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Revisão 2022 do PPA 2020-2023

Esta apresentação tem por objetivo resumir os principais aspectos
metodológicos e apresentar alguns pontos norteadores da revisão do PPA
para o período de 2022-2023.

Ele não substitui, porém, o Manual de Revisão do PPA, que é mais completo.
Incentivamos fortemente o uso complementar do Manual.

>>> clique aqui para acessar o Manual

https://www.rededeplanejamento.com.br/guias-manuais


No decorrer da apresentação, você vai...

• Reforçar o que é a Rede de Planejamento e como ela funciona;

• Conhecer os aspectos norteadores da etapa de Revisão do PPA;

• Visualizar o cronograma da etapa de Revisão 2022;

• Entender os fundamentos e a importância do PPA;

• Consolidar os conhecimentos acerca da estrutura básica do PPA e os atributos de

cada componente;

• Entender a relação dos ODS com os programas e ações do PPA.

Revisão 2022 do PPA 2020-2023



1. Rede de Planejamento
2. Objetivos e aspectos norteadores da etapa de Revisão
3. Cronograma da Revisão 2022
4. Fundamentos do PPA
5. Estrutura do PPA
6. Atributos da programação
7. ODS e sua relação com o PPA
8. Próximos passos



O que é a Rede de Planejamento?

Estratégia de interlocução entre o órgão central de planejamento (SEPLAG) os 
órgãos setoriais (Secretarias de Estado e entidades vinculadas).

Espera-se que os órgãos setoriais estruturem suas próprias redes internas de 
planejamento, formadas por:

• Equipe de Planejamento - responsável pela condução dos processos da 
Redeplan nos órgãos e articulação com o órgão central e os integrantes da 
rede interna

• Nível estratégico - responsável pela definição de prioridades do órgão e 
validação das propostas

• Áreas finalísticas - responsáveis pelas iniciativas que compõem a programação 
do PPA.



Para que serve a Rede de Planejamento?

• Difundir normas, diretrizes e orientações do órgão central de Planejamento;

• Capacitar seus integrantes em temas relativos ao planejamento, 
monitoramento e avaliação de iniciativas governamentais;

• Apoiar as equipes setoriais de planejamento em seus processos internos;

• Proporcionar a seus integrantes um espaço de compartilhamento com foco na 
temática de planejamento, difusão de boas práticas e inovação dos processos 
de trabalho.

A Redeplan é uma via de mão dupla!

www.redeplan.planejamento.rj.gov.br
redeplan@planejamento.rj.gov.br

Grupo de WhatsApp

mailto:redeplan@planejamento.rj.gov.br
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• Adequar o PPA a novas realidades

• Qualificar as informações que constam no PPA

De que modo tais mudanças afetam as 
entregas previstas?

Objetivos e aspectos norteadores



O que deve ser considerado nesta revisão?
(Art.3º do Decreto nº 47.591 de 29.04.21)

• As diretrizes estratégicas de governo;

• O monitoramento físico-financeiro e avaliação dos Programas;

• Anexo de metas e prioridades da LDO 2022;

• Ajustes necessários face aos novos cenários e a situações não previstas
quando da sua elaboração.

Objetivos e aspectos norteadores

https://bit.ly/3hxfWt2


Anexo de Metas e Prioridades da LDO 2022

O Anexo de Metas e Prioridades encaminhado por meio da PLDO
2022 contempla 5 eixos estratégicos, cada um com projetos
pactuados com o Governador e Secretários, definidos no âmbito do
Pacto por Resultados do Estado do Rio de Janeiro – Pacto.RJ, que
serão um foco importante da ação governamental.

Caso o órgão seja responsável por uma ou mais iniciativas listadas,
deve-se garantir compatibilidade das ações planejadas com o Plano
Plurianual, adequando ações existentes e/ou incluindo ações não
planejadas anteriormente.

Objetivos e aspectos norteadores



Eixos prioritários do Governo presentes no Anexo de Metas e Prioridades da LDO 2022

Enfrentamento à pobreza
Objetivo central: Garantir vida digna, com suporte aos mais vulneráveis e saúde e educação de qualidade

Desenvolvimento econômico
Objetivo central: Melhorar o ambiente de negócios, gerar empregos e desenvolver a economia de forma
sustentável

Modernização tributária e fiscal
Objetivo central: Criar ambiente competitivo e sustentabilidade fiscal

Modernização da gestão
Objetivo central: Adotar métodos de gestão eficientes e focados em inovação para otimização dos recursos
públicos

Segurança pública
Objetivo central: Ampliar a integração das forças e promover o enfrentamento estratégico à criminalidade
violenta

Objetivos e aspectos norteadores



Objetivos e aspectos norteadores

Emendas Parlamentares

• Emendas parlamentares sancionadas pelo governador, que passam a integrar 
oficialmente a programação em 2022. 

• Elas podem não estar plenamente alinhadas aos objetivos do órgão e, neste 
caso, devem ser objeto da revisão. É possível excluir ação ou produto, assim 
como alterar regiões estaduais e metas físicas previstas.

• Se o órgão decidir incorporar as emendas, a equipe de planejamento deve se 
certificar de que elas estejam metodologicamente corretas e alterar os 
atributos que estejam inadequados.
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Cronograma

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO

PPA

MANDATO

Elaboração 
PPA 2020-2023

2019 2020 2021 2022 2023

1º ANO  
PRÓXIMO 
MANDATO

4º ANO 
DO PPA 

ANTERIOR

Revisão 
2021

Revisão 
2022

Revisão 
2023

Cronologia da Revisão do PPA 

Elaboração 
PPA 2024-2027



Cronograma

Resolução SEPLAG nº 54 de 07/05/2021

https://bit.ly/3v0WgS6
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PPA
2020-2023

LDO 2020

LDO 2021

LDO 2022

LDO 2023

LOA 2020

LOA 2021

LOA 2022

LOA 2023

MÉDIO PRAZO CURTO PRAZO

Plano Plurianual

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

Fundamentos do PPA



Importância do PPA

• Instrumento institucional de planejamento

• Torna públicas as informações referentes à atuação governamental

• Explicita a distribuição regional dos bens e serviços

• Possibilita o acompanhamento dos resultados do governo

• Referencial obrigatório para a elaboração da LOA e da LDO

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

Fundamentos do PPA



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

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

• Monitoramento dos resultados através de indicadores;

• Planejamento baseado em evidências;

• Programação enxuta, com foco nos resultados pretendidos e nas 
principais entregas relacionadas;

• Exequível (viabilidade técnica, orçamentária e política).

PLANEJAMENTO COM FOCO EM RESULTADOS

Fundamentos do PPA



Macroprocessos do PPA

Elaboração do 

PPA 

Monitoramento das 

iniciativas previstas no 

exercício

Revisão 

para o exercício 

seguinte

Exercício Corrente

Adequação de metas:

Compatibilização das metas 

previstas para o exercício em 

função do orçamento 

efetivamente disponível

Acompanhamento quadrimestral 

das metas realizadas e dos 

indicadores

Janeiro - Abril

Maio - Agosto

Setembro - Dezembro

Maio a Julho

Março a Abril

Maio

Setembro/outubro

Janeiro

Fundamentos do PPA
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Programas

PPA

Produtos

Ações
Anexo de 

Metas e Prioridades 
da LDO

Lei 
Orçamentária Anual 

- LOA

Diretrizes estratégicas
de Governo

Estrutura do PPA
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Estrutura do PPA



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

INDICADOR DE RESULTADO
Medida que visa mensurar os resultados da ação governamental, 
respondendo à seguinte pergunta: Como o que eu realizei afeta a sociedade 
ou a administração?

Estrutura do PPA
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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.

Atributos da Programação



AÇÃOPROGRAMA PRODUTO

Atributos do Programa

Título

Problema / Oportunidade

Objetivo

Atributos da Programação



Os programas foram definidos no momento da elaboração do PPA. No momento
da revisão, o ideal seria que o conjuntos de órgãos participantes do Programa
debatessem a necessidade de ajustes em seu escopo.

O que verificar na revisão do programa?

É importante que o órgão consiga enxergar com clareza a contribuição
de suas ações para a resolução do problema identificado no
programa. Se as ações não se encaixarem bem, é possível sugerir a
reformulação dos atributos do programa - ou talvez seja o caso de
migrar a ação para outro programa mais apropriado.

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



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.

Atributos da Programação



Tipos de Ação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO

Atributos da Programação

Ação Orçamentária – Grupo de Gasto L4 e L5

Ação Não Orçamentária – Grupo de Gasto L7



Orçamentárias (integram a LOA)

Projetos (L5) : Compreende todas as ações orçamentárias, do tipo PROJETO, que envolvem um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, que expandem a produção pública ou criam 
infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam ações inéditas num prazo 
determinado. Seus produtos - bens ou serviços - concorrem para a expansão ou para o 
aperfeiçoamento da ação de governo. 

Palavras associadas a projeto: Implantação, expansão 

Atividades (L4): Compreende ações orçamentárias, do tipo ATIVIDADE, que envolvem um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam produtos - bens 
ou serviços - para atendimento direto a demandas da sociedade ou do próprio Estado. 

Palavras associadas a atividade: Operacionalização, manutenção 

Tipos de Ação

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



Tipos de Ação

Não Orçamentárias (não integram a LOA)

Ação Estadual Sem Despesa Associada:  

realizadas  pelo próprio órgão/entidade, sem recursos orçamentários especificamente 
alocados.

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)

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



Atributos da Ação

A Superintendência de Planejamento está fazendo um trabalho interno de análise dos
atributos das ações em termos de grupo de gasto (L4/L5).

Hoje, existem divergências de classificação entre os órgãos e também classificações
equivocadas. A proposta é uniformizar esse entendimento e buscar um alinhamento
maior com o Plano de Investimento (PIERJ). Dessa forma, este tema será abordado
com os órgãos setoriais ao longo da revisão.

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



Integração entre o Plano de Investimentos - PIERJ e o PPA

Decreto nº 47.571 de 29/04/21

Art 12 - Os produtos do PPA vinculados à ação orçamentária classificada no grupo de 
gastos L5, deverão estar refletidos, conforme forma a ser estabelecida em ato próprio da 
SEPLAG, no Plano de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro –
PIERJ, que foi instituído pelo Art. 9º do Decreto nº 46.666 de 20 de maio de 2019.

§ 1º - Os produtos vinculados a ação orçamentária do grupo de gasto L5 que não forem 
incluídos no Plano de Investimentos, conforme o cronograma estabelecido, estão sujeito a 
exclusão do PPA.

Atributos da Programação



Integração entre o Plano de Investimentos - PIERJ e o PPA

As informações preenchidas no PIERJ deverão ser resumidas e inseridas no 
campo “Descrição” das ações do PPA.

Exemplo:

Título Ação: Modernização de Equipamentos Culturais

Descrição: Prover as unidades culturais de infraestrutura de equipamentos 
compatível com as suas necessidades e adequar suas a instalações físicas às 
atividades a que se destinam. Essa ação é composta pelos projetos: 1) Projeto de 
modernização de escolas de música; 2) Projeto de gerenciamento de acervo; 3) 
Construção de edifício para a nova sede.

Atributos da Programação



Título

Finalidade

Justificativa

Descrição

Fundamento Legal

Programa associado

Unidade de Planejamento (UP)

Unidade Orçamentária (UO)

Atributos da Ação
Em geral, os atributos da Ação são os mesmos, independente do tipo de Ação. As exceções estão indicadas com 
asterisco (*).

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



Classificação funcional: estabelecida pela Portaria MOG nº 42/1999, serve como um

agregador dos gastos do governo, evidenciando a programação a partir de grandes áreas

de atuação governamental.

• Função: maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao

setor público. Em geral, essa associação está voltada à principal área de atuação do

órgão, sua missão institucional.

• Subfunção: não se restringe à área de atuação do órgão ou instituição, ficando

associada a natureza básica e a especificidade da Ação, isto é, ao seu espaço de

contribuição. As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes

daquelas a que estejam vinculadas.

Atributos da Ação
AÇÃOPROGRAMA PRODUTO

Atributos da Programação

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-1999/Portaria_Ministerial_42_de_140499.pdf/


O título deve expressar claramente o seu escopo (finalidade) 

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

Recomendações:

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



O que deve ser evitado:

Ações que não tenham relação com a finalidade do órgão

Título abreviado ou sigla

Apenas nome-fantasia

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

Duplicidade de Ações com mesma finalidade.

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



PRODUTO
Relevante bem ou serviço final, entregue à sociedade ou ao Estado,
resultante da ação de um programa.

Atributos da Programação



Atributos do Produto

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO

Título

Unidade de Medida

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)

Atributos da Programação



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

Somável ou não somável: as metas realizadas ao longo do exercício são cumulativas ou se 
referem ao mesmo objeto mensurado? 

SOMÁVEL

NÃO 
SOMÁVEL

SOMÁVEL

NÃO 
SOMÁVEL

Atributos do Produto

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO

Atributos da Programação



Atributos do Produto

Regionalizável: produto cuja execução física pode ser localizada em determinado
território, no qual estão os bens e serviços entregues à sociedade.
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.

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

Regionalização das metas:

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO



INDICADOR DE RESULTADO
Medida que visa mensurar os resultados da ação governamental, 
respondendo à seguinte pergunta: Como o que eu realizei afeta a sociedade 
ou a administração?

Quando a apresentação estiver validada, não sei

Atributos da Programação



No PPA 2020-2023, escolhemos trabalhar com os 
Indicadores de Resultado

Indicadores

O Indicador de Resultado, nosso foco, quer mensurar se as entregas realizadas (execução 
dos produtos) estão contribuindo para o atingimento da finalidade de sua ação.

Atributos da Programação

Há vários tipos de Indicadores:

 Indicador de Insumos

 Indicador de Processos

 Indicador de Produtos (a meta física é um indicador)

 Indicador de Resultado

 Indicador de Impacto

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO INDICADOR



Para definição de um Indicador de Resultado, o órgão/entidade deve se perguntar: “PARA QUÊ” 
será feita esta ação? Com que objetivo?

O Indicador de Resultado parte da análise de se as entregas que meu órgão/entidade realizou 
(execução dos produtos) estão contribuindo para o atingimento da finalidade da ação pública.

É uma definição que depende de conversas nas Redes Internas! Deve ser elaborado 
conjuntamente dentro dos órgãos, com apoio metodológico da SUPLAN.

Indicadores de Resultado devem ser pensados para ações e programas, não para os produtos 
individualmente.

Os Indicadores ajudam a monitorar se o objetivo da ação foi atingido ou não e os 
parâmetros/volumes deste atingimento (ou seja, a meta)

Como eu devo fazer meus Indicadores?

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO INDICADOR

Atributos da Programação



Indicadores de Resultado no PPA do Poder Executivo do ERJ

• Ação com um Indicador apenas: os produtos da ação são complementares, define-se um 
indicador que mensure a finalidade da ação como um todo;

• Mais de um indicador por ação: quando os produtos são diversos, pode ser necessário mais 
de um indicador para mensurar o resultado completo da ação;

• Um indicador mensurando o resultado de mais de uma ação: isso acontece quando muitas 
ações concorrem para as finalidades principais de um órgão;

• Indicadores de cobertura ou focalização: quando, por fatores diversos, é muito difícil 
mensurar o resultado final da ação, é possível buscar uma medida de sua abrangência (seja do 
público-alvo, do percentual de localidades, etc);

• Indicadores complementares ao produto e sua meta: uma forma de apresentar uma 
mensuração complementar ao produto (um bom exemplo para este tipo de indicador são os 
utilizados por muitos órgãos para mensurar ações de capacitação interna ou externa) 

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO INDICADOR



FOCO DA REVISÃO 2022

Indicadores

Atributos da Programação

o Ações sem Indicadores – inclusive as emendas parlamentares

o Indicadores já elaborados mas sem meta

o Definição de linha de base para todos os Indicadores, que servem de parâmetro 
para comparação

Demais alterações só serão aceitas sob justificativa e quando necessário ao acompanhamento 
da mudança de foco de uma política.

A análise de resultados tem de ser uma atividade de longo prazo.

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO INDICADOR



→ Denominação: nome pelo qual o indicador será apresentado, deve deixar claro o resultado
que será mensurado

→ Fórmula de cálculo: demonstra como o indicador será calculado ao longo do tempo

→ Descrição: aqui deve ser registrado por que medir esta informação, seu significado e
relevância

→ Unidade de Medida: padrão de mensuração escolhido (unidade, dias, percentual) para a meta

→ Periodicidade de mensuração: o acompanhamento da meta será feito de quanto em quanto
tempo? Note-se que, para o indicador, a meta não precisa ser mensurada
quadrimestralmente, uma vez que os resultados podem demorar um tempo mais a serem
percebidos

Atributos do Indicador

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO INDICADOR



→ Meta: é a expressão quantificável do volume do resultado que se espera alcançar em
determinado período de tempo (ou seja, a periodicidade de mensuração)

→ Linha de base: valor de referência mais recente do indicador, ou seja, o histórico realizado no
passado, necessário para que seja possível a geração de relatórios analíticos

→ Fonte de coleta ou geração dos dados: qual o órgão responsável pelo registro ou produção
das informações necessárias para a apuração do indicador? Pode ser externa ou interna
(registros administrativos)

→ Setor responsável: setor do órgão/entidade que gerará ou manterá as informações, é
importante para se manter o registro ao longo do tempo

Atributos do Indicador

Atributos da Programação

AÇÃOPROGRAMA PRODUTO INDICADOR



1. Rede de Planejamento
2. Objetivos e aspectos norteadores da etapa de Revisão
3. Cronograma da Revisão 2022
4. Fundamentos do PPA
5. Estrutura do PPA
6. Atributos da programação
7. ODS e sua relação com o PPA
8. Próximos passos



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Implementando os ODS no PPA estadual

A Agenda 2030 da ONU é uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas
públicas que se baseia em 17 ODS que se desdobram em 169 metas.

O objetivo do órgão central é associar os programas e ações do PPA aos ODS e suas metas,
criando uma sistemática de monitoramento com referência em indicadores internacionais. Ainda
em processo de implementação, o ponto focal setorial contribui com as informações necessárias
para a aderência dos ODS ao PPA.

ODS e sua relação com o PPA



ODS e sua relação com o PPA



1. Rede de Planejamento
2. Objetivos e aspectos norteadores da etapa de Revisão
3. Cronograma da Revisão 2022
4. Fundamentos do PPA
5. Estrutura do PPA
6. Atributos da programação
7. ODS e sua relação com o PPA
8. Próximos passos



Próximos passos

A partir das orientações e aspectos metodológicos fornecidos pelo órgão central, você 
deve acionar a rede interna da sua UP (áreas finalísticas e governança) para verificar o 
que será revisto na sua programação.

Uma vez consolidadas todas as informações, envie a proposta de revisão ao órgão 
central para que este confira a adequação metodológica.

Lembre-se de que o órgão central está sempre disponível para tirar
sua dúvida ou te orientar diante de alguma dificuldade!



Subsecretaria de Planejamento 
e Orçamento

Obrigado!

Para entrar em contato com a Superintendência de Planejamento você
pode escrever para o e-mail redeplan@planejamento.rj.gov.br, ligar
para o telefone 2334-3445, ou mandar um mensagem no nosso grupo
de WhatsApp da Rede de Planejamento.


