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PROJETO DE LEI Nº060/15. 

 

 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o 

quadriênio 2016-2019.” 

 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2016-2019, em cumprimento 

ao disposto nos arts. 112 e 113 da Constituição do Estado de Roraima e na Lei Complementar n° 066, de 

23 de abril de 2003, na forma dos seguintes anexos: 

I - Anexo I - Orientações Estratégicas; 

II - Anexo II - Programas por Dimensão Estratégica; 

III - Anexo III - Programa de Apoio Administrativo por Órgão; e 

IV - Anexo IV - Atributos de Programas. 

 

Art. 2º O Plano Plurianual 2016-2019 organiza a atuação governamental em Programas e Ações 

orientados para a consecução das diretrizes, estratégias e dos objetivos estratégicos do Governo definidos 

para o período de vigência do Plano. 

 

Art. 3º Para efeito desta Lei entende-se por: 

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de 

ações, visando à concretização do objetivo nele estabelecido, podendo ser classificado como: 

a) Programa Finalístico: aquele que, pela sua implementação, são ofertados bens e 

serviços, e gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;  

b) Programa de Serviços ao Estado: que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente 

ao Estado por instituições criadas para esse fim; 

c) Programa de Gestão de Políticas Públicas: abrangendo ações de gestão dos órgãos 

governamentais, tais como, planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de informação e 

diagnóstico de suporte à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas 

públicas;  

d) Programa de Apoio Administrativo: englobando ações de natureza tipicamente 

administrativa e que representam o custo fixo de funcionamento dos órgãos da Administração Pública 

Estadual. 
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II - Ação: instrumento de programação que contribui para atender o objetivo de um programa, 

podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua 

natureza, em: 

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

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: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta 

um produto necessário à manutenção da ação do governo;  

c) Outras Ações: ações não orçamentárias necessárias à consecução do objetivo do 

programa sendo caracterizadas como atos normativos (atividades regulatórias) ou de articulação; 

d) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de governo estadual, das quais não resultam um produto, e que não geram 

contraprestação direta sob forma de bens ou serviços.  

§ 1º As ações que trata a alínea “d” do inciso I, embora contribuam para a consecução dos objetivos 

dos programas finalísticos e demais programas, não têm, ainda, suas despesas passíveis de apropriação.  

§ 2º A regionalização das ações será feita respeitando a divisão do Estado por municípios, quais 

sejam: Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, 

Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Uiramutã. 

 

Art. 4º Os Programas, no âmbito da Administração Pública Estadual, como instrumento de 

organização das ações de Governo, ficam restritos àqueles integrantes do Plano Plurianual. 

 

Art. 5º Os programas e ações deste Plano serão observados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, 

nas Leis Orçamentárias e nas leis que o modifiquem. 

§ 1º Os Projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento serão elaborados, a cada ano, 

de forma compatível com a Lei do Plano Plurianual e sua revisão. 

§ 2º As prioridades e metas para o ano de 2016, conforme estabelecido no art. 2° da Lei nº 1005, de 

27 de julho de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2016, estão especificadas nos 

anexos desta Lei. 

 

Art. 6º Os valores estabelecidos para as ações orçamentárias constantes deste Plano Plurianual são 

estimativos, não se constituem em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis 

orçamentárias e seus créditos adicionais. 
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Art. 7º A exclusão ou alteração dos Programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos 

Programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante 

leis específicas, observado o disposto nos arts. 8° e 11 desta Lei. 

§ 1º O Plano Plurianual e seus programas poderão ser revistos anualmente e o projeto de lei de 

revisão será encaminhado à Assembleia Legislativa, até 30 de setembro do exercício em que foi 

elaborado. 

§ 2° Os projetos de lei de revisão conterão, no mínimo, na hipótese de: 

I - inclusão de programa: 

a) diagnóstico sobre a atual situação dos problemas a serem enfrentados ou sobre a 

demanda da sociedade que se imponha o atendimento com o programa proposto;  

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. 

 II - Alteração ou exclusão de programa: 

a) exposição das razões que motivaram a proposta. 

§ 3° Considera-se alteração de programa: 

 I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa; 

 II - a inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 

 III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, do tipo, das 

metas e custos.  

 

Art. 8º As alterações de título de ação orçamentária que não impliquem modificação de sua 

finalidade e objeto, mantido o respectivo código, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e 

seus créditos adicionais. 

 

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado a: 

I - alterar o órgão responsável por programas; 

II – modificar a unidade executora de ações; 

III - alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; 

IV – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, no caso de ações não-orçamentárias; 

e 

V – adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu 

valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias e seus créditos adicionais. 

Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual dará 

publicidade ao Plano atualizado, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação, 

em função de alterações ocorridas conforme o caput do artigo. 
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Art. 10. O Poder Executivo publicará, no prazo de até 60 (sessenta) dias, após a aprovação do Plano 

e suas revisões, incorporando os ajustes de metas físicas aos valores estabelecidos pela Assembleia 

Legislativa e os programas e ações não orçamentárias.  

 

Art. 11. O Plano Plurianual será anualmente avaliado. 

 § 1º O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até o dia 15 de abril de cada 

exercício, relatório de avaliação dos programas e metas estabelecidos no Plano Plurianual. 

 § 2º A avaliação do Plano Plurianual referida no caput deste artigo, será coordenada pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, que expedirá normas e instruções sobre tal 

processo. 

 

Art. 12. O Poder Executivo organizará o processo de planejamento de maneira a garantir, 

progressivamente, a participação da sociedade na elaboração e avaliação do Plano de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual garantirá o 

acesso, pela Internet, às informações constantes do Plano, de suas revisões e de suas avaliações, para fins 

de consulta pela sociedade. 

 

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

 

 

 

Palácio Antônio Martins, 28 de dezembro de 2015. 

 

 

 

Dep. CORONEL CHAGAS  

Presidente em exercício 

 

 

Dep. FRANCISCO MOZART 

3º Vice-Presidente 

 

 

Dep. NALDO DA LOTERIA 

1º Secretário 
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ANEXO I – ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 7 SEPLAN / COGEPE 
 

INTRODUÇÃO  
 

Roraima dispõe da maior diversidade de solos, relevos, tipos de vegetação e clima da Amazônia Legal, 

apesar de corresponder a tão somente 5% do território dessa região colossal. Em seus 225.000 km2, 

coexistem os vários tipos de ambientes possíveis do Bioma Amazônia, além de vastas áreas de transição e 

de savanas do interflúvio Amazonas – Orinoco. Campos e florestas de planícies e de montanhas 

compõem mosaico de inigualável heterogeneidade. Esse autêntico laboratório natural da biodiversidade, 

com imensa riqueza de flora e fauna, belezas cênicas e hidrografia privilegiada, detém inequivocamente 

oportunidades extraordinárias no âmbito do legítimo desenvolvimento sustentável, capaz de integrar 

harmonicamente as dimensões econômica, social e ambiental. O desafio consiste em conquistar 

consensos junto a uma população também muito diversificada em suas origens, valores e costumes. 

Ademais, a exuberância da biodiversidade se soma ao potencial mineral do subsolo, atraindo diversos 

tipos de interesses que amplificam os conflitos com os quais se debate a sociedade local. Nesse contexto 

desafiador e paradoxal, caracterizado por impressionantes forças internas, como por agudas fragilidades, 

com a perspectiva de esplêndidas oportunidades contrapostas por severas ameaças, Roraima luta para 

afirmar-se, para vencer a estagnação e assumir uma direção segura para a prosperidade. Esforços vêm 

sendo empregados há anos na busca da construção de consensos em torno de iniciativas que propiciem o 

ambiente para um desenvolvimento sustentável, capaz de gerar os empregos e renda pelos quais Roraima 

anseia. Nessa perspectiva, um fator faz a diferença. Trata-se da sinergia, que conceitualmente é o esforço 

coordenado de diversos atores que se orientam para um propósito comum, produzindo resultados mais 

consistentes com menos dispêndio de recursos. A sinergia entre os agentes envolvidos e responsáveis pela 

construção deste ambiente é fundamental. A compreensão de que há uma missão de governo muito acima 

dos objetivos isolados, gerando uma capacidade nova de trabalho em parceria, com a eliminação gradual 

de paralelismos e de eventuais superposições de ações, deve ser resultante do trabalho de planejamento 

participativo intragovernamental. 8 SEPLAN / COGEPE Plano Plurianual 2016 - 2019 Sobretudo, busca-

se o alinhamento estratégico entre os órgãos de governo, gerando direcionamento programático claro, 

com o estabelecimento de objetivos e metas comuns. O resultado conquistado nesse esforço de 

proposição de estratégias e metas deve ser sistematizado e reunido em programas, projetos e atividades no 

contexto do planejamento plurianual – PPA, referente ao período 2016-2019. A decisão de submeter ao 

crivo da população todo o conjunto de ações estruturadas, conforme as condições necessárias à criação de 

ambiente favorável ao empreendedorismo em Roraima, foi outro fator fundamental que contribuiu 

enormemente para fortalecer o compromisso institucional dos órgãos de governo com a iniciativa dos 

fóruns de desenvolvimento regional. Neste PPA, estão fincadas as diretrizes e princípios para o Programa 

de Desenvolvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda do Estado de Roraima – 
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PROGREDIRR. Este programa de desenvolvimento está integrado ao planejamento plurianual, 

constituindo a força motriz do esforço governamental para superar, em definitivo, as amarras da pobreza e 

do atraso e traduzindo a integral disposição do Governo com a transformação da realidade. Representa 

um esforço coordenado e articulado de planejamento estratégico e gestão sistêmica, orientado para o 

desenvolvimento sustentável, de caráter multiinstitucional, abrangendo as esferas pública e privada, com 

a proposição de metas ousadas, porém exequíveis, desafiando a capacidade empreendedora do povo de 

Roraima. O maior desafio de Roraima para os próximos anos ainda é a geração de trabalho, emprego e 

renda. Como os governos, em suas diversas instâncias, exauriram a capacidade de geração de empregos, a 

única saída é o setor produtivo. Nesta perspectiva, o Estado dispõe de características e potencialidades 

favoráveis para um modelo de desenvolvimento fundamentado no agronegócio, agricultura familiar e 

indígena, agroindústria, comércio, serviços e turismo. A meta superior é atingir em 2019 uma produção 

total de grãos (soja, milho, arroz e algodão) de 955.500 toneladas, em 240.500 hectares plantados. Até o 

referido ano, pretende-se alcançar rebanho de 1.600.000 cabeças, resgatando a pecuária bovina. A 

produção de mel deve chegar a 1.500 toneladas/ano e a produção de madeira serrada a 200.000 m³/ano. A 

agroindustrialização, especialmente do leite, mandioca, rações, óleos, processamento de carnes – bovinos, 

suínos e aves, haverá de avançar celeremente, 9 SEPLAN / COGEPE Plano Plurianual 2016 - 2019 e as 

indústrias de móveis, confecções e calçados deverão se consolidar com melhores níveis de qualidade e 

produtividade, com foco no mercado. Com as potencialidades turísticas completamente diagnosticadas, 

produtos turísticos formatados e divulgados nos mercados-alvo, obras estruturantes realizadas, o 

segmento do turismo deverá experimentar grande crescimento, enquanto o setor privado de comércio e 

serviços, como um todo, deverá alcançar a participação de 40% na composição do PIB estadual. Elegeu-

se como propósito superior neste PPA, a causa da produção, contemplando a dimensão econômica, mas 

esta seria uma pretensão incompleta e insuficiente, caso não se desse igual relevância às dimensões social 

e ambiental. É o desenvolvimento sustentável, capaz de gerar riqueza, renda e qualidade de vida que se 

quer para Roraima. Por esse motivo, é fundamental ressaltar que a questão social é um dos objetivos mais 

sensíveis do PPA 2016-2019. Todos os esforços empreendidos devem ser amplos o suficiente para 

beneficiar toda a sociedade, da forma mais justa e equânime possível. O caráter de justiça social somente 

será pleno, quando a relação do Estado para com o seu povo não precisar mais da mão assistencialista. 

Esse, portanto, é mais um dos desafios na conquista de um novo tempo, no qual se instale a figura do 

Estado gerador de meios e parceiro social. Entretanto, na transição de uma economia dependente do setor 

público para uma economia de mercado moderno e considerando o quadro muito grave de extrema 

pobreza em Roraima (um dos estados brasileiros com maior incidência de extrema pobreza), certamente 

será necessário preservar programas sociais como o “Crédito do Povo”, enquanto as oportunidades de 

emprego e renda gradualmente se avolumam. Em síntese, muito mais do que a meta do crescimento, os 

esforços serão pelo desenvolvimento integrador e inclusivo, sustentável em todas as suas dimensões. O 
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resultado concreto de tamanho esforço será o fortalecimento da dimensão privada em relação à pública, 

diminuindo extraordinariamente as pressões sobre o setor público quanto à geração direta de empregos, 

assim como reduzindo muito os dispêndios dos programas sociais do governo. Por outro lado, com o 

crescimento acelerado do PIB, o consequente incremento na arrecadação de impostos contribuirá para 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro nas contas públicas, propiciando, ademais, o resgate da 10 

SEPLAN / COGEPE Plano Plurianual 2016 - 2019 capacidade de investimentos do setor público, 

condição essencial para a sustentabilidade do processo de desenvolvimento. “Consertando de fora para 

dentro”, do ambiente da iniciativa privada empreendedora para o setor público que, menos pressionado 

por tensões sociais e renovado por mais recursos, além de tecnologicamente modernizado e gerido com 

eficiência crescente, certamente será capaz de proporcionar serviços de elevada qualidade, em especial 

em suas funções precípuas – educação, saúde, segurança, assistência social e infraestrutura. Os desafios 

estão postos: gestão pública eficaz e austera capaz de oferecer melhores serviços públicos, sensível às 

necessidades daqueles que não auferem sequer recursos suficientes para a alimentação, comprometida 

com a mudança de paradigmas, do modelo socioeconômico, rumo a uma economia de mercado de base 

agroindustrial, plena de oportunidades para todos. 
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