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Senhor Presidente,

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CC
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS

Campo Grande, 7 de outubro de 2022.

Com amparo no caput do art. 67, combinado com o art. 89, inciso XII, e com o art.160, I 1o, da Constituigao Estadual, submeto d apreciag6o dessa augusta Assembleia Legislativa, porinterrnddio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei qu" iproro a terceira revisdo do plano plurianual
para o per[odo de 2020/2023.

Dentre os instrumentos de planejamento previstos no art. 165 da Constituigdo
Federal, o Plano Plurianual (PPA) tem por oU;etivo orguniru, a mddio prazo a ag6o pirblica a serexecutada' Para tanto, o PPA do Estado esti alinhado ao PPA Fedeial, mediante a adogdo deprincfpios que externam os valores : ur diretrizes que direcionam o comportamento daAdministragao Pfiblica Estadual e que evidenciam a vislo voltada d promogdo do desenvolvimento
do Estado.

Destaca-se 9u€, na elaboragdo desta proposta de lei, foram consideradas as
modificagdes e as determinag6es contidas na Lei Estadual ns 5.916, de 6 de julho de 2022, que
estabelece as diretri'e_s para a elaboragdo da lei orgament6ria de 2023 (LDol2023), e pela portaria
Conjunta ne 1l7, de 28 de outubro de2021, da Secietaria do Tesouro Nacional (ST-N) do Minist6rio
da Economia, e da Secretaria de Orgamento Federal (SOF), que aprova a parte I - procedimentos
Cont6beis Orgamen-tiirios da 9' edigdo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor pirblico
(MCASP), e ainda as alterag6es na estrutura de codificagao da classificagio por natur eza dareceita
orgament6ria estabelecida na Portaria Interministerial STN/SOF ns 163, ie 4 de maio de 2001, e as
previs6es dos dados'macroecondmicos recomendados pela Unido no desenvolvimento do processo
orgament6rio.

Esta terceira e irltima revisSo do Plano Plurianual (PPA) est6 estruturada em
programas a serem executados no exercicio de2023, os quais cont6m as direirizes, os objetivos e as
metas da Administraqao Pirblica Estadual, bem como r.ri ,.rp..tivos indicadores, as iniciativas e as
ag6es regionalizadas e foram adequadas ds alterag6es e ds inclus6es das novas unidades
orgament6rias ao aperfeigoamento da estrutura do ppA.

O trabalho de aperfeigoamento da estrutura do PPA foi desenvolvido com recursos
provenientes do Programa de Modernizagdo da Gestdo Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul
(PROFISCO iI), e em fase de execugSo ao desenvolvimento disposto.na Lei Federal ns 10.540, de 5
de novembro de2020, no padrSo minimo de qualidade do Sistema Unico e Integrado de Execugdo
Orgament6ria, Administragdo Financeira e Controle (SIAFIC), com resultaAo ie homologagdo e
adjudicagSo por meio de pregdo eletr6nico.
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Por oportuno, informo que estdo contemplados neste projeto os programas tem6ticos
que expressam as agdes destinadas d entrega de bens e de servigos ir sociedade, assim como as de
gestSo, manutengSo e servigos, destinados ao apoio das atividades de atuagio governamental.

Destaca-se que, no PPA-202012023 estdo excluidos os programas de operag6es
especiais que n6o contribuem para a manuteng6o, expansdo ou o aperfeigoamento das agOes de
Governo, os quais ndo resultam em um produto e n6o geram uma contraprestag6o direta sob a forma
de bens ou de servigos para o Estado, cujas informag6es constam, excluiivamente, na Lei de
Orgamento Anual, contudo estSo abrangidas as despesas com o servigo da divida, as transfer6ncias
constitucionais e legais aos municfpios, bem como outros encargos contratuais e tribut6rios.

Ressalta-se que a terceira revisdo do PPA-202012023 retrata os ajustes dos valores,
das metas e dos indicadores dos programas, observando as prioridades identificadas na construg6o do
Mapa Estratdgico e nas capacidades orgament6ria e financeira do Estado.

Com as raz6es expostas, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos ilustres pares
que comp6em esse douto Parlamento Estadual para a aprovagdo do anexo pro.ieto de lei.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Aprova a terceira revisdo do plano plurianual
para o perfodo de 2020/2023.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Aft. 1o Aprova-se a terceira revisdo do Plano Plurianual para o periodo de
202012023, na forma do disposto no $ 1o do art. 160 da Constituigdo Estadual, contendo as
diretrizes e as prioridades da Administragdo Pirblica Estadual, para a realizag6o das despesas de
capital e de outras delas decorrentes, inciusive dos programas iem6ticos, d.e gestdo, manutengio
e de servigos ao Estado, conforme discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art.2o Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - programa temdtico: aquele que expressa e orienta a agdo governamental para a
entrega de bens e servigos d sociedade;

II - programa de gest6o, manutengdo e servigos ao Estado: aquele que expressa e
orienta as ag6es destinadas ao apoio, d gestdo e d manutengio da atuagao govlrnamental.

Art. 3o Os vaiores consignados, para cada programa do Plano Plurianual, s6o
referenciais e ndo constituem limites d programagao 

^das- 
despesas expressas nas ieis

orgament6rias e em seus creditos adicionais.

Art. 4o A exclusio ou a alteragdo das informag6es constantes desta Lei ou a
inclusdo de novos programas ser6o propostas pelo Poder Executivo Estadual, por meio de
projeto de lei de revisSo anual ou mediante leis especfficas.

Art. 5o Nas leis orgamentdrias anuais, em seus cr6ditos adicionais e nas suas
alterag6es, ser6o observadas a estrutura de programas, iniciativas e as ag6es deste plano
Plurianual.

Aft. 6o Constituem fundamentos da gestdo estratdgica de Governo a visdo de
futuro, os principios norteadores e 6reas de resultados diretos d sociedade e as diretrizes
estratdgicas da Administragdo Priblica Estadual, direta ou indireta. para o planejamento
plurianual para o perfodo 202012023:

I - VISAO DE FUTURO: "Um bom lugar para viver e investir,,;

II . PRINCiPTOS NORTEADORES:

a) mobilizagdo e participagdo social;

b) vida digna e pr6spera;

c) promogdo da cidadania e da justiga social;

d) atendimento igualit6rio a todas as regi6es
diversidades;
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e) criatividade, ci6ncia, tecnologia e inovagdo, como motores das mudangas;

f) desenvolvimento sustent6vel;

u - Anpa DE RESULTADoS DIREToS A SoCIEDADE. E SUAS
RESPECTIVAS DIRETRIZES :

a) EDUCAQAO:

1. qualidade de aprendtzagem para todos;

2. melhoria do ambiente escolar;
l

3. perman6ncia na escola;

b) SAUDE:

1. regionalizagdo e ampliagdo do acesso;

2. fortalecimento da ateng6o e da vigildncia em saride;

3. aprimoramento da gestdo no SUS;

c) JUSTIQA E SEGURANQA PUBLICA:

1. preservagdo da vida e patrim6nio;

2. reintegragSo social;

d) DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL:

1. assist6ncia social;

2. direitos humanos;

3. trabalho, emprego e renda;

4. cidadania;

e) CULTURA, ESPORTE E LAZER:

1. ampliagdo do acesso;

2. cultura local;

3. transformagdo social;

O CIENCIA, TECNoLoGIA E INoVAQAo:

f . inovagdo tecnol6gica e cientifica;
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2. empreendedorismo;

3. conectividade;

4. capitalhumano;

g) MEIO AMBIENTE:

1. conservagdo;

2. gestdo de recursos hidricos e naturais;

h) INFRAESTRUTURA:

1. habitaglo popular;

2, mobilidade e transporte;
i

3. capacidade energ6tica;

4. universa hzagdodo saneamento b6sico;

i) DESENVOLVIMENTO ECONoVTTCO :

1. diversificagdo e intensificagdo da produgdo;

2. fortalecimento da agropecu6ria e da agricultura

3. sanidade agropecudria;

4. intelig6ncia logistica;

5. turismo;

J) GESTAO PUBLICA:

1 . transformagdo digital ;

2. desenvolvimento de servidores;

3. equilibrio fiscal;

4. parcerias estratdgicas;

5. integridade e transpar6ncia;

6. Gestdo Estrat6gica.

Art. 7o As metas e os valores anuais aprovados
atualizados, adotando-se os critdrios fixados nas Leis de

familiar;

por esta Lei ser6o reavaliados e

Diretrizes Orgamentdrias e de
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Orgamentos Anuais e nas demais legislag6es pertinentes, editadas durante o periodo de sua
vig6ncia, podendo ser antecipados ou postergados em decorrOncia do fluxo ie ingresso da
receita, em observAncia ao equilibrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal ne
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 8o A terceira revisdo do Plano Plurianual para o periodo ZOZOI2O23 poder6
ser alterada mediante abertura de crdditos adicionais especiais ou suplementares, .onfor,,.
autorizagdo concedida por lei, ficando as modificagdes autbmaticamente incorporadas na forma
do detalhamento constante do respectivo ato.

Art 9o Esta Lei entra em vigor em 1" de janeiro de2023.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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