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Diagnóstico: problemas econômicos,
sociais e fiscais








Crescimento econômico irregular
Estiagens com perdas de safras
Infra-estrutura deficiente
Perda de competitividade setorial
Retrocesso nos indicadores sociais
Crise fiscal com déficit estrutural

As inovações
na forma de fazer o PPA
 Reorganização das ações de Governo, com
programas e ações focalizados e transparência dos
resultados
 Inovação do tratamento da regionalização do Plano
em articulação com os COREDES – Cadernos de
Regionalização
 Prioridade para o tratamento de outras questões
transversais, como políticas para mulheres e jovens
 Modernização da gestão do PPA, pelo
aperfeiçoamento dos instrumentos de
monitoramento e avaliação: programas e projetos
estruturantes

Elaboração da
Estratégia de Governo
O ESTADO TRABALHANDO COM UMA VISÃO DE FUTURO
Plano de Governo
Rio Grande Afirmativo
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Em 2020 a população gaúcha tem a melhor qualidade de vida da América Latina, com oferta de oportunidade de trabalho para todos e de serviços públicos de excelência,
particularmente no campo educacional. O Rio Grande do Sul consolida um novo patamar de desenvolvimento socioeconômico e cada vez mais se diferencia pela crescente
inovação tecnológica de suas empresas, o elevado nível educacional da população e o uso racional de seus recursos naturais
Construir um novo padrão de desenvolvimento econômico sustentável, gerador de
oportunidades de trabalho

Melhorar substancialmente a qualidade dos serviços públicos de saúde, educação,
segurança pública, habitação e saneamento

Estimular a criação de um ambiente de inovação tecnológica e empreendedorismo

Fomentar o desenvolvimento do esporte e da cultura

Desenvolver a infra-estrutura econômica e logística para ampliar a competitividade
sistêmica da economia gaúcha

Reduzir as desigualdades regionais por meio de programas especiais junto às regiões
deprimidas, estimulando as suas vocações econômicas e culturais

Promover o uso racional dos recursos naturais

Reduzir a pobreza, erradicar a indigência e promover a inclusão social e a redução das
desigualdades

Desenvolver e manter um ensino de excelência, tendo como referência padrões
internacionais
Desenvolvimento econômico sustentável:
mais e melhores empregos para os gaúchos
Ampliar a capacidade de inovação tecnológica gaúcha
Intensificar a atração e promoção de investimentos
privados ambientalmente sustentáveis
Aumentar a competitividade do agronegócio

Agenda Estratégica 2007 - 2010

Orientações estratégicas da
Governadora

Promover
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inclusão
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Implantar o Plano Estadual de Irrigação e otimizar os usos
múltiplos da água
Promover o turismo com ênfase na infra-estrutura e no
turismo sustentável
Aumentar a eficiência dos órgãos reguladores ambientais
e fortalecer os instrumentos de planejamento e gestão
ambiental e de recursos hídricos
Ampliar os investimentos na infra-estrutura econômica e
superar os principais gargalos de transporte
Priorizar a diversificação da matriz energética, com ênfase
nas energias renováveis
Atrair e promover investimentos nas regiões em apoio aos
sistemas de produção local com base em planejamento
estratégico
Estimular o empreendedorismo, associativismo e parcerias
com o terceiro setor

Consolidar o equilíbrio fiscal e desenvolver a gestão pública orientada para resultados

Desenvolvimento social:
mais qualidade de vida para todos
Oferecer ensino fundamental e médio de
qualidade, com redução da repetência e
evasão escolar
Melhorar os níveis de aprendizagem,
atuando intensivamente sobre a estrutura e
agentes de ensino
Assegurar que nenhuma criança fique sem
saber ler e escrever ao final do 2º ano do
ensino fundamental
Ampliar e diversificar as oportunidades de
acesso a cursos profissionalizantes de
nível médio e a cursos tecnológicos de
nível superior
Implantar sistemas de atendimento às
famílias abaixo da linha da pobreza com
abordagem integrada
Orientar e ampliar o acesso ao sistema de
saúde pública por intermédio do Programa
de Saúde da Família
Focalizar o atendimento integral de saúde
nos primeiros anos de vida e na terceira
idade

Finanças e gestão pública:
um estado a serviço do cidadão

Ampliar a capacidade e a regionalização da
prestação de serviços de saúde especializada

Modernizar a gestão da receita do Estado

Estimular a conexão de novos domicílios à
rede de esgotamento sanitário e ampliar as
estações de tratamento

Iniciar a reforma do sistema previdenciário
estadual

Promover condições básicas de
habitabilidade em parceria com municípios e
organismos sociais
Intensificar a prevenção à violência e à
criminalidade
Reduzir a criminalidade

Racionalizar a despesa com esforço
compartilhado entre todos os Poderes e
reestruturar a dívida pública com a União

Fortalecer o planejamento, a gestão por
resultados e disseminar o governo eletrônico
com foco nos serviços prestados ao cidadão

Reformar o sistema prisional
Estimular a prática de esporte com foco nos
jovens

Redefinir o marco institucional de prestação
de serviços de estado

Oferecer perspectivas de futuro promissoras à
juventude gaúcha
Viabilizar o acesso da sociedade à cultura

Implantar remuneração relacionada ao
desempenho institucional
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Desenvolvimento econômico
sustentável
Desenvolvimento econômico sustentável: mais e melhores empregos para os gaúchos
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Desenvolvimento social
Desenvolvimento social: mais qualidade de vida para todos
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Finanças e gestão públicas
Finanças e gestão pública: um Estado a serviço do cidadão
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Programas transversais

 Regionalização
 Igualdade de gêneros
 Juventude

Os cenários de crescimento
Parâmetros macroeconômicos para definição
dos cenários do PPA 2008-2011
Item

2008

2009

2010

2011

PIB - Brasil

5,0%

5,0%

5,0% 5,0%

PIB – Rio Grande

5,1%

5,1%

5,1% 5,1%

Inflação

4,5%

4,5%

4,5% 4,5%

Taxa SELIC Real

6,3%

5,6%

5,2% 4,8%

Taxa de Câmbio (R$/U$) - dez

2,23

2,33

2,37

2,48

- O percentual de crescimento do PIB do Brasil, de 5,0% para o período do Plano Plurianual - PPA

2008/2011, está em conformidade com a expectativa de crescimento da economia brasileira, tendo por
base a projeção do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2008.
- O percentual de crescimento do PIB do RS será de 5,1%, em média, para todo o período do PPA
2008/2011, tomando-se por base estudo desenvolvido pela consultoria (Análises Consórcio Booz Allen
– Fipe – HLC) do projeto “RUMOS-2015”, no qual apontava que a economia gaúcha reagiria com
elasticidade levemente superior à da economia brasileira para o novo modelo econômico vigente.

O financiamento do PPA
O PPA MOBILIZA ESFORÇOS E RECURSOS E BUSCA
SINERGIA DAS AÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
R$ bilhões

Fontes de Recursos
Orçamentários
Empresas Públicas
Parcerias
Recursos Totais

Valor
98,0
16,2
2,5
116,7

Participação
84,0
13,9
2,1
100,0

P arcerias
2,1 %
Empresas P úblicas
13,9 %

Orçamentário s
84 %

O investimento em infra-estrutura
SOCIEDADE E ESTADO CO-RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – O PAPEL INDUTOR DO ESTADO
ÁREAS
TRANSPORTES
Hidrovias e Portos
Aéreo
Rodoviário
DESENVOLVIMENTO URBANO
Infra-estrutura Urbana
Habitação
Saneamento
ENERGIA
Elétrica
Gás
Carvão
PRODUÇÃO
Irrigação
Agricultura
DEMAIS
TOTAL

TESOURO
3.093,6
179,4
10,5
2.903,7
138,4
63,9
25,4
49,1
432,7
255,0
177,7
2.409,2
6.073,8

ESTATAIS
1.206,9
1.206,9
1.566,4
1.269,2
104,3
192,9
24,6
24,6
35,2
2.833,1

PARCERIAS
1.397,4
1.397,4
593,1
100,2
482,3
10,6
0,9
0,9
48,6
2.040,0

TOTAL
4.491,0
179,4
10,5
4.301,1
1.938,3
164,1
507,7
1.266,5
1.566,4
1.269,2
104,3
192,9
458,2
255,0
203,2
2.493,0
10.946,9
R$ milhões

Investimentos em relação a RCL (%)
2006-2011
10,0

10,0
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7,5

5,0

5,0

2,5
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Principais investimentos
para superar os gargalos de transporte
Duplicação das rodovias estaduais: recursos de R$ 2,3 bilhões (Tesouro e
Parcerias)
Extensão de trechos das rodovias com pedágio comunitário: recursos de R$ 107
milhões
Restauração, manutenção e conservação de rodovias: recursos de R$ 496 milhões
(Tesouro e Parcerias)
Construção de acessos municipais: recursos de R$ 933 milhões (Tesouro e
Parcerias)
Conclusão da RS 471 (ligação da Serra Gaúcha ao Porto do Rio Grande) e da RS 486
(Rota do Sol).
Investimento de R$ 11 milhões para modernização, equipamentos e construção de
aeroportos
Porto do Rio Grande: aumentar a capacidade de movimentação de carga, sinalização
noturna, dragagem dos canais de acesso e bacia de evolução, em complementação ao
PAC

Principais investimentos
em energia

Investimentos para universalização do acesso, redução de falhas e aumento da
segurança: recursos R$ 1,2 bilhão (CEEE).
Geração de 5.340 Mw adicionais até 2020, por meio de Pequenas Centrais
Hidrelétricas, Termoelétricas, Parques Eólicos, Hidrelétricas.
Ampliação em 33% da rede de distribuição de gás natural, atingindo 580 km
Financiamentos na área de energia renovável: R$ 150 milhões (Caixa RS), como
parte do RS ENERGIA que envolve investimentos privados superiores a R$ 2 bilhões.
Conclusão de 4 usinas de biodiesel: produção de 400 milhões litros/ano

Investimentos em
Irrigação e Agricultura

Construção das Barragens Taquarembó e Jaguari, com aumento de 80 mil ha em
área irrigável, e projetos para onze barragens, o que permitirá ampliar a área em
mais 120 mil ha.
Capacitação de 36 mil agricultores em técnicas de irrigação e uso racional da
água, com foco na agricultura familiar e incentivo a construção de microaçudes em
propriedades rurais.
Mobilização de parcerias para a construção de 100 açudes médios.
Investimentos na reestruturação do sistema de defesa sanitária e animal,
rastreabilidade dos rebanhos e certificação de qualidade dos produtos.

Investimentos em Habitação
e Saneamento
Construção de 27 mil novas moradias para a população de baixa renda, mediante
articulação de esforços do Estado, municípios e CEF.
Urbanização de 6.800 lotes.
30 mil ações de regularização fundiária.
11 mil ações de melhorias habitacionais.
Assistência técnica a municípios para elaboração de projetos de habitação,
saneamento e melhorias urbanas
A mobilização de recursos de todas as fontes deverá alavancar investimentos em
habitação da ordem de R$ 650 milhões.
ACORSAN prevê investimentos em saneamento básico de cerca R$ 285 milhões,
priorizando as intervenções no âmbito da Bacia do Rio dos Sinos e do Gravataí –
ações complementares ao PAC, além da aplicação de R$ 190 milhões de recursos
próprios.
Investimentos estimados em R$ 316 milhões para ampliação do abastecimento de
água e melhoria da eficiência dos sistemas.

Principais metas para promoção de
uma educação de qualidade
APLICAÇÕES PREVISTAS NO PERÍODO 2008-2011: R$ 16,4 bilhões
Garantia de acesso à educação básica, com consolidação do ensino fundamental de 9
anos e ampliação de vagas no ensino médio diurno.
Criação de um Sistema Estadual de Avaliação Externa do Rendimento Escolar no
ensino fundamental e médio, em parceria com as redes municipais e particular.
Ampliação em 30% do número de matrículas para cursos profissionalizantes,
criação de 9 centros de referência em áreas de desenvolvimento tecnológico e
implantação de critérios de avaliação.
Capacitação de 50 mil professores vinculada à sala de aula, com foco na
alfabetização e em áreas fundamentais do conhecimento
Manutenção, conservação e ampliação de espaços escolares da rede estadual e
construção de quadras poliesportivas, especialmente em comunidades com
vulnerabilidade social atendidas pelo programa Escola Aberta para a Cidadania.
Implantação de laboratórios de informática em todas as escolas da rede pública
estadual (hoje, apenas 48% dispõe de laboratórios).
Aperfeiçoamento dos processos de seleção e progressão funcional do magistério.

Principais metas para a universalização
e qualificação dos serviços de saúde
APLICAÇÕES PREVISTAS NO PERÍODO 2008-2011: R$ 8,9 bilhões
Redução da mortalidade infantil de 13,1 para 8,9 por mil nascimentos e do
coeficiente de gestação na adolescência (11 a 19 anos) de 29 para 23 por mil.
Aumentar o número de famílias assistidas pelo programa Primeira Infância Melhor
de 39,4 mil para 100 mil e capacitar 7,6 mil agentes, fortalecendo as ações do
Programa Estadual de Prevenção da Violência.
Implantar o Programa Estadual de Prevenção da Violência nos 50 municípios com
maiores índices de violência.
Ampliação do Programa Saúde da Família – PSF, com foco nas crianças, mulheres
e idosos, e na saúde bucal, com a meta de elevar de 33 para 60 o percentual da
população assistida.
Investimentos nos hospitais regionais para descentralização dos serviços de
média e alta complexidade. Criação de 18 centrais de regulação assistencial para
facilitar o acesso aos serviços de atendimento de consultas, exames e internações.
Previsão de recursos para a construção de hospital regional e unidade de
reabilitação nos moldes da Rede SARAH em Santa Maria.
 Ampliação dos recursos para aquisição de medicamentos básicos e excepcionais.

Principais ações para elevar a
segurança do cidadão
APLICAÇÕES PREVISTAS NO PERÍODO 2008-2011: R$ 6,0 bilhões
Estabelecimento de metas para o desempenho da área de segurança e de 12
indicadores de resultado, divulgados periodicamente.
Articulação das ações de inteligência por intermédio do Gabinete de Gestão
Integrada, reativado neste ano; e parcerias com a União, municípios, organismos
internacionais e sociedade organizada para prevenção e combate à violência.
Ampliação dos investimentos, com formulação de 66 projetos, sendo 55 orientados
para prevenção e combate à violência e 11 para melhorias no sistema prisional, em
parceria com os fundos nacionais, totalizando recursos de R$ 262 milhões.
Principais projetos: ampliação do sistema de inteligência digital das delegacias de
polícia, 33 delegacias de polícia itinerantes, Modernização da Academia de Polícia.
Criação de 10.200 novas vagas no sistema prisional.
Ressocialização dos detentos por meio de envolvimento em atividades laborais e
educacionais, com apoio de parcerias.

Resultado orçamentário
e estrutura do gasto

• O déficit orçamentário será zerado ao longo
dos 4 anos.
• O equilíbrio orçamentário está assegurado no
PPA, com base em um cenário realista de
receitas e despesas.
• Os investimentos serão elevados a cada ano,
chegando ao dobro do nível verificado em
2006.
• Os gastos em saúde aumentarão no período.

