 6l 0 ,rr,,,

OtSpÕg sobre o rlano Plurianual para o
período de 2020-2023.

A ASSEMBLEIA LEGIS-ATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1.o Esta Lei institui c Plano Plurianual para
o quadriênio 2020-2023, em cumprimento ao disposto no
afiigo 157, S 1." da Constituição Estadual, na forma dos
Anexos l, ll e lll desta Lei.

Art. 2.o O Plano Plurianual 2020-2023 é
instrumento de planejamento governamental, que define
Diretrizes Estratégicas, Objetivos Ce Governo, Área de
Resultado e Metas, com o proposito de viabilizar a
implementação e a gestão das polítilas públicas, orientar a
definição de prioridades e auxiliar na promoção do
desenvolvimento.

Art. 3.o O Plano Plurianual 2020-2023 terá
como Diretrizes Estratégicas:

| - Qualidade de Vida;

ll - Desenvolvimento Sus:entável; e,

lll - Modernização da Gestão Pública.

Parágrafo único. Os Programas, no âmbito da
Administração Pública estadual, como instrumento de
organização das açÕes de Gouerno, ficam restritos
àqueles integrantes do Plano Plurianual.

Art. 4.o Para efeito desta Lei, entende-se por:

| - Área de Resultado: retrata a agenda de
governo organizada pelos temas das políticas públicas e
orienta a ação governamental, por meio de um conjunto
de Programas que contribuirão pna a consecução dos
Objetivos de Governo, considerardo as demandas da
sociedade;

ll - Programa: instrumerto de organização da
ação governamental, que articula um conjunto de ações,
visando à concretizaçâo do objetivo nele estabelecido,
sendo classificado como:

a) Programa Estrufurante: pela sua
implementação, são ofertados bens e serviços
diretamente à sociedade e são gerados resultados
passíveis de aferição por indicadores;

1



\j{
' ..4.t,

/.1':.y'r'
'kSk;8
w#.' ffiWffiKffiWffiffi

GOVERNO DO ESïÁãS

b) Programa de Gestão de Políticas Públicas:
compreende as ações de gestão dc governo, relacionadas
à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e
divulgação de políticas públicas;

c) Programa de Apoio Administrativo: engloba
ações de natureza tipicamente adrrinistrativa que, embora
colaborem para a consecução dos objetivos dos
programas Finalísticos e de Gestão de Políticas Públicas,
suas despesas não foram passíveis de apropriação;

lll - Ação: instrumento de programação, que
contribui para atender ao objetivo de um programa,
podendo ser orçamentária ou não rrçamentária, sendo a
orçamentária classificada conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um progmma, envolvendo um
conjunto de operaçÕes, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumentc de programação para
alcançar o objetivo de um progmma, envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo
e permanente, das quais resulta urn produto necessário à
manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não
contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das açÕes de gwerno, das quais não
resulta um produto e não gera conüaprestação direta sob
a forma de bens ou serviços.

Art. 5.o O somatório das metas físicas
estabelecidas para o período do Plano Plurianual,
respeitada a respectiva regionalização, constitui-se em
limite a ser observado pelas Leis de Diretrizes
Orçamentárias e pelas Leis Orçamentárias e seus créditos
adicionais.

Art. 6.0 Os valores consignados a cada ação
no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem
em limites à programação das despesas expressas nas
Leis Orçamentárias e seus respectiuos créditos adicionais.

Art. 7.o Considera-se revisão do PPA 2020-
2023 a inclusão, exclusão ou alteração de Programas,
observado o disposto no artigo 10 desta Lei.

Parágrafo único. Os projetos de lei de revisão
anual serão encaminhados à Assembleia Legislativa até o
dia 30 de outubro de 2020,2021 e 2022.

Art. 8.o As codificações de programas e açÕes
deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus créditos
adicionais, e nas Leis de revisão do Plano Plurianual.
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Parágrafo único. Os coJigos a que se refere o
caput deste artigo prevalecerão até a extinção dos
programas e ações a que se vinculam.

Art. 9.o A inclusão, exclusão ou alteração de
ações nos programas do Plano Plurianual poderá ocorrer
também por intermédio das Leis Drçamentárias e seus
créditos especiais.

Art. 10. O Poder Execuüvo publicará, no prazo
de até 60 (sessenta) dias, após a aprovação do Plano
Plurianual e de suas revisões anuais, o Plano atualizado,
incorporando os ajustes das metas físicas aos valores das
açÕes estabelecidos pela assembleia Legislativa e os
programas e ações não orçamentárias.

Art. 11. O Plano Plurianual e seus programas
serão anualmente avaliados.

S 1.' O Poder Executivc enviará à Assembleia
Legislativa, até 31 de março de 2021,2022,2O23 e 2024,
relatorio de avaliação do Plano Plurbnual que conterá:

| - avaliação do compolamento das variáveis
macroeconômicas que embasaran a elaboração do
Plano, explicitando, se for o cÉtso, as razões das
discrepâncias verificadas entre os valores previstos e
observados;

ll - demonstrativo, por programa e por ação,
de forma regionalizada, da execução física e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes
de recursos oriundas:

a) do orçamento fiscal e Ja seguridade social;

b) do orçamento de investimento das empresas
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto; e

c) das demais fontes;

lll - demonstrativo, por programa e para cada
indicador, do índice alcançado ao término do exercício
anterior, comparado com o índice flnal previsto ao final do
quadriênio;

lV - avaliação do alcalrce dos indicadores de
cada programa.

S 2." Os responsáveis pela execução dos
programas, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, deverão:

| - registrar, na forna determinada pela
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e lnovação SEpLANCTI, as
informações referentes à execução física das respectivas
açÕes;
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ll - elaborar, com a orbntação da Secretaria
de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e lnovação - SEPLANCTI, plano gerencial dos
respectivos programas, para o período 2020-2023.

Art. 12. As Diretrizes, que contemplam as
Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual,
para o exercício de 2020, conforme determina o artigo 2.o
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficam estabelecidas
no Anexo lll desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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