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O que a Rede de Planejamento pode e deve ser 
 
Processos de trabalho em 2020 
 
Iniciativas do órgão central para apoiar as equipes 
setoriais 



Rede de Planejamento 
O que ela pode e deve ser? 
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Formalização da REDEPLAN 
 
Decreto 46.882 de 19 de dezembro de 2019 
 
Art. 6º - Compete aos integrantes da REDEPLAN:  
 
• Elaborar e revisar o plano plurianual – PPA;  

• elaborar os indicadores constantes na programação do órgão no PPA;  

• monitorar e avaliar por meio de indicadores a execução da programação 
do órgão no PPA;  

• envidar esforços para que os integrantes da REDEPLAN do seu Órgão ou 
Entidade atuem de forma integrada;  

• etc. 
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Mas uma rede pode ser mais 
 
Meio de comunicação horizontal entre os integrantes 
 
•   Equipe de Planejamento – PPA e indicadores 

•   Áreas finalísticas 

•   Equipes de outros órgãos parceiros 

 



Rede de Planejamento 2020 

Mas uma rede pode ser mais 
 
Espaço de compartilhamento de conhecimento e experiências sobre 
Planejamento 
 
•  Levantar dúvidas ou esclarecer questões 

•  Divulgar boas práticas do órgão  

•  Compartilhar informações sobre eventos, cursos e outras iniciativas 
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Mas uma rede pode ser mais 
 
Canal com o órgão central  
 
•  Proposição de melhorias em processos e metodologia 

•  Demandas de capacitação 

•  Desenvolvimento de projetos conjuntos 
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Papéis dos órgãos na rede 
 
Central: Apoiar, orientar e capacitar as equipes de Planejamento  
 
Setoriais: Coordenar os processos de trabalho junto às áreas finalísticas, validar as 
entregas com a Governança e articular o Planejamento com órgãos parceiros                                         
 
 
 
 
 
 

Governança 

Órgão central  Áreas finalísticas Equipes de Planejamento 

 Integrantes de outros órgãos 

Órgãos Setoriais 



1º semestre de 2020 

Processos de trabalho 



Processos de trabalho do PPA 
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Processo de trabalho 
Exercício de 
referência 

Período de execução 

Adequação de metas previstas 2020 Março 

Definição de prioridades da LDO  2021 Março 

Revisão do PPA  2021 
Abril a junho  
 

Acompanhamento dos produtos do 
PPA  

2020 
Relatórios em maio e setembro de 
2020 e janeiro de 2021 

Monitoramento dos indicadores de 
resultado das ações  

2020  
Periodicidade variada – 
Acompanhamento quadrimestral 

Guia de iniciativas prioritárias para 
emendas parlamentares  

2021 Agosto 



Iniciativas previstas e cronograma das atividades 

Apoio aos órgãos setoriais 



Apoio à estruturação de redes internas 
 
O que é? 
Promoção de reuniões da Casa Civil com redes internas das Secretarias e vinculadas 
para discutir a elaboração e o monitoramento de instrumentos de Planejamento.  
 
Por quê? 
Pesquisa do órgão central realizada em 2019 indicou que 98% dos integrantes da 
Rede de Planejamento consideram muito importante que as áreas finalísticas 
compreendam melhor os instrumentos de Planejamento. 
 
Quando e onde?  
Março de 2020, em local a ser definido pela Secretaria. 
 
Quem participa?  
Equipes de Planejamento e áreas finalísticas, com convite estendido à assessoria da 
Governança. 
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Apoio à estruturação de redes internas 
 
Quais os objetivos?  
 
•  Apresentar para as áreas finalísticas os instrumentos de planejamento de 

Governo - PPA, indicadores, prioridades da LDO, etc. 
 

• Debater os processos de planejamento e execução das entregas dos órgãos 
(bens e serviços) e o monitoramento dos resultados dessas entregas para a 
população, por meio de indicadores;  

 
• Demonstrar que a transparência no uso de recursos públicos depende 

diretamente da qualidade da informação fornecida por quem conhece a fundo 
a iniciativa, tanto na fase de Planejamento quanto na de monitoramento. 
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Outras capacitações programadas para o 1º semestre 
 
 
Tema: Capacitação em metodologia e processo de revisão do PPA 2021 

Público-alvo: equipes de Planejamento  

Período: abril 

 

Tema: Treinamento em Sistema de Inteligência de Planejamento e Gestão – SIPLAG 

Público-alvo: responsáveis setoriais pelo lançamento de informações 

Período: maio 
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Ações para dar maior transparência ao planejamento 
 
Visualização de Programas multissetoriais 
 
 
Produção de Mapas de Processos e Resultados dos Programas  
 
O que é: síntese visual do Programa explicitando seus macro-componentes 
 
Objetivo: tornar mais claros os componentes do Programa, sua lógica de 
funcionamento e os resultados esperados, tanto para o próprio governo 
quanto para a sociedade. 
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Insumo Entrega Resultado Impacto 

Insumo 1 Resultado  W   Impacto 1 

Atividade 

Entrega  a Atividade A 

Insumo 2 

Insumo 3 

Atividade B 

Atividade C 

Atividade D 

Entrega  b 

Entrega  d 

Entrega  p 

Entrega  f 

Insumo 4 

Resultado  X   

Resultado  Y   

Resultado  Z  

Impacto 2 

Impacto 3 

Impacto 4 

Impacto 5 

Atividade E 

Entrega  h 

Ações para dar maior transparência ao planejamento 
 
Visualização de Programas multissetoriais 



Ações para dar maior transparência ao planejamento 
 
Repositório de informações de interesse da Rede de Planejamento 
 
Site da REDEPLAN com documentos, publicações, apresentações, contato e 
informações sobre atividades da Rede. 
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http://www.rededeplanejamento.com.br/


Ações para dar maior transparência ao planejamento 
 
Visualização alternativa do PPA 
 
Processo de construção de painéis e relatórios via site da REDEPLAN  
 
•  Ações por Unidade de Planejamento 
•  Programa e suas ações 
•  Ação, seus indicadores e produtos 
•  Execução da programação por região e município 
 

Se você tiver alguma sugestão de painel, fale com seu contato na nossa 
equipe ou escreva para planejamento@casacivil.rj.gov.br  
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