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PLANO ANUAL
DE M&A

É o instrumento de planejamento dos programas
avaliados no Ciclo Avaliativo do ano em questão, e
está previsto no inciso I do Artigo 3 do Decreto
48.298/2021, que institui o Sistema Estadual de
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de
Minas Gerais (Sapp-MG). Minas é um dos pioneiros
na institucionalização de um Sistema Estadual de
M&A, dando um passo importante na promoção de
capacidades e de cultura avaliativa no governo.

O QUE É?

O Plano Anual de M&A tem como objetivo
estabelecer compromissos entre as instâncias que
compõem o Sapp-MG junto aos órgãos estaduais
para o desenvolvimento das agendas de
monitoramento e avaliação programadas.

QUAL É O OBJETIVO?

Desde o início do atual governo, diversos órgãos do
governo do Estado têm se empenhado para constituir
uma ação coordenada de avaliação dos programas e
ações do governo mineiro.
O Plano de Monitoramento e Avaliação - Ciclo 2022
é um marco importante, pois concretiza os esforços
governamentais no sentido de implementar a agenda
da avaliação de forma perene e sustentável. 
Os resultados dos estudos avaliativos realizados
podem subsidiar a tomada de decisão de gestores e
lideranças, a partir de evidências sobre avanços ou
dificuldades de execução, além de permitirem mais
transparência e eficiência no gasto público.

QUAL É A CONTRIBUIÇÃO DO
PLANO PARA O GOVERNO DE
MINAS GERAIS?
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PLANO ANUAL DE M&A

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag) listou os principais programas da agenda
governamental vigente;
O Comitê Estadual de Monitoramento e
Avaliação de Políticas Públicas (Cemap), a partir
desta lista, estabeleceu uma ordem de
prioridades dos programas a serem avaliados;
O Comitê Executivo de Monitoramento e
Avaliação de Políticas Públicas (Comex) realizou
uma análise de avaliabilidade destes programas,
tendo como critérios: o grau de maturidade do
programa, a disponibilidade de dados, recursos
necessários para a execução da avaliação e
interesse dos gestores do programa em participar
da avaliação;
O Comex elaborou propostas técnicas e
orçamentárias de avaliação para cada programa
com potencial de avaliabilidade, indicando as
perguntas avaliativas, as fontes de dados
necessárias, a equipe envolvida, prazos de
entrega dos resultados, custos diretos e
contrapartidas. 

1.

2.

3.

4.

COMO OS PROGRAMAS FORAM
SELECIONADOS?

Proposta de avaliação de 9 programas/ações
ou projetos estratégicos de diferentes
secretarias ou órgãos estaduais mineiros;
Proposta do tipo de avaliação (metodologia)
para cada programa/ação e de acordo com
suas especificidades e avaliabilidade;
Resultados intermediários e ou finais ao
longo do ano (março a dezembro);
Sugestões de avaliações para o ciclo de 2023.   

QUAL É O CONTEÚDO DO PLANO
2022?
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PLANO ANUAL DE M&A

Avaliação de Desenho | uma política ou um programa
público devem estar embasados em uma teoria, que
relaciona o problema a ser enfrentado, os meios a serem
utilizados para a ação governamental, e os seus resultados
esperados. A avaliação de desenho verifica a clareza de
cada um destes elementos e a coerência entre eles, para
que, quando aplicados, possam alcançar os objetivos
esperados. Pode ser realizada ex-ante (antes da
implementação do projeto) ou ex-post (após ou durante a
implementação do projeto).

Avaliação de Implementação | busca identificar quais os
êxitos e os pontos de atenção da execução e suas
implicações para a eficácia do programa. As informações
podem subsidiar o planejamento de próximas edições de
um programa ou iniciativas semelhantes, contribuindo
para o impacto esperado. Além disso, pode identificar
boas práticas de execução a serem replicadas ou
institucionalizadas.

Avaliação de Resultados | tem como objetivo identificar
se os resultados propostos foram alcançados, suas
justificativas e quais os efeitos imediatos do programa ou
da política sobre o bem-estar dos atendidos. 

Avaliação de Impacto |  busca investigar se as alterações
efetivas na realidade sobre a qual um programa intervém,
ou seja, os seus impactos, podem ser associadas
exclusivamente a ele. Para isso, é fundamental que sejam
utilizadas metodologias de comparação entre
beneficiários e não beneficiários do programa.

Avaliação Executiva | conjunto sistemático de ações que
possibilitam visualizar a estruturação e a execução de um
programa governamental, sendo priorizada a identifica-
ção de oportunidades de melhorias, considerando ainda 
 os princípios da eficiência, da eficácia e da legalidade.

Monitoramento | é uma estratégia adotada para produzir
regularmente informações sobre a performance do
programa. Os sistemas de monitoramento produzem
evidências para a tomada de decisão do gestor durante o
dia a dia da execução do programa.

MAPA DE CONCEITOS
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Programa 
ou Ação

Órgão
responsável Objetivo Tipo de avaliação Orçamento 

Entrega
prevista Responsável

Projeto Trilhas de
Futuro SEE

Cursos técnicos de
formação profissional

de forma gratuita.
Implementação R$ 84.000,00 +

investimento FJP nov/22 FJP (coordenação e
execução)

Programa Minas
Amiga do Investidor Sede Melhorar o ambiente

de negócios do estado Impacto R$ 53.801,15 +
investimento FJP nov/22 FJP (coordenação e

execução)

Avaliação do
Programa Bolsa

Reciclagem
Semad

Reintrodução de
materiais recicláveis

em processos
produtivos

Resultados R$ 38.530,35 +
investimento FJP nov/22 FJP (coordenação e

execução) 

Sistema de
monitoramento dos

ODS em Minas
Gerais

Seplag

Definir estratégias
integradas para o
desenvolvimento

sustentável

Monitoramento R$ 75.940,00 +
investimento FJP nov/22

FJP (coordenação e
execução) /

Observatórios das
Secretarias estaduais

(execução)

Rede Cuidar Sedese

Aprimorar a rede
socioassistencial do

Sistema Único de
Assistência Social –

Suas

Resultados
investimento

Fapemig/Sede +
investimento FJP 

nov/22 FJP (coordenação e
execução)

Somos Todos Água* Semad Ampliar a segurança
hídrica no estado Avaliação Executiva R$ 18.530,07 + 

investimento CGE set/22 CGE (coordenação e
execução)

*Fica Vivo! Sejusp

Prevenção e redução
de homicídios dolosos

de adolescentes e
jovens de 12 a 24 anos

Desenho 
ex-post

investimento FJP jun/22 FJP (coordenação e
execução)

*Selo Prevenção Sejusp

Fortalecimento de
políticas municipais

direcionadas à
redução e prevenção à

criminalidade e às
violências locais

Desenho
ex-ante

investimento  FJP
 nov/22 FJP (coordenação e

execução)

*Minas Comunica II Seplag
Garantir telefonia

móvel a distritos dos
municípios mineiros.

Impacto  investimento FJP mar/22 FJP (coordenação e
execução)

*Assessoramento ao
Ciclo de Revisão do

PPAG 2023
Seplag

Colaborar para o
aprimoramento do

processo de
planejamento

governamental

Assessoria / Capacitação investimento FJP jul/22

FJP 
(execução)

Seplag
 (coordenação)

Propostas para o Ciclo 2022| Quadro-síntese

(*) projetos já incorporados no Planejamento da CGE e FJP, com custos e horas técnicas absorvidos no orçamento 2022 07
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Programa 
ou Ação

Valor das horas
técnicas 

Custos Diretos*
(estágio, consumo,

diárias)
Custo Total

Custo Avaliação / 
Orçamento
Programa**

Projeto Trilhas de
Futuro

R$ 79.350,00
(investimento FJP)

R$ 84.000,00 R$ 163.350,00 0,02%

Programa Minas
Amiga do Investidor

R$ 180.262,50
(investimento FJP)

R$ 53.801,15 R$ 234.063,65 2,41%

Avaliação do
Programa Bolsa

Reciclagem

R$ 188.054,90
(investimento FJP)

R$ 38.530,35 R$ 226.585,25 6,54%

Sistema de
monitoramento dos

ODS em Minas
Gerais

R$ 123.510,00
(investimento FJP)

R$ 75.940,00 R$ 199.450,00 -

Rede Cuidar R$ 547.556,40
(investimento FJP)

R$ 162.306,00 R$ 709.862,40 4,50%

Somos Todos Água* R$ 92.650,38
(investimento CGE)

R$ 18.530,07 R$ 92.650,38 2,37%

*Fica Vivo! R$ 176.820,44
(investimento FJP)

- R$ 176.820,44 1,05%

*Selo Prevenção R$ 176.820,44
(investimento FJP)

 R$ 176.820,44 -

*Minas Comunica II R$ 183.310,00
(investimento FJP)

- R$ 183.310,00 -

*Assessoramento ao
Ciclo de Revisão do

PPAG 2023

R$ 28.600,00
(investimento FJP)

- R$ 28.600,00 -

Total R$ 1.697.585,05 R$ 349.107,57 R$ 2.028.162,56 -

Orçamento completo: Ciclo 2022

*valor final a ser recebido pela FJP e CGE para custeio das avaliações Ciclo 2022
**Considerando o Orçamento do Programa em 2021. Fonte: Transparência/MG



como aprimorar o processo de oferta de capacitações profissionais para assegurar maior
empregabilidade aos atendidos?
como as medidas de liberdade econômica influenciam o desempenho econômico dos municípios
mineiros?
como o fomento e a promoção da reciclagem afeta a vida dos catadores?
como o governo tem se mobilizado em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
estabelecidos em um acordo global junto aos demais países da ONU?
como os investimentos do governo aprimoram a rede socioassistencial do Suas no estado?
como as práticas das políticas de prevenção à criminalidade em Minas Gerais convergem com os
objetivos pretendidos?
como a expansão da telefonia móvel em distritos e localidades que não contavam com esse
serviço dinamizou a economia local?

O Plano Anual de Avaliação é o primeiro passo para a implementação do Sistema de
Monitoramento e Avaliação de Minas Gerais. A partir dele, as diferentes avaliações são
executadas e, com os resultados delas, é elaborado o Relatório Anual de Compromisso com o
Valor Público. 

As avaliações fornecem evidências confiáveis e válidas para que o Governo de Minas tome
decisões mais estratégicas e fundamentadas sobre a condução das políticas públicas estaduais.
Pretende-se também contribuir para o aprendizado da sociedade sobre as ações do governo,
aumentando a transparência e a proximidade do Estado com o cidadão.   

De modo mais específico, lideranças políticas, gestores e equipes técnicas envolvidas nos
programas avaliados em 2022 conhecerão mais sobre os processos e os resultados de seu
trabalho, ampliando o aprendizado organizacional sobre a sua estratégia de ação, de forma a
responder perguntas como as seguintes:

Esse aprendizado, quando aplicado concretamente nas decisões e correções de rotas dos
gestores, resultará na construção coletiva de capacidades de monitoramento e avaliação junto
aos servidores do Governo do Estado de Minas Gerais. Por isso, o envolvimento dos órgãos e
dos respectivos servidores dos programas avaliados é fundamental para assegurar a
sustentabilidade da agenda de monitoramento e avaliação no governo, além de representar um
caso inovador de institucionalização dessa agenda que pode inspirar outros estados, municípios
e organizações da sociedade civil.

O serviço público de Minas Gerais é referência nacional e internacional pela sua alta capacidade
de gerenciar o Estado e produzir políticas públicas efetivas. Com o Sistema de Monitoramento e
Avaliação implementado, o estado dá mais um largo passo rumo a uma mudança de cultura
organizacional perene e sustentável e, desse modo, possibilita que os gestores e gestoras
públicas estaduais busquem sempre a geração de evidências para aprimorar as políticas em prol
do bem-estar da população mineira.     

Contribuições do Sistema de M&A para
Minas Gerais
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FICHAS DESCRITIVAS POR
PROGRAMA



Em 2022: avaliação de implementação do programa, com foco em aspectos
executivos e operacionais.
Em 2023:  a depender da disponibilidade de dados e dos resultados da
avaliação de implementação, sugere-se a realização de uma avaliação de
impacto e de custo-efetividade.

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)
Modalidades de avaliação: 

Perguntas Avaliativas
Avaliação de Processo (2022)
Há aderência/coerência entre o desenho da política, seus recursos e suas ações
(intermediárias e finais) tais como de fato implementadas?
Avaliação de Impacto (2023)
O programa apresentou capacidade de incrementar a empregabilidade do seu público-
alvo?
O programa apresentou capacidade de diminuir a evasão escolar do seu público-alvo?

Coleta de dados | Entrevista  + Aplicação de questionários
Análise de registros administrartivos | Análise de dados do monitoramento do
programa

Custos de execução: R$ 48.300,00 Bolsas de Pesquisa
Material de Consumo

Investimento FJP: R$ 98.253,13 Horas Técnicas

Avaliação do Programa Trilhas de Futuro | SEE

Sobre o Programa
Órgão Executor do Programa: Secretaria de Estado de Educação
Objetivo do programa: ofertar, gratuitamente, cursos técnicos de formação
profissional, com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da
infraestrutura já existente e da expertise de instituições públicas e privadas. Além
da oferta gratuita da formação, todos os alunos selecionados e devidamente
matriculados recebem uma ajuda de custo para vale-transporte e alimentação.

Abrangência: municípios participantes (110 em 2021)
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Custos de execução: R$ 14.005,75 Bolsas de Pesquisa

Investimento FJP: R$ 160.713,82 Horas Técnicas

Qual o impacto do programa sobre a quantidade de empresas criadas e
número de empregos gerados em Minas Gerais?

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)
Modalidade de avaliação: Avaliação de Impacto

 

 
Perguntas Avaliativas:

Coleta de dados | Entrevista  
Análise de registros administrativos | Análise de dados de desempenho
econômico + Análise de dados e documentos do Indi/Invest Minas

Avaliação do Programa Minas Amiga do Investidor | Sede

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Objetivos: o programa busca melhorar o ambiente de negócios do estado,
incrementando também a atração de novos investimentos e acelerando a taxa de
crescimento do PIB estadual. Para isso, atua em três frentes distintas, a
desburocratização e a facilitação da abertura de novos negócios no estado, a
regularização fundiária e a melhoria da atuação do Invest Minas na atração e retenção
de investimentos para o estado.

Abrangência: todos os municípios de Minas Gerais.
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Custos de execução: R$  38.530,35 Bolsas de Pesquisa
Diárias de combustível
Material de consumo

Investimento FJP: R$ 188.054,90 Horas Técnicas

Como o programa modificou a condição social e econômica dos catadores
e de suas famílias? 
Quais as principais adaptações realizadas no desenho e operação do
programa ao longo dos dez anos de implementação?
Como o programa contribuiu para a reintrodução dos materiais
recicláveis nos processos produtivos?

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)

Modalidade de avaliação: Avaliação de resultados

Perguntas Avaliativas
 

Coleta de dados | Entrevistas com gestores e catadores
Análise de registros administrativos e outros dados sobre o programa 

Avaliação do Programa Bolsa Reciclagem | Semad

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Objetivos: o programa tem como objetivo o incentivo à reintrodução de materiais
recicláveis em processos produtivos, com vistas à redução da utilização de recursos
naturais e insumos energéticos, com inclusão social de catadores de materiais
recicláveis.

Abrangência: todos os municípios do estado que possuem associação ou cooperativa de
catadores de material reciclável.
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Custos de execução: R$  75.940,00 Bolsas de Pesquisa
Material de consumo
Licenças de software

Investimento FJP: R$ 123.510,00 Horas Técnicas

Quais indicadores são adequados para monitorar o alcance dos ODS
pelos programas governamentais?
Em que medida os ODS têm sido contemplados na agenda governamental
atualmente?
Quais ODS precisam de mais atenção do governo?  

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com
Observatórios de Políticas Públicas dos órgãos do governo estadual

Modalidade de avaliação: Sistema de Monitoramento de indicadores

Perguntas Avaliativas

Análise de dados disponíveis e com periodicidade regular + elaboração de
indicadores, se necessário.

Sistema de Monitoramento dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável | Seplag

Sobre o Programa
Órgão Executor: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Objetivos: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados por
todos os Estados Membros das Nações Unidas em 2015 como um apelo universal à
ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas
desfrutem de paz e prosperidade até 2030. Os 17 ODS são integrados, ou seja, eles
reconhecem que a ação em uma área afetará os resultados em outras e que o
desenvolvimento deve equilibrar a sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Abrangência: todo o estado.
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A assistência fornecida pelo Programa conseguiu melhorar a prestação de serviço
socioassistencial nas unidades atendidas?
Qual é a percepção dos usuários em relação aos serviços prestados a partir das
edições do Programa? 
Os serviços ofertados foram ampliados?

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP), com recursos do
Programa de apoio às políticas públicas estaduais (Fapemig/ Sede). 

Modalidade de avaliação: Avaliação de Resultados

Perguntas Avaliativas
 

Entrevistas com gestores do programa e das unidades socioassistenciais
Aplicação de questionários com usuários das unidades socioassistenciais
Análise documental de arquivos de monitoramento do programa

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objetivos: o Programa Rede Cuidar visa aprimorar a rede socioassistencial do
Sistema Único de Assistência Social – Suas, que oferta serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito da política de assistência
social através de incentivo financeiro e apoio técnico e qualificação continuada. 

Abrangência: todo o estado.

Avaliação do Programa Rede Cuidar | Sedese

Custos de execução: 

R$  162.306,00

Bolsas de Pesquisa
Material de consumo
Licenças de software

Investimento FJP: R$ 574.556,40 Horas Técnicas
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O Programa tem contribuído para a ampliação da segurança hídrica no Estado?
Quais são as fragilidades identificadas no Programa? 
Como aperfeiçoar a ação governamental em segurança hídrica no Estado?

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Controladoria Geral do Estado (CGE)

Modalidade de avaliação: Avaliação Executiva
 

Perguntas Avaliativas
 

Entrevistas com gestores do programa
Entrevistas com atores responsáveis pela implementação do programa
Análise documental de arquivos de monitoramento do programa

Avaliação do Programa Somos Todos Água| Semad

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Objetivos: ampliar a segurança hídrica no Estado a partir de ações integradas
relacionadas à conservação e recuperação da cobertura vegetal e da
biodiversidade, e à manutenção da quantidade e qualidade da água, controle da
poluição, uso racional dos bens e serviços ecossistêmicos.

Abrangência: todo o Estado de Minas Gerais, compreendendo as sete unidades
estratégicas e suas circunscrições hidrográficas.

Custos de execução: R$ 18.530,07 Diárias de Viagem

Investimento CGE: R$ 92.650,38 Horas Técnicas
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Investimento FJP: R$ 183.310,00 Horas Técnicas

Em que medida o programa impactou os níveis de desenvolvimento econômico da
população dos distritos beneficiados?
Quais foram os impactos do programa sobre os alunos residentes nestes distritos?
O programa estaria relacionado a um aumento do número de distritos recém
criados, a fim de estarem elegíveis ao recebimento do programa?

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)

Modalidade de avaliação: Avaliação de Impacto

Perguntas Avaliativas
 

Análise de dados secundários disponíveis em bases de dados catalogadas (IBGE, FJP
e INEP) e dados internos do programa.

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Objetivo: expandir o sinal de telefonia móvel a 707 distritos mineiros

Abrangência: todo o estado.

Avaliação do Programa Minas Comunica II | Seplag
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Investimento FJP: R$ 176.820,44 Horas Técnicas

O desenho da política, bem como seus instrumentos e marcos legais de
referência, possuem coerência interna em relação ao problema enfrentado?
Qual a aderência entre os instrumentos de referência do desenho e as ações
implementadas pelo órgão? 

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)

Modalidade de avaliação: Avaliação de Desenho ex-post
 

Perguntas Avaliativas

Entrevistas com gestores do programa
Entrevistas com atores responsáveis pela elaboração do desenho do programa
Coleta de dados junto aos atores responsáveis pela implementação do
programa
Análise documental de arquivos de monitoramento do programa

Avaliação do Programa Fica Vivo!| Sejusp

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Justiça

Objetivo: contribuir para a prevenção e a redução de homicídios dolosos de
adolescentes e jovens, de 12 a 24 anos, moradores das áreas de abrangência das
Unidades de Prevenção à Criminalidade (UPC).

 Abrangência: todo o estado.
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Investimento FJP: R$ 176.820,44 Horas Técnicas

O desenho da política, bem como seus instrumentos e marcos legais de
referência, possuem coerência interna em relação ao problema enfrentado?
Qual a aderência entre os instrumentos de referência do desenho e as ações
implementadas pelo órgão? 

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)

Modalidade de avaliação: Avaliação de Desenho ex-ante
 

Perguntas Avaliativas
 

Entrevistas com gestores do programa
Entrevistas com atores responsáveis pela elaboração do desenho do programa
Análise documental de arquivos de monitoramento do programa

Avaliação do Programa Selo Prevenção| Sejusp

Sobre o Programa

Órgão Executor: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Justiça

Objetivos: contribuir para a criação e o fortalecimento de políticas públicas
direcionadas à redução e prevenção à criminalidade e às violências locais junto às
Prefeituras Municipais.

 Abrangência: todo o estado.
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Investimento FJP: R$ 28.600,00 Horas Técnicas

capacitar gestores de programa, servidores de áreas meio e das assessorias
estratégicas para a elaboração de instrumentos que auxiliem a gestão;
aprimorar o processo de acompanhamento estratégico dos resultados dos
programas;
colaborar para o processo de acompanhamento diagnóstico da ação
governamental no alcance dos ODS.

Sobre a Avaliação
 

Órgão Executor da avaliação: Fundação João Pinheiro (FJP)

Modalidade de ação de assessoramento proposta: Ciclo de aulas abertas e
oficinas práticas.

 

Objetivos esperados
 

Nesta IV Edição do Assessoramento ao Ciclo de Revisão do PPAG, a FJP
objetiva capacitar os órgãos para a elaboração de indicadores de
acompanhamento dos programas vinculados aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.

Com isso, espera-se:

Assessoramento à Revisão do PPAG

Sobre a ação

Órgão Responsável pela revisão do PPAG: Secretaria de Estado de Planejamento e
gestão

Objetivos: o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é o instrumento
normatizador do planejamento da administração pública estadual de médio prazo. É
a referência para a formulação dos programas governamentais, orientando acima
de tudo as proposições de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais.

 Abrangência: órgãos da administração direta e indireta do Estado.
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