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APRESENTAÇÃO

O planejamento governamental em longo prazo compõe 
uma das premissas fundamentais na elaboração do Plano 
Plurianual, que tem como marcos legais a Constituição 
Federal, em seu artigo 165, e a Constitução Estadual, em seu 
artigo 176. No PPA 2016-2019 estão todos os programas e 
ações que o Governo do Estado, através de suas Secretarias 
e órgãos vinculados, desenvolveu para melhoria dos 
índices sociais e econômicos de Alagoas. Tais ações visam 
a melhoria da qualidade de vida em diversos aspectos 
sociais.

O PPA tem papel central no processo de planejamento 
institucional. A sua programação é, ao mesmo tempo, 
setorizada e regionalizada, baseando-se nas diretrizes e 
metas da administração pública estadual. 

No Estado de Alagoas, desde o PPA 2000-2003, adotou-se 
um caráter participativo, em que a população, por meio de 
diversas formas, poderia opinar e sugerir propostas para 
melhoria de sua região e, consequentemente, do Estado. 
Assim, com o preceito de proximidade com a população, os 
PPA’s seguintes aumentaram a participação popular.

Dessa forma, para que a sociedade possa acompanhar 
as políticas públicas, ações e programas das Secretarias 
e órgãos vinculados, e ter uma visão do que está inserido 
no PPA, apresentamos, o processo de elaboração desse 
instrumentos e suas pecualiaridades, a aderência aos 
grandes temas governamentais, bem como o volume de 
recursos disponíveis para cada área.

Christian Teixeira
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio





Sumário

Estrutura do PPA 2016-2019 de Alagoas...............................................13
Processo de Elaboração............................................................................16
Contextualização estratégica.................................................................17
Dimensões estratégicas...........................................................................19
Dimensão estratégica: educação para a cidadania e formação 
profissional..................................................................................................19
Programa Educação..................................................................................19
Programa Formação Profissional..........................................................20
Dimensão estratégica: saúde com qualidade para todos e 
expansão dos serviços .............................................................................21
Programa Saúde e Saneamento Básico...............................................21
Dimensão estratégica: segurança pública e defesa social............23
Programa Segurança Pública e Defesa Social...................................23
Dimensão estratégica: erradicação da extrema pobreza e combate 
às condições de vulnerabilidade social..............................................25
Programa Direitos Humanos e Cidadania..........................................25
Programa Cultura, Esporte e Lazer.......................................................25
Programa Assistência Social com Combate a Pobreza e a Miséria 
e Inclusão Social........................................................................................26
Dimensão estratégica: desenvolvimento com inclusões das 
famílias.........................................................................................................27
Programa Agricultura Familiar e Pesca.............................................27
Programa Micro e Pequenas Empresas (Financiamento e 
Microcrédito)..............................................................................................27
Programa Inclusão Produtiva (APLs e comércio popular)...........28
Dimensão estratégica: desenvolvimento urbano com qualidade 
de vida ..........................................................................................................29
Programa Infraestrutura, Logística e Transporte...........................29
Programa Habitação e Mobilidade Urbana.......................................29
Dimensão estratégica: desenvolvimento econômico 
desconcentrado,  com sustentabilidade...............................................31
Programa Agronegócio............................................................................31
Programa Indústria, Energia e Turismo..............................................31
Programa Ciência e Tecnologia..............................................................32
Programa Recursos Hídricos e Meio Ambiente...............................32
Dimensão estratégica: gestão pública democrática e 
participativa................................................................................................34
Programa Transparência Governamental.........................................34
Programa Planejamento e Gestão Participativa e Inovadores....34
Programa Administração Financeira..................................................35



12 13



12 13

Estrutura do PPA 2016-2019 de Alagoas

O Plano Plurianual do Estado de Alagoas é um 
instrumento legal, previsto na Constituição Federal no art. 
165 e na Constituição Estadual no art.176, que estabelece 
a orientação estratégica, as diretrizes, os objetivos e 
as metas da Administração Pública e Demais Poderes, 
para um período de quatro anos. O PPA 2016-2019 está 
dividido em cinco capítulos, contendo as análises da 
realidade socioeconômica e das finanças públicas do 
Estado, a contextualização estratégica do Plano, a Matriz 
Programática do Poder Executivo e Demais Poderes.

O primeiro capítulo refere-se à análise da realidade 
socioeconômica do Estado de Alagoas, apresentando uma 
ampla descrição dos aspectos sociais e econômicos dos 
seguintes temas: Educação, Saúde, Segurança Pública, 
Assistência Social, Agropecuária, Indústria, Serviços, APLs, 
Turismo, Trabalho e Renda, Pobreza, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Infraestrutura e Logística, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, e Transparência Pública.  

O capítulo dois contempla uma análise das Finanças 
Públicas do Estado de Alagoas, mostrando o cenário 
macroeconômico, a evolução das receitas no período do 
PPA 2012-2015, os índices de solvência, a utilização da 
Poupança Pública para Investimento e uma previsão da 
Receita para o PPA 2016-2019. 

As análises da situação socioeconômica do Estado 
de Alagoas, realizada pela SUPLAN em parceria com a 
Superintendência de Produção da Informação e Conhecimento 
– SINC, subsidiaram a construção do Plano, no sentido de que 
se assegure a implementação de um processo de intervenção 
governamental combinado com a leitura do seu quadro de 
realidade e que possibilite colocar sua economia em uma 
trajetória de desenvolvimento de forma sustentada. 
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O capítulo três apresenta a estratégia do Plano com 
os Eixos de Desenvolvimento, Diretrizes e Dimensões 
Estratégicas, expressando a base e a direção das 
prioridades a serem trabalhadas para a nova configuração 
de Alagoas. A estrutura analítica do PPA 2016-2019 resultou 
na configuração de quatro Eixos de Desenvolvimento e um 
Eixo de Gestão e Participação e oito Dimensões Estratégicas, 
tendo como principal fundamento que o “desenvolvimento 
desconcentrado com transformação social” é a melhor 
forma de assegurar um desenvolvimento equilibrado de 
suas regiões com distribuição de renda e melhoria na 
qualidade de vida dos alagoanos. 

A contextualização estratégica do Plano Plurianual foi 
constituída através da orientação prevista no “Programa de 
Governo Renan Filho” e levando em consideração a consulta 
popular, através das Oficinas Regionais, dos Seminários 
Temáticos e da apresentação de propostas por meio do “PPA 
online 2016-2019: as sugestões do cidadão participativo”.

Os capítulos quatro e cinco foram destinados à 
apresentação da Matriz Programática do Poder Executivo 
e Demais Poderes. O resultado de todo o Processo de 
Elaboração do PPA 2016-2019 apresentou: 19 Programas, 
49 objetivos, 543 ações do Poder Executivo e 31 ações dos 
Demais Poderes. 

O total dos recursos previsto para o quadriênio 2016-2019 
foi de aproximadamente R$ 6,7 bilhões e a sua aplicação em 
cada eixo pode ser vista no gráfico 1.

Gráfico 1 - Aplicação total dos recursos previstos para o quadriênio 2016-2019 para cada eixo
Fonte: Suplan/Seplag
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Nessa publicação, a programação do PPA 2016-2019 é 
organizada a partir de análises das Dimensões Estratégicas, 
assim como seus respectivos programas e objetivos, 
indicando os principais desafios a serem enfrentados 
pelo Governo de Alagoas no quadriênio 2016-2019. O mapa 
estratégico desse Plano foi estruturado da seguinte forma:

Figura 1 - Mapa estratégico do PPA 2016-2019
Fonte: Suplan/Seplag
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Processo de Elaboração 
O processo de elaboração do PPA 2016-2019, orientado 

pela equipe técnica da SUPLAN/SEPLAG, teve o 
envolvimento da equipe técnica das secretarias e  órgãos 
vinculados, de moderadores das oficinas regionais e da 
sociedade civil, que participaram tanto através das oficinas 
regionais, quanto do PPA Online - instrumento inovador 
nesse Plano Plurianual.   

O Plano foi elaborado visando ser: orientado pela 
demanda, participativo, regionalizado, seletivo, integrado, 
monitorado e comunicável. Seu objetivo foi contribuir 
efetivamente para: i) redução da miséria e da pobreza; ii) 
promoção da inclusão social e a melhoria e qualificação 
das políticas públicas de saúde, educação e formação 
profissional, assistência social e segurança pública; iii) 
reestruturação da produção econômica local, promovendo, 
principalmente, a economia popular, a industrialização, 
os serviços e o comércio e; iv) enfrentamento da crise e 
estagnação da agricultura. 

O processo de elaboração do PPA 2016-2019 pode ser 
compreendido no fluxograma apresentado na figura 2.

Programa de
Governo

Planejamento de
processo

Reuniões com
secretários e dirigentes

Cenário Fiscal

Reuniões de definição
das prioridades

Realização de 
oficinas

Seminários regionais 
de liderança

Orientação estratégica
de Governo

Propostas setoriais
de programas

Programas e ações
pactuados

Consolidação de programas
e ações, com recursos 

associados - PLPPA

Objetivos

Metas

Diretrizes

PPA

Figura 2 - Fluxograma da Elaboração 
do PPA 2016-2019 de Alagoas

Fonte: Suplan/Seplag
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Contextualização estratégica
Os princípios que norteiam o plano de desenvolvimento 

social e econômico para o Estado de Alagoas constituem o 
fundamento sobre o qual serão construídas as intervenções 
que concorrerão para a elevação do bem-estar social. O 
Plano Plurianual Participativo 2016-2019 do Estado de 
Alagoas adotou uma estratégia consolidada em 5 (cinco) 
eixos, 8 (oito) dimensões estratégicas e 19 programas.

Os eixos representam as estratégias do governo, 
responsáveis pelo alcance dos resultados desejados com 
o planejamento. As Dimensões Estratégicas são os meios 
utilizados para se alcançarem os resultados pretendidos 
pelos eixos que, de forma continuada, leve ao Governo 
uma melhoria da sua gestão e dos seus resultados obtidos. 
Os programas representam o conjunto de atividades e 
ações elaboradas pelo governo para atender às dimensões 
estratégicas e aos eixos, objetivando construir uma 
sociedade mais justa e igualitária.

O Plano de Governo tem como base a ética, a 
transparência e a proximidade. Neste, as áreas prioritárias 
são: a educação, a segurança, a saúde e a assistência social.

Os cinco Eixos do PPA 2016-2019 são: 

•	 Desenvolvimento humano e social – constitui um 
dos pilares centrais do desenvolvimento pretendido 
para Alagoas e nele concentram-se as principais 
prioridades das intervenções para o período do 
Plano Plurianual.

•	 Desenvolvimento econômico e popular - expressa 
a estratégia do governo para o fortalecimento da 
produção econômica local, com atenção especial à 
economia popular e à agricultura.

•	 Desenvolvimento Urbano e Logística - contempla a 
estratégia que dará suporte às intervenções voltadas à 
infraestrutura logística e ao desenvolvimento urbano.
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•	 Desenvolvimento econômico setorial – fornece 
a direção e o caminho para criar as condições 
necessárias à definição e à organização de 
intervenções públicas em apoio às atividades dos 
setores econômicos de maior escala.

•	 Gestão com participação, transparência e foco nos 
resultados – busca a implantação de um modelo de 
gestão voltado à participação, transparência e foco 
nos resultados.

Obter as transformações e melhorias desejadas na 
realidade da sociedade alagoana constitui o propósito 
maior dos eixos construídos nesse PPA. Esses, por sua 
vez, contêm dimensões estratégicas que os auxiliarão no 
alcance dos objetivos, como pode ser visto na figura 3.

Desenvolvimento humano e social

Educação para cidadania e formação profissional

Saúde com qualidade para todos e expansão dos serviços

Segurança pública e defesa social

Erradicação da extrema pobreza e combate às condições
de vulnerabilidade

Desenvolvimento com inclusão das famílias

Desenvolvimento urbano com qualidade de vida

Desenvolvimento econômico desconcentrado, 
com sustentabilidade

Gestão pública democrática e participativa

Desenvolvimento econômico 
e popular

Desenvolvimento urbano 
e logística

Desenvolvimento 
econômico setorial

Desenvolvimento 
econômico setorial

Figura 3- Eixos, dimensões estratégicas do PPA 2016-2019
Fonte: Suplan/Seplag
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Assim, as Secretarias de Estado e seus órgãos vinculados, 
os Poderes Legislativo e Judiciário, e o Ministério Público 
elaboraram suas programações para o quadriênio 2016-
2019 dentro desta estrutura: eixos, dimensões estratégicas 
e programas.

Dimensões estratégicas

•	 Dimensão estratégica: educação para a cidadania e 
formação	profissional

A orientação do Governo a ser trabalhada nessa área 
tem um papel substantivo, pois constitui um fundamento 
central do processo de desenvolvimento que se deseja, 
buscando alcançar, através dos Programas “Educação” e 
“Formação Profissional”, os seguintes objetivos:

• Programa Educação:

• Ampliar os índices de cobertura e da qualidade nos 
ensinos fundamental e médio; 

• Ampliar a infraestrutura física da rede estadual de 
ensino, mediante construção, ampliação, reforma, 
adequação e adaptação de espaços escolares e 
aquisição de mobiliário e equipamentos, bem 
como fomentar o desenvolvimento, a aquisição 
e a utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação para todas as etapas e modalidades 
da educação; 

• Melhorar o processo de ensino-aprendizagem, 
através do apoio à infraestrutura e ao uso pedagógico 
das tecnologias de informação e comunicação, 
considerando as populações do campo, quilombolas, 
indígenas, pessoas com deficiência, educação de 
jovens e adultos, educação integral, acessibilidade 
e sustentabilidade socioambiental; 
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• Promover a melhoria da qualidade do ensino 
de graduação e pós-graduação e o aumento da 
oferta de vagas, através do apoio à expansão e 
modernização da infraestrutura física e pedagógica 
e de desenvolvimento de atividades educacionais 
do ensino superior.

• Programa Formação Profissional:

• Apoiar as iniciativas de expansão e de modernização 
da educação profissional, científica e tecnológica, 
tanto em relação à infraestrutura física quanto 
pedagógica e de desenvolvimento de atividades 
educacionais. 

Em termos orçamentários, essa Dimensão Estratégica 
engloba 12,6% do total dos recursos previstos do PPA 2016-
2019 do Estado de Alagoas, correspondendo ao montante 
de R$ 844 milhões. Desse, a SEDUC responde por R$ 787 
milhões em despesas programadas, ou seja, 93% do total 
referente à dimensão. Os outros 7%, R$ 56 milhões, estão 
alocados entre a UNEAL, UNCISAL, IZP e SETE, conforme o 
gráfico abaixo:

Gráfico 2 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Educação para cidadania e formação profissional”

Fonte: Suplan/Seplag
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Dimensão estratégica: saúde com 
qualidade para todos e expansão dos serviços

Essa dimensão indica como será trabalhada a 
problemática evidenciada na Saúde do Estado de Alagoas, 
bem como o foco de priorização, buscando alcançar, através 
do Programa “Saúde e Saneamento Básico”, os seguintes 
objetivos:

• Programa Saúde e Saneamento Básico:

• Promover a ampliação da cobertura dos serviços 
públicos relacionados ao esgotamento sanitário, 
a destinação de resíduos sólidos, a construção e 
manutenção de barragens, ao abastecimento de 
água; 

• Fortalecer a promoção da saúde e a prevenção 
de doenças, através de ações de prevenção, de 
promoção, vigilância, assistência e prestação de 
serviços mais eficazes e efetivos; 

• Fortalecer as ações básicas de saúde no sistema 
penitenciário; 

• Garantir o atendimento da população rural e 
urbana na rede de atenção básica de saúde, bem 
como assegurar a sua resolutividade, de forma 
articulada com os demais níveis de atenção, 
visando à integralidade das ações e à redução das 
desigualdades regionais; 

• Ampliar a cobertura do atendimento nos serviços 
públicos de saúde de média e alta complexidade; 

• Reduzir a mortalidade materna e infantil com o 
fortalecimento das ações voltadas ao componente 
neonatal, assegurando o direito ao planejamento 
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reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, ao 
parto e ao puerpério, ao direito do nascimento e ao 
crescimento e ao desenvolvimento saudável; e 

• Melhorar e ampliar a disponibilização de 
medicamentos da assistência farmacêutica. 

Nessa Dimensão, concentram-se 42,4% dos recursos 
previstos para o Plano durante o período de 2016 a 2019, 
o que corresponde a R$ 2,8 bilhões. A maior parcela desse 
montante está programada em ações do Fundo Estadual da 
Saúde (FES), correspondendo a 84% do total, ou seja, R$ 2,3 
bilhões. Os outros 4%, R$ 123 milhões, estão alocados entre 
a CASAL e o LIFAL, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Saúde com qualidade para todos e expansão dos serviços”

Fonte: Suplan/Seplag
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Dimensão estratégica: segurança pública e 
defesa social

Para a Segurança Pública, através do Programa 
“Segurança Pública e Defesa Social”, serão buscados por 
essa gestão os seguintes objetivos:

• Programa Segurança Pública e Defesa Social: 

• Reduzir o número de ocorrências ligadas à 
criminalidade, através do fortalecimento da 
política interdisciplinar de combate à violência e à 
impunidade; 

• Fornecer suporte adequado e melhorar o 
desempenho das ações de segurança pública, 
através da implantação de infraestrutura necessária, 
incluindo a modernização e implantação de 
sistema de informações e monitoramento, apoio à 
construção ou adequação de instalações físicas e 
aquisição de equipamentos, veículos, mobiliária e 
materiais diversos; 

• Minimizar os efeitos às pessoas atingidas por 
eventos críticos e desastres, com o apoio das ações 
necessárias; 

• Fortalecer a gestão penitenciária, com 
implementação de ações de apoio, fomento e 
promoção da melhoria dos sistemas prisionais; e 

• Promover a redução das ocorrências de trânsito, 
através de ações de modernização e educativas. 

A Dimensão Estratégica abordada engloba 4,3% do 
orçamento previsto do PPA 2016-2019, representando R$ 
291 milhões. Deste total, o DETRAN/AL responde por R$ 
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134 milhões, ou seja, 46% dos investimentos programados 
para o período em referência.  As ações da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (SSP), por sua vez, englobam 
R$ 92 milhões do programado, 32% do total da Dimensão 
Estratégica. Na sequência, o Fundo Especial de Segurança 
Pública de Alagoas e a CEDEC concentram um montante de 
R$ 40 milhões, 14% do total do planejamento quadrienal. Os 
outros 8% restantes, R$ 24 milhões, estão alocados entre o 
CBMAL, SEINFRA, Fundo Estadual da Defesa Civil, a PMAL, 
POAL, e PCAL, conforme o gráfico abaixo:

 

Gráfico 4 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Segurança pública e defesa social”

Fonte: Suplan/Seplag
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Dimensão estratégica: erradicação da 
extrema pobreza e combate às condições 

de vulnerabilidade social

A orientação do governo para a definição, priorização e 
organização das ações voltadas às questões sociais graves 
que Alagoas ainda enfrenta se dará através dos objetivos 
dos seguintes Programas: “Direitos Humanos e Cidadania”, 
“Cultura, Esporte e Lazer”, e “Assistência Social com 
Combate a Pobreza e a Miséria e Inclusão Social”.

• Programa Direitos Humanos e Cidadania: 

• Fortalecer as ações de promoção e defesa dos 
direitos humanos, através do apoio aos serviços de 
atendimento direto ao cidadão idoso, à população 
LGBT, à população em situação de rua, e às vítimas 
de violências com ações de educação, produção e 
disseminação do conhecimento e fornecimento de 
documentação civil básica; 

• Programa Cultura, Esporte e Lazer:

• Apoiar a prática de esportes e as atividades de 
cultura e lazer, através da implantação, instalação e 
modernização e equipamentos públicos e espaços 
culturais ampliados; 

• Estimular o desenvolvimento da cultura, garantindo 
sua operação e acesso do público à programação, 
aos produtos e bens esportivos e culturais; 
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• Programa Assistência Social com Combate à 
Pobreza e à Miséria e Inclusão Social: 

• Assegurar a proteção social básica e especial com a 
ampliação da oferta de serviços socioassistenciais, 
garantindo atendimentos e acompanhamento 
especializado às famílias e indivíduos em situação 
de risco, com direitos ameaçados ou violados, 
contribuindo para interrupção, prevenção de 
agravamentos e reparação de situações de 
violações de direitos ou contingências, com ênfase 
no fortalecimento da função protetiva da família. 

Com um montante de R$ 300 milhões (4,5%) do orçamento 
previsto no PPA 2016-2019 para esta dimensão, o FEAS 
responde por 35%, R$ 104 milhões do programado, para o 
período referenciado. Já as ações da SEPREV e SECULT, 
englobam juntas 48% do total, R$ 143 milhões. Os outros 11%, 
R$ 33 milhões, estão alocados entre a Defensoria Pública de 
Alagoas, o Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais, 
a SELAJ, a AFAL, a SEMUDH, o Fundo Estadual de Políticas 
sobre o Álcool e outras Drogas, o DITEAL, o Fundo Especial 
de Desenvolvimento dos Esportes e o ITERAL, conforme o 
gráfico abaixo: 

Gráfico 5 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Erradicação da extrema pobreza e combate às 

condições de vulnerabilidade social”
Fonte: Suplan/Seplag
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Dimensão estratégica: desenvolvimento 
com inclusões das famílias 

Para enfrentar as questões da pobreza e da situação 
de miséria do Estado, essa dimensão busca, através 
dos Programas “Agricultura Familiar e Pesca”, “Micro e 
Pequenas Empresas” e “Inclusão Produtiva”, atender aos 
objetivos que seguem:

• Programa Agricultura Familiar e Pesca:

• Viabilizar a assistência técnica e a extensão rural 
- ATER aos agricultores familiares, incluindo 
mulheres agricultoras, comunidades indígenas e 
quilombolas, além da formação e capacitação de 
agentes de ATER e da produção de conhecimentos 
tecnológicos apropriados à agricultura familiar, por 
meio de ações de geração de renda.

• Programa Micro e Pequenas Empresas 
(Financiamento e Microcrédito):

• Fomentar a formalização de empreendedores 
individuais e de micro e pequenas empresas, 
apoiando as ações empreendedoras com 
redução do número de dias para a formalização 
de empreendimentos e ampliação do tempo de 
atividade dos mesmos, bem como a ampliação do 
acesso ao crédito como agente de desenvolvimento 
local e sustentável.
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• Programa Inclusão Produtiva (APLs e comércio 
popular):

• Favorecer a ampliação da desconcentração 
econômica, por meio da diversificação das 
atividades produtivas; e 

• Ampliar o acesso ao crédito para indivíduos e 
famílias da economia solidária, como agente de 
dinamismo econômico e de promoção da inclusão 
produtiva e do desenvolvimento local sustentável. 

A Dimensão Estratégica de Desenvolvimento com 
Inclusão das Famílias compreende 4,4% do orçamento 
público do governo de Alagoas, o que corresponde a um 
montante de aproximadamente R$ 295,5 milhões. As 
setoriais incluídas nessa dimensão são: SEAPA, EMATER, 
SEDETUR e outras. 

 

Como pode ser observado no gráfico acima, à SEAPA 
corresponde uma quantia de aproximadamente R$ 220,2 
milhões, programada para os próximos quatro anos. A 
segunda maior parcela do orçamento fica a cargo do 
EMATER, com R$ 48 milhões para suas ações. 

Gráfico 6 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Desenvolvimento com inclusões das famílias” Fonte: Suplan/Seplag
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Dimensão estratégica: desenvolvimento 
urbano com qualidade de vida

Para tratar das questões do desenvolvimento humano e 
social e econômico popular, na busca do equacionamento 
dos problemas intrínsecos à infraestrutura e logística, 
transporte, habitação e mobilidade urbana, essa Dimenção 
busca, através dos programas “Infraestrutura, Logística e 
Transporte” e “Habitação e Mobilidade Urbana”, o alcance 
dos objetivos citados abaixo:

• Programa Infraestrutura, Logística e Transporte:

• Expandir, modernizar e manter a malha de 
infraestrutura de logística e de transporte.

• Programa Habitação e Mobilidade Urbana:

• Promover a redução do déficit habitacional, 
proporcionando moradia digna à população; 

• Promover a melhoria da mobilidade urbana, da 
acessibilidade universal e a integração com os 
meios não-motorizados, bem como a ampliação da 
capacidade e a promoção de integração intermodal, 
física e tarifária dos sistemas de mobilidade urbana, 
por meio de apoio à implantação e requalificação 
de sistemas de transporte público coletivo urbano 
de passageiros e da infraestrutura de sistemas de 
transportes não motorizados; e 

• Promover a acessibilidade universal em áreas 
urbanas e edificações, por meio de soluções técnicas 
e projetos que eliminem barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas, de modo a garantir o acesso à cidade 
e o exercício pleno e equitativo dos direitos a todos, 
sejam pessoas com deficiência, idosos ou pessoas 
com mobilidade reduzida. 
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SETRAND, DER, SEINFRA e outros órgãos estaduais da 
área de infraestrutura compõem essa dimensão e, juntos, 
somam um montante próximo de R$ 574 milhões do 
recurso orçamentário.

Do total do recurso previsto para essa dimensão, a 
SETRAND detém a maior fatia do orçamento, com 51%, o 
que equivale a um valor aproximado de R$ 292,7 milhões. 
Seguida do DER, com 36%, aproximadamente R$ 208,2 
milhões. 

Gráfico 7 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Desenvolvimento urbano com qualidade de vida” Fonte: Suplan/Seplag
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Dimensão estratégica: desenvolvimento 
econômico desconcentrado, com 

sustentabilidade

O objetivo dessa dimensão estratégica é a implantação, 
diversificação, ampliação e consolidação de polos 
industriais, cadeias produtivas e da área de ciência e 
tecnologia, assim como o equacionamento do abastecimento 
d’água no meio rural, nos centros urbanos e a criação de 
melhores condições às práticas produtivas no âmbito da 
pecuária, aquicultura, mineração, turismo, perpassando 
por cuidados referentes às questões ambientais. Essa 
Dimensão engloba os seguintes programas e objetivos:

• Programa Agronegócio:

• Organizar e capacitar os agentes das cadeias 
produtivas do agronegócio para o desenvolvimento 
sustentável, fomento da agricultura irrigada, 
bem como para a difusão de tecnologias para o 
desenvolvimento da produção, da agricultura 
irrigada e da organização social de produtores 
rurais, aproveitando as potencialidades regionais 
de produção.

• Programa Indústria, Energia e Turismo:

• Garantir disponibilidade de energia ao longo 
prazo, com maior abrangência em sua distribuição, 
subsidiando estudos, pesquisas, projetos, 
relacionados à utilização de diversas fontes; 

• Promover a atividade industrial, por meio da atração 
de empresas, estruturação de polos e distritos 
industriais, além da elaboração de estudos técnicos 
em áreas estratégicas; 



32 33

• Promover a expansão das atividades turísticas e 
a melhoria da qualidade do produto para o turista, 
consolidando o destino Alagoas como referência 
nos mercados domésticos e internacionais, por 
meio de estudos, projetos e obras de adequação 
da infraestrutura turística, de forma a fomentar 
o desenvolvimento do turismo nos municípios 
alagoanos; 

• Promover o fortalecimento da política estadual 
de turismo, consolidando a gestão turística de 
modo democrático e sustentável, voltado para o 
planejamento das regiões turísticas, alinhado com 
o modelo de desenvolvimento turístico nacional. 

• Programa Ciência e Tecnologia:

• Fortalecer as iniciativas de inclusão digital; 

• Promover investimento contínuo na pesquisa, na 
formação, capacitação e atualização de recursos 
humanos, através da concessão de bolsas, de forma 
a responder as exigências do crescente processo 
de globalização, intensivo em conhecimento e 
altamente dinâmico e competitivo; 

• Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
e inovações voltadas ao apoio das atividades 
produtivas, mediante parcerias entre os setores, 
público, privado e acadêmico.

• Programa Recursos Hídricos e Meio Ambiente:

• Ampliar as ações de preservação e recuperação do 
meio ambiente e recursos hídricos; e 

• Melhorar a oferta de recursos hídricos em 
quantidade e qualidade, por meio do gerenciamento 
de demandas e considerando a água como 
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elemento estruturante para implementação de 
políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável. 

Para essa Dimensão estratégica, está destinado 17% 
do orçamento, correspondendo a um valor superior a 
R$ 1 bilhão. As setoriais incluídas nessa Dimensão são: 
SEINFRA, FAPEAL, ITEC e outros, onde o orçamento está 
distribuído da seguinte forma: 

À SEINFRA, foi destinada uma quantia aproximadamente 
de R$ 727,6 milhões, 64% do total. A segunda maior 
parcela fica a cargo da FAPEAL, que detém um valor de 
aproximadamente R$ 163 milhões, equivalente a 14%. 

Gráfico 8 - Recursos orçados pelos órgãos na dimensão estratégica 
“Desenvolvimento econômico com sustentabilidade”

 Fonte: Suplan/Seplag



34 35

Dimensão estratégica: gestão pública 
democrática e participativa

A Gestão Pública moderna e alinhada aos anseios 
da sociedade tem como desafio a organização e a 
modernização da Gestão de Estado, visando à implantação 
de uma cultura de transparência, pautada em relações e 
princípios éticos, planejamento governamental e gestão, 
conforme os programas e objetivos estabelecidos abaixo:

• Programa Transparência Governamental

• Ampliar e fortalecer os instrumentos que 
contribuem para a promoção da transparência da 
gestão pública, assegurando publicidade dos atos e 
ações; 

• Ampliar o espaço e a capacidade de diálogo entre 
o governo e a sociedade, para aprimoramento das 
ações de políticas públicas e fortalecimento das 
instâncias de representação e controle sociais; 

• Melhorar a eficiência e a eficácia da administração 
fazendária e fiscal, favorecendo a aplicação 
transparente e responsável dos recursos e bens, 
com melhoria dos serviços prestados à população; 

• Programa Planejamento e Gestão Participativa e 
Inovadores:

• Aperfeiçoar o processo de planejamento, orçamento 
e de produção e disseminação de informações sobre 
o Estado de Alagoas; 

• Fomentar as ações de políticas públicas executadas, 
de forma integrada e articulada nas regiões e 
municípios do estado de alagoas; 
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• Promover a adoção do modelo de gestão em todas 
as secretárias e órgãos vinculados, proporcionando 
serviços públicos técnicos e administrativos com 
qualidade; 

• Incrementar ações relacionadas com a capacitação 
e valorização dos servidores públicos estaduais; 

• Proporcionar melhores condições de trabalho com 
instalações físicas adequadas às necessidades dos 
serviços prestados; 

• Aprimorar e informatizar os serviços públicos com 
foco na descentralização e desburocratização dos 
processos de gestão, mediante a modernização 
de soluções e de infraestrutura da tecnologia da 
informação e da comunicação do governo do estado, 
propiciando transparência aos atos governamentais 
e a melhoria do relacionamento entre governo e 
sociedade.

• Programa Administração Financeira:

• Ampliar e fortalecer os instrumentos da 
administração, com ênfase no incremento da 
receita e na otimização da despesa. 

A Modernização da Gestão é uma das principais 
preocupações do atual Governo do Estado de Alagoas. 
Essa dimensão estratégica totaliza pouco mais de R$ 423 
milhões, correspondendo a 6,3% do orçamento.  

Gráfico 9 - 
Recursos orçados 

pelos órgãos 
na dimensão 

estratégica 
“Gestão pública 

democrática e 
participativa” 

Fonte: Suplan/
Seplag
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Para tanto, destacam-se entre os órgãos o DETRAN e 
o FUNSEFAZ, que são responsáveis por 37% dos recursos 
programados, equivalendo a um montante de R$ 155 
milhões.
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Figura 4 – Eixos, dimensões estratégicas, programas e número de ações do PPA 2016-2019 
do Poder Executivo” Fonte: Suplan/Seplag



36 37

Anotações



38 39

Anotações



38 39



Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio - SEPLAG
Unidade Planejamento: R. Dr. Cincinato Pinto, 503 - Centro, Maceió - AL - CEP 57020-050

Unidade Gestão: R. Barão de Penedo, 293 - Centro, Maceió - AL - CEP 57020-340
Telefone: +55 (82) 3315-1811 / +55 (82) 3315-1511


