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Capacitação - Elaboração 

PPA 2020-2023 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
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Nome 
 
A que Órgão está vinculado 
 
Atribuição 
 
Experiência com o PPA 
 
Há algum processo relacionado à elaboração 
em curso no órgão? 
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Onde estamos? 

Reunião de nivelamento estratégico para elaboração do PPA 2020/2023 28/03 

Formação da Rede de Planejamento Até 03/04 

Capacitação Metodologia PPA 2020/2023 - Rede de Planejamento   Entre 08 e 18/04 

Reuniões técnicas para elaboração da programação setorial De 24/04 a 07/06 

Indicação gestores do SIPLAG - módulos PPA Até 24/05 

Capacitação Gestores do SIPLAG Entre 03 e 14/06 

Lançamento no SIPLAG - estrutura da programação do PPA  Até 28/06 

Lançamento no SIPLAG - metas físicas e projeção de despesas do PPA  Até 12/07 

Lançamento no SIPLAG - metas e prioridades da LDO 2020 Até 12/07 

Consolidação do Projeto de Lei PPA e do Projeto de Lei Orçamentária para envio à ALERJ Até 20/09 

Encaminhamento dos Projetos de Lei do PPA 2020-2023 e do Orçamento para 2020 à 
Assembleia Legislativa. 

30/09 
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• O PPA como instrumento de gestão e suas vinculações com o nível 
estratégico, a LOA e a LDO;  

• sua base legal e sua estrutura; 

• a evolução para um modelo gerencial;  

• noções básicas sobre a metodologia para elaboração da programação; e  

• uma visão geral sobre os seus atributos. 

O que veremos hoje? 

O detalhamento das informações contidas nesse treinamento podem ser encontrados no 
Manual de Elaboração do PPA e no material de apoio disponibilizado após este treinamento. 
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1. PPA como instrumento de gestão 
2. Estrutura do PPA  
3. Metodologia para Elaboração da Programação 
4. A programação e seus atributos 
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PPA como um instrumento de gestão 

Declaração do conjunto das políticas públicas do governo para um período de 
quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.  

Plano Plurianual 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

PPA 

MANDATO 

Elaboração 
do PPA 

2019 2020 2021 2022 2023 

1º ANO  
PRÓXIMO 
MANDATO 

4º ANO  
DO PPA 

ANTERIOR 
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PPA como um instrumento de gestão 

PPA 
2020-2023 

LDO 2020 

LDO 2021 

LDO 2022 

LDO 2023 

LOA 2020 

LOA 2021 

LOA 2022 

LOA 2023 

Planejamento 
estratégico 

LONGO PRAZO MÉDIO PRAZO CURTO PRAZO 
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Fundamentação Legal 

PPA como um instrumento de gestão 

• Constituição Federal, de 05/10/88 

• Constituição Estadual, de 05/10/89 

• Normas de Licitações e Contratos da Administração Pública   
Lei nº 8.666, de 21/06/93 

• Portaria Federal Nº 42 / 99 

• Lei de Responsabilidade Fiscal  - LRF 
Lei Complementar nº101, de 04/05/00 

• Lei de Acesso à Informação - LAI 
Lei nº 12.527, de 18/11/11 
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Importância do PPA 

• Instrumento  institucional de planejamento  

• Torna públicas as informações referentes à atuação governamental 

• Explicita a distribuição regional dos bens e serviços 

• Referencial obrigatório para a elaboração da LOA e da LDO  

• Favorece o estabelecimento de parcerias e a captação de recursos 

• Uma programação estruturada facilita o monitoramento e a avaliação, bem 
como a compreensão e o acompanhamento pelos órgãos de controle 

PPA como um instrumento de gestão 
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PONTOS FOCAIS  INDICADOS PARA A REDE DE PLANEJAMENTO 

• Construção da programação 

• Seleção e monitoramento de indicadores 

• Articulação da Rede interna 

• Interlocução com a Casa Civil e Governança 

• Interlocução com Secretarias parceiras 

Processo de trabalho 

Responsabilidades dos pontos focais 
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1. PPA como instrumento de gestão 
2. Estrutura do PPA 
3. Metodologia para Elaboração da Programação 
4. A programação e seus atributos 
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Estrutura do PPA 
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Indicadores Programa 

Ação 

Produto 
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AÇÃO 

É uma operação ou um conjunto de operações que mobiliza recursos 
(humanos, financeiros, tecnológicos, políticos) e resulta na entrega de 
um produto (bem ou serviço). São iniciativas a serem realizadas para o 
enfrentamento das causas de um determinado problema, que 
contribuirão para alcançar a superação do mesmo, por meio da sua 
articulação e integração com as demais intervenções previstas no 
Programa. 

PROGRAMA 

Instrumento de organização da atuação governamental que se 
caracteriza por ser um conjunto articulado multissetorial de ações, 
agrupadas em torno de um objetivo comum, que se destinam à 
resolução de um problema ou ao aproveitamento de uma 
oportunidade, sendo mensurado por indicadores e que entregam 
produtos à sociedade. 

PRODUTO 
Bem ou serviço final, entregue à sociedade ou ao Estado, resultante da 
Ação de um Programa. 

Estrutura do PPA 
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PPA 

Produtos 

Programas 

Ações 

Diretrizes estratégicas 
de Governo 

Planejamento Estratégico 

Anexo de  
Metas e 

Prioridades  
da LDO 

Lei  
Orçamentária 
Anual - LOA 

Estrutura do PPA 
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Estrutura do PPA 

Indicadores: 

por quê, para quê? 

→ Subsídios para o planejamento (definição de objetivos e metas) e a formulação 
de políticas de médio e longo prazo; 

 

→ Estabelecer maiores níveis de transparência acerca do uso de recursos públicos e 
criar as bases para um maior compromisso com os resultados por parte dos 
membros da administração pública; 

 

→ Monitorar a execução das ações de governos, permitindo reconhecer bons 
resultados e identificar processos a serem corrigidos. 



16 Planejamento, Orçamento e Gestão 

Plano Plurianual 2016-2019 
 
215 Programas 
813 Ações 
2215 Produtos 
 
Cerca de 43% das ações 
→ não tiveram execução orçamentária (2016-2018) 
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PPA como um instrumento de gestão 

Desafio      PPA Gerencial 
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PPA como um instrumento de gestão 

→ Não reflete as diretrizes  
estratégicas de governo 

→ Estreito alinhamento com o 
Planejamento Estratégico 

→ Programação pulverizada e 
sem foco nas principais 
entregas 

→ Estrutura racional, enxuta e 
compatível com a realidade 
financeira do estado 

→ Acompanhamento das 
metas dos produtos 

→ Monitoramento dos resultados 
através de indicadores 

→ Programas mal formulados  → Programas com escopos bem 
definidos 

→ Ótica setorial  
• Duplicidade: mesmo objetivo em 

Programas diferentes;  
• Ações que não contribuem para a 

reversão do problema 
identificado 

→ Ótica nas políticas públicas, 
multissetorialidade  

• Deve considerar a transversalidade 
dos Programas 

Atual Gerencial 
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PPA como um instrumento de gestão 

→ Grande número de ações  
(o que torna mais difícil o 
acompanhamento) 

→ Facilitar o acompanhamento 
das ações 

→ Ações e produtos sem 
execução 

→ Criação das ações e produtos 
com perspectiva de execução 

→ Ações de caráter não 
finalístico 

→ Ações relacionadas às 
atribuições finalísticas do órgão 

→ Pouca clareza dos bens e 
serviços  ofertados à 
população 

→ Produtos que explicitam e 
quantificam adequadamente 
as entregas de bens e serviços 

→ Produtos que representam 
insumos ou etapas da 
entrega 

→ Produtos que permitam uma 
visão macro das entregas de 
Governo 

Atual Gerencial 
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PPA como um instrumento de gestão 

• Programação realista e compatível com a realidade financeira 
do estado;  

• Programas multissetoriais com escopos bem definidos e foco 
nas políticas públicas;  

• Ações e produtos com perspectiva de execução, relacionadas 
às atribuições finalísticas do órgão;  

• Monitoramento dos resultados através de indicadores; 

• Produtos que reflitam as efetivas entregas de Governo, ao 
invés de insumos ou etapas da entrega; 

• Produtos que explicitem e quantifiquem adequadamente as 
entregas de bens e serviços, por região e município; 

• Gestão baseada em evidências. 

PLANEJAMENTO PARA RESULTADOS 
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1. PPA como instrumento de gestão 
2. Estrutura do PPA  
3. Metodologia para Elaboração da Programação 
4. A programação e seus atributos 
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A eficácia de uma política pública 
depende do quanto entendemos 
do problema. 
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Descrição sucinta da demanda ou carência identificada junto à sociedade ou ainda 
do aproveitamento de uma oportunidade. É a base fundamental para toda a 
elaboração do Programa e permite direcionar corretamente suas ações.  

O que é um problema? 

Metodologia para Elaboração da Programação 

• O PROBLEMA está vinculado aos atores que o declaram. 

• Os atores precisam ter CAPACIDADE de enfrentar o problema (direta ou indiretamente). 

• Podem haver VÁRIOS ATORES interessados no PROBLEMA. Cada um deve se colocar no 
nível de sua governabilidade. 

• O problema deve ser relevante para a SOCIEDADE e ter um custo social alto no caso de 
não ser resolvido. 

• Necessidade de buscar a MULTISSETORIALIEDADE dos problemas na tentativa de 
construir consensos. 
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Metodologia para Elaboração da Programação 

• O PROBLEMA é um subconjunto da realidade. 
 
• Apenas os problemas existentes – não os futuros ou supostos – são desdobrados do 

problema central. 
 

• Não há relação hierárquica no desenho dos níveis de problemas identificados na árvore – 
o raciocínio é o de análise causal e não de hierarquia. 
 
 

O que é um problema? 
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CAUSA 1  CAUSA 2  CAUSA 3 

CAUSA 1.1 CAUSA 1.2 CAUSA 3.1 CAUSA 2.2 CAUSA 3.2 

EFEITO 1  EFEITO 2  

Efeitos 
 
  
 
 

Causas 

CAUSA 2.1.1 

EFEITO 1.1 

PROBLEMAS 
RELACIONADOS 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSA 2.1 

ÁRVORE DE PROBLEMAS 
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Falta de educação em 
higiene 

Precária rede de 
saneamento  

Não tratamento de 
resíduos sólidos 

domiciliares 

Vias de acesso precárias a 
localidades vizinhas 

Falta de atenção à 
saúde na localidade 

Quando começamos a pensar nas ações necessárias para a resolução de um problema, 
constatamos que uma mesma instituição não é capaz enfrentar todas as suas causas. Ou 
seja, em política pública é extremamente usual que nem todas as Ações de um 
Programa sejam de responsabilidade de uma mesma instituição. 

Metodologia para Elaboração da Programação 

→ Uma mesma instituição é responsável ou capaz de enfrentar todas as 
causas de um problema? 

Alta taxa de enfermidades na localidade 

Maus hábitos de 
higiene 

Ambiente contaminado e 
insalubre 

Consumo de água 
contaminada 

Acesso deficiente a 
centros de saúde 
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Alta taxa de 
mortalidade 

Elevados custos de 
atenção em saúde 

Maior taxa de falta 
ao trabalho 

Altas taxas de repetência 
e abandono escolar 

Ambiente contaminado e 
insalubre 

Precária rede de 
saneamento 

Não tratamento de 
resíduos sólidos 

domiciliares 

Adiamento de outras 
necessidades 

Maiores custos de 
produção 

Baixa produtividade Baixa remuneração 

Alto nível de pobreza 

Maus hábitos de 
higiene 

Falta de educação 
em higiene 

Falta de atenção à 
saúde na localidade 

Qualificação para o 
trabalho deficiente 

Menor rendimento 

Vias de acesso precárias 
a localidades vizinhas 

Acesso deficiente a 
centros de saúde 

Consumo de água 
contaminada 

Ef
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ÁRVORE DE PROBLEMAS E MULTISSETORIALIDADE 

Alta taxa de enfermidades na localidade 
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Boa educação em 
higiene 

Sistema de 
saneamento 

adequado 

Bom manejo de 
resíduos sólidos 

domiciliares 

Vias de acesso a 
localidades vizinhas em 

bom estado 

A população com 
atenção à saúde 

Metodologia para Elaboração da Programação 

Redução da taxa de enfermidades na localidade 

Bons hábitos de 
higiene 

Ambiente descontaminado 
e limpo 

Consumo de água 
não contaminada 

Bom acesso a centros 
de saúde 

Resultado que se deseja alcançar, ou seja, reversão positiva do problema ou situação 
gerada pelo aproveitamento da oportunidade.  

O que é um Objetivo? 
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ÁRVORE DE SOLUÇÕES E MULTISSETORIALIDADE 

Redução da taxa de enfermidades na localidade 

Baixa taxa de 
mortalidade 

Baixos custos de 
atenção em saúde 

Falta ao trabalho 
reduzida 

Baixas taxas de repetência e 
abandono escolar 

Consumo de água não 
contaminada 

Boa educação em 
higiene 

Sistema de 
saneamento 

adequado 

Bom manejo de 
resíduos sólidos 

domiciliares 

Atendimento de outras 
necessidades 

Menores custos 
de produção 

Maior 
rendimento 

Qualificação para o 
trabalho adequada 

Aumento de 
produtividade 

Melhores 
remunerações 

Menor nível de pobreza 

Vias de acesso a 
localidades vizinhas em 

bom estado 

A população com 
atenção a saúde 

Ambiente descontaminado e 
limpo 

Bons hábitos de 
higiene 

Bom acesso a centros 
de saúde 
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Metodologia para Elaboração da Programação 

Educação em higiene pessoal e 
manejo dos alimentos 

Manutenção de vias vicinais Sistema de saneamento básico 

Os meios desdobram-se em ações 

As ações são complementares ou substitutas 

Qual a viabilidade de cada ação proposta? 

• Viabilidade técnica 
• Aceitação pela comunidade 
• Recursos disponíveis 
• Impacto ambiental 

A 

B 

Redução da taxa de enfermidades na localidade 
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E no caso de Programas já existentes? 

→   Análise da programação 

→   Identificação de falhas lógicas 

→   Reorganização de programas e ações existentes 

→   Inclusão de ações (há condições não satisfeitas? viabilidade técnica?) 

→   Exclusão de ações (verificar histórico, convênios, redundâncias, etc) 

→   Estabelecimento de uma lógica multissetorial 

Busca-se (re)construir a lógica de funcionamento dos Programas 

Metodologia para Elaboração da Programação 
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Na reunião de nivelamento estratégico realizada com representantes dos órgãos 
setoriais, foi feito um um exercício para elaboração de ações e indicadores a partir de 
programas propostos pelo órgão central. 

A Casa Civil analisou o PPA 2016-2019 do Estado e identificou algumas inconsistências, 
tais como: 
• Grande número de programas, muitos de objetivos similares; 
• Programas com escopo muito específico, mas que estariam relacionados a objetivos maiores 

de suas respectivas áreas de políticas públicas. 

 
A partir desse exercício, o Órgão Central irá propor um conjunto de Programas 
prioritariamente multissetoriais, com escopo mais abrangente e que reflitam grandes 
temas e objetivos da agenda de políticas públicas, aos quais estarão ligadas as Ações 
de responsabilidades das Unidades de Planejamento. 

Metodologia para Elaboração da Programação 
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Construção de Unidades 
Habitacionais 

Realocação de Moradores de 
Áreas de Risco e Insalubres 

Regularização e 
Urbanização  de 

Assentamentos Irregulares 

Gestão da Política Habitacional 

Gestão da Política 
Habitacional 

Produção de Habitação 
de Interesse Social 

Melhorias 
Habitacionais 

Percentual de domicílios integrados 
à rede de esgoto 

Déficit habitacional no estado do 
Rio de Janeiro 

Percentual de famílias em 
condições habitacionais 

impróprias beneficiadas com 
unidades habitacionais 

Famílias com aluguel social que 
foram beneficiadas com 

soluções permanentes de 
moradia 

Percentual de assentamentos 
regularizados 

Lote regularizado Unidade habitacional 
construída 

Família beneficiada 

Lote urbanizado 

Metodologia para Elaboração da Programação 
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1. PPA como instrumento de gestão 
2. Estrutura do PPA  
3. Metodologia para Elaboração da Programação 
4. Programação e seus atributos 
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Instrumento de organização da atuação governamental que se caracteriza 
por ser um conjunto prioritariamente multissetorial  e articulado de 
ações, agrupadas em torno de um objetivo comum, que se destinam à 
resolução de um problema ou ao aproveitamento de uma oportunidade, 
sendo mensurado por indicadores e que entregam produtos à sociedade. 

O que é um Programa? 

Programação e seus atributos 

PROBLEMA        OBJETIVO      PROGRAMA 
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→ Título: traduz sinteticamente a finalidade do Programa (Completo/80 caracteres e 
Resumido/45 caracteres) 

→ Problema / Oportunidade: demanda ou carência da sociedade ou aproveitamento de 
uma oportunidade  

→  Objetivo: resultado esperado 

→  Justificativa: motivos que justificam a implementação do Programa, como dados que 
evidenciam a existência do problema/oportunidade, assim como a existência de 
condicionantes favoráveis ou desfavoráveis à sua implementação 

→  Público-alvo: segmento social ou econômico afetado pelo problema ou oportunidade 
identificado 

→ Estratégia de Implementação: Como serão conduzidas as ações, quais os 
instrumentos disponíveis ou a serem constituídos, forma de execução  

Atributos do programa 

Programação e seus atributos 
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→  Fundamento Legal: normativos que fundamentam a implementação do Programa 

→  Unidades de Planejamento (UP) participantes: Órgãos ou entidades responsáveis pela 
execução das Ações que compõem o Programa  

→  Tipos de Programa: 

 Programas de Serviço à Sociedade  

 Programas de Serviços ao Estado 

 Programas de Gestão Interna  

Atributos do programa 

Programação e seus atributos 
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É uma operação ou um conjunto de operações que mobiliza recursos (humanos, 
financeiros, tecnológicos, políticos) e resulta na entrega de um produto (bem ou 
serviço). São iniciativas a serem realizadas para o enfrentamento das causas de um 
determinado problema, que contribuirão para alcançar a superação do mesmo, por 
meio da sua articulação e integração com as demais intervenções previstas no 
Programa. 

O que é uma Ação? 

PROBLEMA        OBJETIVO      PROGRAMA      AÇÕES 

Programação e seus atributos 
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Orçamentárias - integram os orçamentos anuais: 

Projetos: Conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para 
a ampliação/aperfeiçoamento da ação do governo;  

Atividades: Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que resulta num produto que 
concorre para a manutenção da ação de governo. Apenas as Ações finalísticas constarão do PPA. 

 

Não Orçamentárias - não constam os orçamentos anuais: 

Ação Estadual Sem Despesa Associada:  realizadas  pelo próprio órgão/entidade, sem recursos 
orçamentários especificamente alocados, viabilizadas pelo custeio administrativo (formulação de 
políticas públicas, instrumentos normativos, apoio técnico, elaboração de estudos, articulações, etc. 
desde que gerem Produtos para a sociedade); 

Ação Executada por Terceiros: contribuem para o alcance do objetivo de um Programa, mas são 
realizadas diretamente por entes externos à Administração Estadual (União, outros estados, 
municípios ou setor privado, por exemplo) 

Tipos de Ação 

Programação e seus atributos 
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→ Título: traduz sinteticamente a finalidade da ação (Completo/80 caracteres e 

Resumido/45 caracteres) 

→  Finalidade: objetivo específico a ser alcançado com a Ação  

→  Descrição: escopo das realizações efetivas previstas na Ação 

→  Justificativa: motivos que justificam a sua realização (fundamentação técnica, 

elementos conjunturais, etc.) 

→ Fundamento Legal: normativos que fundamentam a implementação da Ação (leis, 

decretos, normas de políticas públicas, acordos de cooperação, regimento interno dos 

órgãos, Termos de Ajustamento de Conduta, etc. ) 

→  Programa associado: a qual Programa do PPA a Ação está vinculada 

→ Unidade de Planejamento (UP): órgão ou entidade responsável pelo planejamento, 

execução e monitoramento da Ação e dos seus Produtos (é sempre a própria Unidade 

proponente) 

→  Unidade Orçamentária (UO): alocação orçamentária dos recursos (apenas para as 

Ações Orçamentárias) 

Atributos da Ação 

Programação e seus atributos 
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→  Função e Subfunção: Maior e menor níveis de agregação das áreas de atuação de 

governo à qual a Ação está vinculada, a serem selecionadas entre aquelas definidas 

pelo Governo Federal (Portaria SOF nº 42/99)  

→  Executor: apenas para as Ações Executadas por Terceiros (Não Orçamentárias) – 

Responsável pela execução da Ação, externo à administração pública estadual 

→  Data de Início e Término: prazo das Ações de caráter temporário (Projetos) 

→  Parceria com Organização da Sociedade Civil (Lei 13.019/14)? Informar Sim / Não 

→  Produtos associados: Bens ou serviços gerados pela Ação que serão ofertados à 

sociedade ou ao Estado 

Atributos da Ação 

Programação e seus atributos 
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Expressa o objetivo a ser alcançado com a Ação. Deve ser expressa com verbo no infinitivo 
que esclareça “para quê” esta Ação se destina.  

Atendimento a 
Portadores de Doenças 

Sexualmente 
Transmissíveis – DST 

Proporcionar aos portadores de doenças 
sexualmente transmissíveis – DSTs o acesso a 

medicamentos e exames para o seu tratamento. 

AÇÃO FINALIDADE 

Finalidade 

Programação e seus atributos 
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→ Ação deve ser escrita por extenso, sem sigla ou com sigla ao final do nome; 

→ O título deve expressar  claramente o seu escopo (finalidade)  

Ex: Cooperação Técnico-Financeira  BNDES/ITERJ 

Promoção da Cidadania   
Finalidade: Promover o fortalecimento da cidadania e o retorno dos usuários de drogas 
acolhidos à rede regular de ensino  

Atendimento a Portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST 
Finalidade: Proporcionar aos portadores de doenças sexualmente transmissíveis – DSTs o 
acesso a medicamentos para o seu tratamento. 

→ Ações devem preferencialmente conter substantivo derivado de verbo 

Ex: Assistência Técnica 
Reestruturação do Transporte Hidroviário 
Apoio ao Fomento Socioprodutivo dos Assentamentos Rurais e Urbanos 

Recomendações 

Programação e seus atributos 
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→ Ação não se confunde com Produto 

 Ex: Serviço de Atendimento à Emergência Operacionalizado 

Capacitação de Profissionais da Segurança para Recebimento de Armas de Fogo 

Jornada Formativa Atendimento Especializado a Grupos em Situação Vulnerabilidade 

 

Recomendações 

Programação e seus atributos 
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Evitar 

Programação e seus atributos 

→ Ações que não tenham relação com a finalidade do órgão (apenas L4 e L5) 

→ Título abreviado; 

→ Apenas nome-fantasia; 

→ Identificação do órgão no título; 

→ Mais de um verbo no título. Exemplo: Apoio, recuperação e proteção a “tal coisa”; 

→ Região ou beneficiário especificados no título; 

→ Duplicidade de Ações com mesma finalidade. 
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Bem ou serviço final, entregue à sociedade ou ao Estado, resultante da Ação 
de um Programa. 

O produto é a menor unidade, com maior grau de especificidade e o que consegue ser visto de 

forma mais direta pelo cidadão.  

 Equipamento adquirido  X  Veículo em operação 

Reunião realizada;  Convênio celebrado;  Relatório elaborado ;  
Treinamento interno realizado, são etapas internas, e não 
produtos.  
 

Déficit habitacional reduzido 

Não confundir com Insumo 

Não confundir com Processo 

Não confundir com 
Resultado 

O que é um Produto? 

Os resultados serão monitorados 

com o uso de indicadores no PPA  

Programação e seus atributos 
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→  Título: deve expressar adequadamente os bens ou serviços entregues pelo estado, 
permitindo uma relação direta e lógica com a sua quantificação; Formulado sempre 
no singular, com um verbo no particípio passado.  

 

Atributos do Produto 

Programação e seus atributos 

→ Unidade de Medida: Padrão de referência para mensuração do Produto 

Produto 

(Bem ou Serviço) 
Objeto 

Forma de 

Entrega 

Unidade de 

Medida 
Quantificação 

Biblioteca Parque implantada Biblioteca Parque implantação Unidade Nº de Bibliotecas Parque 

Imunização realizada Imunização realização Unidade Nº de indivíduos imunizados 

Rodovia estadual restaurada Rodovia restauração Km 
Km de rodovia 

(diferente de nº de rodovias) 
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→ Totalização das metas do Produto: Somável x Não Somável.  

  

Como regra as metas dos produtos são somáveis.  

 Somável: Quando as metas parciais realizadas de um produto somam-se ao 
longo do exercício. 

 Exemplo: Unidade habitacional construída; Via urbana pavimentada; 
Atendimento médico-odontológico realizado. 

 

 Não Somável: Quando, excepcionalmente, a totalização das metas não 
corresponde à soma das metas parciais ao longo do exercício, pois elas se 
repetem e são as mesmas em cada período.  

 Exemplo: Aluno atendido por intérpretes de libras 

 

  

 

Atributos do Produto 

Programação e seus atributos 
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Título do Produto 
1º 

Período 
2º 

Período 
3º 

Período 
4º 

Período 
Total 

Unidade de saúde 
operacionalizada  

4 4 5 5 5 

Atendimento prestado pela 
unidade de saúde 

145 167 272 284 868 

Sistema de teleférico 
operacionalizado  

1 1 1 1 1 

Passageiro transportado 8.200 9.400 8.300 9.100 35.000 

→ Em regra as metas são somáveis. Uma meta não somável pode estar camuflando a 
existência de um produto com meta somável que reflita melhor a execução da política pública.   

Programação e seus atributos 

SOMÁVEL 

NÃO  
SOMÁVEL 

SOMÁVEL 

NÃO  
SOMÁVEL 
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Em regra o produto é regionalizável. 

Regionalizável: produto cuja execução física pode ser localizada em determinado território, 
no qual estão os bens e serviços entregues à sociedade. Terão suas metas obrigatoriamente 
regionalizadas - segundo as regiões de governo, na elaboração, e segundo os municípios, na 
fase de execução.   

Exemplo: Unidade habitacional  construída; Cadeia pública implantada. 

Não Regionalizável: Produtos que, em função de suas características, são necessariamente 
oferecidos de forma difusa para todo o Estado. A regionalização será automaticamente 
considerada “Estado”.  

Exemplo: Sistema de informações georreferenciadas implantado; Campanha de educação no 
trânsito realizada; Plano Estadual de Economia Verde elaborado. 

Atributos do Produto 

→ Regionalização das metas: Na elaboração do Plano Plurianual, as metas físicas são 
informadas com base nas regiões oficiais do Estado do Rio de Janeiro.  

Programação e seus atributos 
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2148 - Capacitação realizada  
4805 - Treinamento realizado 
5726 - Capacitação/treinamento realizado  
5789 - Capacitação para servidor realizada 
5649 - Capacitação de agentes públicos realizada 
5826 - Capacitação de gestores públicos realizada 
5655 - Capacitação de gestores públicos e privados  realizada 
4951 - Capacitação externa custeada 
4750 - Servidor público capacitado 
5716 - Vaga para capacitação disponibilizada  
4774 - Curso oferecido  
4771 - Curso realizado  
6227 - Aluno capacitado por meio do ensino à distância – EAD 
4724 - Vaga em curso disponibilizada para policiais 
5016 - Vaga para especialização na Academia de Polícia oferecida  

Programação e seus atributos 

Padronização de Título do Produto 

5227 - Ação de fiscalização efetuada 
4167 - Ação de imunização realizada 
 
5081 - Apoio técnico aos APLs executado  
5094 - Apoio técnico aos APLs de Base 
Mineral realizado 
 
4762 - Assessoria técnica realizada  
4909 - Assistência técnica realizada 
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E os Indicadores? 

Programação e seus atributos 

Um indicador é um fator ou variável, de natureza 
quantitativa ou qualitativa, que constitui um meio simples e 
confiável de medir e informar sobre as mudanças ligadas à 
intervenção, ou ajudar a apreciar o desempenho de um ator 
do desenvolvimento. 
 
Devem ser a evidência do andamento do programa (insumo, 
processo, produto), bem como do seu resultado e seu 
impacto, permitindo a transparência dos dados do programa 
e a responsabilização perante a sociedade.   

PPA 2020-2023       Indicadores de Resultado 
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Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação de Políticas Públicas: 

Produto 

Processo 

Insumos 

Resultado 

Como estão mudando as condições 
e a realidade na que estamos 
intervindo? 

Quantas unidades de bens e/ou 
serviços estamos produzindo? 

Com que rapidez estamos fazendo? 
Quanto nos custa? 

Quantos recursos investimos, 
quantas pessoas fazem parte do 
processo? 

Programação e seus atributos 

Impacto 

Quais os benefícios decorrentes das 
ações executadas e dos produtos 
entregues pelo programa? 
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Programação e seus atributos 

Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação de Políticas Públicas: 
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Programação e seus atributos 

O PPA 2020-2023 focará em indicadores de resultado, capazes de sinalizar as 
consequências concretas das ações executadas e dos bens e serviços ofertados.  

Enquanto o indicador de produto mede as entregas no curto prazo, o indicador de 
resultado afere os benefícios concretos decorrentes dessas entregas. 

PROGRAMA e suas AÇÕES INDICADOR 

PPA 2020-2023: INDICADORES DE RESULTADO 
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Programação e seus atributos 

Denominação: forma pela qual o indicador será chamado e apresentado ao público. O nome deve 
ser claro e autoexplicativo.   

Fonte : órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a apuração 
do indicador. Pode externa (diferentes instituições públicas de pesquisa) ou interna (registros 
administrativos de um programa).  

Fórmula de Cálculo: fórmula utilizada para calcular o indicador.  

Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador.  

Atributos 

Índice de Referência e Metas 

Índice de Referência: valor de referência mais recente do indicador. Consiste na aferição do 
indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida. 

Metas: prioritariamente, deve ser estipulada uma meta para cada exercício abrangido pelo 
quadriênio 2020-2023. Na impossibilidade, devido à periodicidade ou capacidade de aferição, 
deve-se ao menos definir uma meta para o final do quadriênio abrangido pelo PPA. 
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Programação e seus atributos 

Como definir metas? 

É uma expressão concreta e quantificável dos resultados que se deseja alcançar em 
determinado período de tempo. Devem atender aos seguintes requisitos:  

a) serem definidas com base em compromissos internos, ou seja, seu cumprimento 
não deve depender de fatores exógenos;  

b) serem realistas, alcançáveis com os recursos disponíveis. 

 

É fundamental que as metas sejam alcançáveis. 
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PROBLEMA  
Situação indesejável que 

afeta segmentos da 
sociedade e que pode ser 

evitado ou mitigado pela ação 
do Governo 

PÚBLICO ALVO 
Segmento afetado pelas 

causas do problema 

PRODUTOS 
Bens ou serviços resultante das 
ações, entregues à sociedade 
ou ao Estado, visando gerar os 
resultados pretendidos com o 

Programa 

RESULTADOS 
Situações geradas pelo 
conjunto das ações que 

contribuem para o alcance 
dos objetivos 

METAS 
Medida do alcance dos 
resultados a partir da 

quantificação dos produtos 

AÇÕES 
Iniciativas a serem  adotadas 
para enfrentar e/ou mitigar 

as causas 

INDICADORES 
Parâmetro para mensuração 
do alcance dos resultados e 

objetivos 

CAUSAS 
Fatores que geram, 

sustentam ou provocam a 
expansão de um problema 

OBJETIVO 
Reversão positiva do 

problema 

ESTRUTURA LÓGICA POR TRÁS DA PROGRAMAÇÃO MULTISSETORIAL 
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Reunião de nivelamento estratégico para elaboração do PPA 2020/2023 28/03 

Formação da Rede de Planejamento Até 03/04 

Capacitação Metodologia PPA 2020/2023 - Rede de Planejamento   Entre 08 e 18/04 

Reuniões técnicas para elaboração da programação setorial De 24/04 a 07/06 

Indicação gestores do SIPLAG - módulos PPA Até 24/05 

Capacitação Gestores do SIPLAG Entre 03 e 14/06 

Lançamento no SIPLAG - estrutura da programação do PPA  Até 28/06 

Lançamento no SIPLAG - metas físicas e projeção de despesas do PPA  Até 12/07 

Lançamento no SIPLAG - metas e prioridades da LDO 2020 Até 12/07 

Consolidação do Projeto de Lei PPA e do Projeto de Lei Orçamentária para envio à ALERJ Até 20/09 

Encaminhamento dos Projetos de Lei do PPA 2020-2023 e do Orçamento  2020 à ALERJ 30/09 

Próximos passos 
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Próximos passos 

REUNIÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO PPA 2020-2023 
 
As reuniões serão feitas com a Secretaria e suas vinculadas. Pedimos que a Secretaria confirme interesse 
da reunião através do email planejamento@casacivil.rj.gov.br  

 
 

 
 
 

 
 
 

24/Abril 
10h-12h: SEDEERI 
14h-15h30: SEEDUC 
16h-18h: SECTI 
 
25/Abril 
10h-12h: SEAS 
14h-15h30: SECID  
16h-18h: SEPOL, SEPM, ISP 
 
26/Abril 
10h-12h: SES 
14h-15h30: SEAPPA 
16h-18h: SECEC 
 
 

29/Abril 
10h-12h: SECCG 
14h-15h30: SEFAZ 
16h-18h: SEINFRA 
 
30/Abril 
10h-12h: SEAP  
14h-15h30: SETRANS, DER 
16h-18h: SEDSODH, FLXIII 
 
02/Maio 
10h-12h: CGE 
14h-12h30: SEELJE 
14h-15h30: SETUR  
16h-18h:  SEGOV, RIOMETROPOLE, 
DETRAN 
 

03/Maio 
10h-12h: PGE 
14h-15h30: SEDEC 
16h-17h: SSMCC 
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Contatos  

   SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO 
planejamento@casacivil.rj.gov.br 

Larissa Montenegro 
Coordenadora de Instrumentos de Planejamento 

lfmontenegro@casacivil.rj.gov.br 
2334-3217 

 

Luciana Ferreira 
Coordenadora de Qualificação da Informação em Planejamento 

planejamento@casacivil.rj.gov.br 

 

mailto:lfmontenegro@casacivil.rj.gov.br
mailto:lfalmeida@casacivil.rj.gov.br
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Contatos  

Gisela Machado 
gdsmachado@casacivil.rj.gov.br 
2334-3248 
SEFAZ, SEDEERI, SETRANS, SSMCC 
 
 
Teresa Soares 
mteresa@casacivil.rj.gov.br 
2334-3217 
SEELJE, SETUR, PGE, CGE, TJ, TCE, 
ALERJ, MP, DPGE 
 
Leandro Silva 
lasilva@casacivil.rj.gov.br 
2334-3684 
SEEDUC, SECTI 
 
 

Katiana Teléfora 
kstelefora@casacivil.rj.gov.br 
2334-3227 
SEGOV, SECEC, SES, SEDSODH, FLXIII, 
Câmara Metropolitana 
 
Carolina Zidan 
cgzidan@casacivil.rj.gov.br 
2334-3227 
SEDEC, SEPOL, SEPM, SEAP, SEAS, 
DETRAN 
 
Heloiza Muniz 
hmuniz@casacivil.rj.gov.br 
2334-3248 
SEINFRA, DER, SEAPPA, SECID, SECCG  
 
 

   
EQUIPE TÉCNICA 

planejamento@casacivil.rj.gov.br 
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Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 


