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APRESENTAÇÃO 

O processo de elaboração do Plano Plurianual - PPA 2020-
2023 inaugura uma nova fase no planejamento governamental 
amapaense.  

 
A construção e a gestão do Plano a partir de um amplo debate 

busca a implantação de um novo modelo de relação entre Estado e 
sociedade, marcado pela eficiência, transparência, solidariedade e 
resolutividade.  
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A implementação de mecanismos que ampliem a participação 

da sociedade nas escolhas de políticas públicas, traduzidas em 
Programas e Ações (Atividades ou Projetos) é um traço marcante 
deste Plano.  
  

Cabe ressaltar os princípios que norteiam a elaboração do 
Plano Plurianual do Estado do Amapá PPA 2020-2023:  
 

 Planejamento tendo como orientação uma estratégica de 
desenvolvimento de longo prazo; 

 O Plano como instrumento para orientação estratégica e a 
gestão da ação de governo; 

 Planejamento Participativo; 

 Fortalecimento do conceito de revisão periódica do Plano 
com participação; 



CONCEITOS 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento de 
médio prazo do Governo Estadual que estabelece, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal. Os princípios básicos que norteiam o Plano são: 
identificação clara dos objetivos e prioridades do governo, 
integração do planejamento e do orçamento, promoção da gestão 
empreendedora, garantia da transparência, estímulo às parcerias, a 
gestão orientada para resultados e a organização das ações de 
governo em programas. 

Sucessivos aperfeiçoamentos no processo de planejamento e 
orçamento do setor público conferiram nova dimensão gerencial à 
figura do programa, que desde então passou a constituir o 
instrumento de integração entre plano, orçamento e gestão1.  

O reordenamento das ações do Governo sob a forma de programas 
visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração 
pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados 
para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação 
dos recursos públicos. 

PROGRAMA 

Resulta do reconhecimento de carências, demandas sociais e 
econômicas e de oportunidades inscritas nas prioridades e 
diretrizes políticas expressas nas Orientações Estratégicas do 
Governo. 

É o instrumento de organização da ação governamental com vistas 
ao enfrentamento de um problema. Articula um conjunto coerente 
de ações, necessárias e suficientes para  enfrentar o problema, de 
modo a superar ou evitar as causas identificadas, como também 
aproveitar as oportunidades existentes.   

Os programas instituídos pelo Plano Plurianual2 são os elementos 
integradores do planejamento, do orçamento e da gestão e se 
expressam nos seguintes instrumentos legais: 

Plano Plurianual – PPA; 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

Lei Orçamentária Anual – LOA. 

                                                           
1
 Ver Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998. 

2
 A Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

determinou novos critérios para a classificação funcional estabelecida pela Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, entre os quais a organização da atuação do Governo em programas com o 
objetivo de fortalecer o modelo gerencial de administração com ênfase em resultados. 



A denominação de programa, no âmbito da Administração Pública 
Estadual, como instrumento de organização das ações do Governo, 
está restrita aos programas integrantes do Plano Plurianual3. 

A consolidação do planejamento e da gestão por programas 
repousa no desenvolvimento de competência gerencial de 
condução dos programas nos órgãos setoriais. O gerenciamento é 
fundamental e tem por objetivo viabilizar os compromissos 
assumidos com a sociedade por meio de uma ação decididamente 
voltada para resultados.  

Nesse modelo de planejamento e gestão, todas as ações 
executadas pelo Governo Estadual são estruturadas em programas 
voltados para o atendimento das demandas da sociedade.  

ATRIBUTOS DE PROGRAMAS 

Órgão Responsável 

Órgão responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo 
quando o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais 
de um órgão (programa multissetorial). 

Unidade responsável 

Unidade administrativa onde se localiza o gerenciamento do 
programa. 

Denominação 

Comunicação ao público, em uma palavra ou frase-síntese, da 
compreensão direta dos propósitos do programa. Não há restrição 
quanto ao uso de nomes de fantasia.  

Exemplos: “Produção de Alimentos”, “Amapá Educando”. 

Objetivo 

Expressa a busca de um resultado, descrevendo a finalidade do 
programa com concisão e precisão, sempre mensurável por um 
indicador. O objetivo deverá ser iniciado sempre por um verbo no 
infinitivo.  

Exemplo: Reduzir e controlar a desnutrição, as carências por 
micronutrientes nos serviços de saúde e promover a alimentação 
saudável nos diferentes ciclos de vida. 

Público-alvo 

Especifica os segmentos da sociedade aos quais os programas se 
destinam e que se beneficiam direta e legitimamente com sua 

                                                           
3
  Estabelecido pelo Decreto nº 4.052, de 13 de dezembro de 2001. 



execução. São os grupos de pessoas, comunidades, instituições ou 
setores que serão atingidos diretamente pelos resultados do 
programa. A definição do público-alvo é importante para identificar e 
focar as ações que devem compor o programa. 

Exemplos: crianças desnutridas de 6 a 23 meses de idade; 
gestantes de risco nutricional; grupos vulneráveis e os obesos. 

Justificativa 

Descrição do problema que o programa tem por objetivo enfrentar. 
A justificativa deve: 

 Abordar o diagnóstico da situação-problema para o qual o 
programa foi proposto; 

 Alertar quanto às consequências da não implementação do 
programa. 

 Informar a existência de condicionantes favoráveis ou 
desfavoráveis ao programa;  

Objetivo Setorial Associado 

Especifica o principal Objetivo Setorial para o qual o programa 
contribui. 

Tipo de Programa 

Na elaboração do Plano Plurianual 2020-2023, visando atender à 
necessidade de organizar todas as ações do Governo, são 
considerados os seguintes tipos de programas: 

Programa Finalístico – programa do qual resultam bens ou 
serviços ofertados diretamente à sociedade. 

Programa de Serviços ao Estado – programa do qual resultam 
bens ou serviços ofertados diretamente ao Estado, por instituições 
criadas para este fim específico.  

Programa de Gestão de Políticas Públicas – programa destinado 
ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, à 
coordenação, avaliação e controle dos demais programas sob a 
responsabilidade de determinado órgão. Haverá um programa de 
Gestão de Políticas Públicas em cada Ministério. 

Programa de Apoio Administrativo – programa que contempla as 
despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais, embora 
contribuam para a consecução dos objetivos dos outros programas, 
neles não foram passíveis de apropriação. 

Os Programas de Apoio Administrativo serão compostos por todas 
as ações de manutenção administrativa dos Eixos de 
desenvolvimento existentes no PPA. 



No caso da função ―Encargos Especiais‖, as ações referentes ao 
serviço e refinanciamento da dívida interna e externa, às 
transferências constitucionais ou decorrentes de legislação 
específica (que não contribuem para a consecução dos objetivos 
dos demais tipos de programas) e aquelas relativas a outros 
encargos especiais, e à reserva de contingência, estarão 
associadas aos programas do tipo "Operações Especiais", que 
constam somente do orçamento, mas não integram o PPA. 

Horizonte temporal 

Estabelece o período de vigência do programa, podendo ser 
contínuo ou temporário. Um programa pode ser de natureza 
contínua mesmo que parte de suas ações seja de natureza 
temporária.  

No caso de programa temporário, serão informados o mês e ano de 
início e de término previstos, e o seu valor global estimado. O 
término previsto a ser considerado é o do programa, ainda que se 
situe aquém ou além do período de vigência do PPA. 

Estratégia de implementação 

Indica como serão conduzidas as ações, quais os instrumentos 
disponíveis ou a serem constituídos, e a forma de execução (direta, 
descentralizada para Estados, Distrito Federal e Municípios, 
transferências e parcerias) para atingir os resultados pretendidos 
pelo programa. Deve-se considerar, também, os seguintes aspectos 
na descrição da estratégia de implementação: 

 Os critérios de elegibilidade para acesso aos produtos e 
benefícios  do programa;  

 As responsabilidades no gerenciamento e na execução das 
ações (Órgãos de Governo);  

 A forma de implementação das ações, explicitando os agentes 
e parceiros (federal, estadual, municipal e privado) envolvidos 
e a contribuição de cada um para o sucesso do programa;  

 Os mecanismos (sistemas) utilizados no monitoramento da 
execução das ações do programa. 



 

Valor anual 

Somatório do valor anual das ações (orçamentárias e não-
orçamentárias) integrantes do programa. O sistema totalizará 
automaticamente o valor deste atributo. 

Indicador 

Elemento capaz de medir a evolução do problema. Deve ser 
coerente com o objetivo do programa, ser sensível à contribuição 
das principais ações e apurável em tempo oportuno. Permite, 
portanto, a mensuração dos resultados alcançados com a execução 
do programa. É geralmente apresentado como uma relação ou taxa 
entre variáveis relevantes. 

Exemplos de indicador: 

Objetivo: ―Reduzir o analfabetismo no Estado‖ 

Indicador: ―Taxa de analfabetismo‖ (relação percentual entre a 
população não-alfabetizada e a população total) 

Objetivo: ―Reduzir a mortalidade infantil‖ 

Indicador: ―Taxa de mortalidade infantil‖ (relação entre o número de 
óbitos de crianças e o número de crianças nascidas vivas) 

Para cada programa Finalístico ou de Serviços ao Estado deve 
haver, em princípio, um indicador. Contudo, é possível que em 
alguns programas um único indicador não seja suficiente para 
avaliar sua efetividade. Nestes casos, admite-se a existência de 
mais de um indicador, com os cuidados para que cada um deles 
atenda aos pré-requisitos conceituais e sejam passíveis de aferição.  

O indicador possui os seguintes atributos: 

Descrição 

Forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade. 

Unidade de medida 

Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como 
indicador. 

Exemplos: 

Indicador:  ―Taxa de variação do valor do frete‖ 

Unidade de medida: ―R$/t‖ (reais por tonelada) 

Indicador: ―Taxa de analfabetismo‖ 

Unidade de medida: ―porcentagem‖ 

Indicador: ―Taxa de mortalidade infantil‖ 

Unidade de medida: ―1/1000‖ (1 óbito para cada 1000 nascimentos) 



Índice de referência 

Expressa a situação mais recente do problema e sua respectiva 
data de apuração. Consiste na aferição de um indicador em um 
dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida. 

Índices esperados ao longo do PPA 

Situação que se deseja atingir com a execução do programa, 
expresso pelo indicador, ao longo de cada ano do período de 
vigência do PPA. 

Índice ao final do programa (somente para programas temporários) 

Resultado, expresso pelo indicador, que se deseja atingir com a 
conclusão da execução do programa. 

Fonte 

Órgão responsável pelo registro ou produção das informações 
necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica 
dos índices. 

A maior parte das informações utilizadas na construção dos 
indicadores deverá ser produzida pelos próprios órgãos executores 
dos programas ou outros integrantes da estrutura do Órgão 
responsável. Estes deverão manter sistemas de coleta e tratamento 
de informações com esta finalidade.  

Em muitos casos as informações serão buscadas junto a outras 
fontes que podem ser instituições oficiais ou mesmo privadas, 
quando de reconhecida credibilidade: IBGE, FIPE, FGV, Banco 
Central, DIEESE, ANBID, entre outras. 

Periodicidade 

Freqüência com a qual o indicador é apurado. 

Base geográfica 

Menor nível de agregação geográfica da apuração do índice, 
podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional.  

Fórmula de cálculo 

Demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões 
matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador. 

Ação 

Operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à 
sociedade que contribui para atender aos objetivos de um 
programa. Incluem-se também no conceito de ação as 
transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da 
Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, 



subvenções, auxílios, contribuições, doações, etc, e os 
financiamentos.  

É importante destacar que apenas devem integrar os programas 
Finalísticos e de Serviços ao Estado aquelas ações que 
efetivamente dão origem a produtos finais, a investimentos e a 
transferências.  

Nos programas de Gestão de Políticas Públicas, os quais 
desenvolvem essencialmente atividades de planejamento e de 
formulação de políticas setoriais, e de coordenação, avaliação e 
controle, as ações de realização de estudos, de promoção de 
eventos, os sistemas de informação etc. são inerentes aos seus 
objetivos e, portanto, devem aí ser mantidas. 

Dentro do princípio de transparência, para cada produto deve 
ser constituída uma ação. Deste modo, não são aceitas ações 
caracterizadas como ―guarda-chuvas‖. Cada projeto de investimento 
deve, portanto, ser individualizado4 em uma ação específica, de 
modo a permitir a aferição de seu grau de execução física ao longo 
do tempo. 

Atributos qualitativos: 

Órgão/Unidade responsável 

Especifica órgão e unidade orçamentária responsável pela ação. 

Função 

A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas 
de despesa que competem ao setor público. 

Sub função 

A sub função representa uma partição da função, visando agregar 
determinado subconjunto de despesas do setor público. Na nova 
classificação a sub função identifica a natureza básica das ações 
que se aglutinam em torno das funções. As sub funções poderão 
ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estão 
relacionadas5. 

Assim, a classificação funcional será efetuada por intermédio da 
relação da ação (projeto, atividade ou operação especial) com a sub 
função e a função. A partir da ação, classifica-se a despesa de 
acordo com a especificidade de seu conteúdo e produto, em uma 
sub função, independente de sua relação institucional. Em seguida, 
será feita a associação com a função, associação essa voltada à 

                                                           
4
 Há casos em que tal individualização torna-se impraticável pela excessiva pulverização. 

Exemplo disso são as ações de saneamento básico, razão pela qual elas são mensuradas pelo 
número de beneficiários atendidos e não pelo de produtos entregues. 
5
 Conforme orientação da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999. 



área de atuação característica do órgão/unidade em que as 
despesas estão sendo efetuadas. 

Título 

Forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será 
apresentada no PPA, LDO e LOA. Expressa, em linguagem clara, o 
objeto da ação. 

Exemplos: ―Escoamento da produção agrícola‖. 

Finalidade 

Expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, por que 
esta ação é desenvolvida. 

Exemplo: 

Título:  Atendimento à população com medicamentos para 
tratamento dos portadores da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - Aids e das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST 

Finalidade:  Proporcionar à população acesso aos 
medicamentos para tratamento dos portadores da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida — AIDS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis — DST, visando à recuperação da saúde e à 
interrupção do ciclo da doença. 

Descrição 

Expressa, de forma sucinta, o que é efetivamente feito no âmbito da 
ação, seu escopo e delimitações, descrevendo todas as etapas do 
processo até a entrega do produto, inclusive as desenvolvidas por 
parceiros. 

Exemplo: 

Título: Atendimento à população com medicamentos para 
tratamento dos portadores da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - Aids e das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST 

Descrição: Aquisição, acondicionamento, conservação, transporte 
e distribuição de medicamentos para o tratamento ambulatorial e 
domiciliar dos casos positivos da doença, além de: manutenção das 
empilhadeiras hidráulicas; serviços de operador das empilhadeiras: 
locação de câmaras frigoríficas: transporte de cargas e 
encomendas: despesas com o despachante aduaneiro, bem como 
as despesas com o agente financeiro. As fases são: abertura de 
processo licitatório para aquisição de medicamentos com 
laboratórios privados, elaboração de planos de trabalho e 
publicação de portarias, quando se tratar de laboratórios oficiais. 

 

 



Produto 

Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo. 
Para cada ação deve haver um só produto. Em situações especiais, 
expressa a quantidade de beneficiários atendidos pela ação. 

Unidade de medida6 

Padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço.  

Exemplos: 

Produto Unidade de Medida 

Servidor treinado unidade 

Estrada asfaltada km 

Especificação do produto 

Expressa as características do produto acabado visando sua melhor 
identificação.  

Tipo de ação 

As ações classificam-se em orçamentárias e não-orçamentárias: 

j.1) Orçamentárias - ação que contribui para a consecução do 
objetivo do programa, gerando bem ou serviço para uma parcela ou 
para a totalidade do seu público-alvo, e que demanda recursos 
orçamentários, subdividindo-se em: 

Projeto – instrumento de programação orçamentária para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para 
a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo. 

Exemplo: ―Implantação da Estrutura de DATACENTER‖ 

Atividade – instrumento de programação orçamentária para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
Governo. 

Exemplo: ―Remuneração e Encargos dos Servidores da Educação 
do Ensino Fundamental‖ 

Operação Especial – enquadram-se neste tipo as despesas 
relativas a transferências, obrigatórias ou voluntárias, a outros entes 
da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de 
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Quando a quantificação do bem ou serviço produzido resultar em números muito extensos, 
recomenda-se utilizar múltiplos ou padrões de nível mais alto. Exemplos: km², no lugar de m²; 
1.000 litros, no lugar de litros; 1.000 t, no lugar de tonelada; 1.000.000 pessoas, no lugar de 
pessoas. Recomenda-se também não utilizar padrões que resultem em metas fracionárias. 
Quando o produto da ação for uma unidade indivisível (por exemplo, uma ponte, uma 
barragem, um sistema etc.), sempre utilizar porcentagem de execução física. 



subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações, 
indenizações, ressarcimentos, proventos de inativos, pagamento de 
sentenças judiciais etc, a operações de financiamentos e 
empréstimos, e suas amortizações e encargos, à aquisição de 
títulos ou integralização de cotas de fundos de participação, 
participações acionárias, compensações financeiras, contribuição a 
organismos nacionais e internacionais, etc. 

O programa não agrega apenas recursos de natureza fiscal do 
Estado, mas pode incorporar também instrumentos normativos e 
recursos disponíveis do setor privado, das agências oficiais de 
crédito, do Terceiro Setor, dos incentivos fiscais, dos fundos 
constitucionais de financiamento regional, dos fundos administrados 
pelo Governo Estadual e dos dispêndios correntes das empresas 
estatais, bem como de parcerias e contrapartidas de Estados e 
Municípios. 

Tipo de Orçamento 

Indica se a ação pertence ao Orçamento Fiscal, da Seguridade ou 
de Investimento das Estatais. 

Forma de implementação7 

Direta – Ação executada diretamente ou sob contratação pela 
unidade responsável, sem que ocorra transferência de recursos 
para outros entes da federação (Estados, Distrito Federal e 
Municípios). 

Exemplo: ―Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação 
de Programas e Projeto de Infraestrutura do GEA‖. 

Descentralizada – Atividades ou projetos, na área de competência 
do Estado, executados por outro ente da federação (Estado ou 
Município), com recursos repassados pela União. 

Exemplo: ―Melhoria das condições de coleta de lixo domiciliar‖. 
Executada por governos municipais com repasse de recursos do 
Estado. 

Transferência Obrigatória ou Voluntária. 

Obrigatória – Operação especial que transfere recursos, por 
determinação constitucional ou legal aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Exemplo: ―Transferência da cota-parte do salário-educação‖  

Voluntária - Operação especial que transfere recursos a título de 
cooperação, auxílio ou assistência aos Estados, Distrito Federal e 
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 A classificação da ação como direta ou descentralizada não é mutuamente exclusiva, pois em 

alguns casos, é possível que determinadas ações sejam implementadas tanto de forma direta 
quanto descentralizada. 



Municípios. Estas transferências destinam-se a execução de ações 
em áreas de competência dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Exemplo: ―Assistência financeira para a melhoria da educação 
infantil‖. 

Linha de crédito – Ação realizada mediante empréstimo de 
recursos aos beneficiários da ação. 

Exemplo: ―Financiamento para custeio de lavouras da mandioca‖. 
Enquadram-se também nessa classificação os casos de 
empréstimos concedidos por estabelecimento oficial de crédito a 
Estados e Distrito Federal, Municípios e ao Setor Privado. 

Iniciativa de criação da ação 

Identifica se a ação é proveniente de projeto de lei do Executivo ou 
de Emenda Parlamentar.  

Base legal 

Instrumentos normativos que dão respaldo à ação.  

Unidade responsável 

É a entidade, seja unidade administrativa, empresa estatal ou 
parceiro (Estado, Distrito Federal, Município ou Setor Privado) 
responsável pela execução da ação. 

Origem da ação 

Caso a ação seja proveniente de aglutinação ou desmembramento 
de ações já existentes no Cadastro de Programas e Ações, deverão 
ser indicadas as respectivas ações de origem. 

Localização do Gasto 

As ações são desdobradas em localizadores de gasto para 
especificar a localização geográfica integral ou parcial das ações.  

A localização do gasto corresponde ao maior nível de detalhamento 
da estrutura programática, sendo o produto e a unidade de medida, 
os mesmos da ação orçamentária. O critério para regionalização de 
metas e do dispêndio correspondente é o da localização dos 
beneficiados pela ação.  

A adequada localização do gasto permite maior controle 
governamental e social sobre a implantação das políticas públicas 
adotadas, além de evidenciar a focalização, os custos e os 
impactos da ação governamental. 

Os localizadores poderão ser de abrangência nacional, no exterior, 
por grandes regiões (N, NE, CO, SD, S), por estado ou município. 
Será considerada como Nacional a meta cujo benefício atinge 
indistintamente todo o País. As metas estabelecidas apenas por 



regiões somente serão admitidas quando não houver a 
possibilidade de estadualização. Este mesmo procedimento deve 
ser adotado para as metas que venham a ser classificadas como 
―Nacional‖, ou seja, isto só deverá ser feito quando não for possível 
regionalizar ou estadualizar as metas físicas. 

No caso específico das vias de transporte, os títulos das ações 
deverão se referir a uma via específica em um determinado estado, 
e os localizadores de gasto serão expressos pelos trechos objetos 
da intervenção, indicando-se seus pontos de início e término. 

Exemplo: 

Título: Construção de trechos rodoviários na BR-156 no Estado do 
Amapá 

Localizador de Gasto: Estado do Amapá como local da Ação. 

Os três atributos que se seguem são específicos dos projetos e 
ações não-orçamentárias de caráter temporário: 

Custo total estimado do projeto 

Custo de referência do projeto, a preços correntes, desde o seu 
início até a sua conclusão.8  

Duração do projeto 

Data de início e data prevista de término do projeto. 

Repercussão financeira do projeto sobre o custeio do Estado 

Indica a estimativa de custo anual de operação e manutenção do 
investimento após o término do projeto, caso o mesmo venha a ser 
mantido pelo Estado. 

Em decorrência da execução do projeto há, em geral, incremento 
no custo de futuras atividades. Por exemplo, ao se construir um 
hospital a ser mantido pelo Estado, haverá um incremento no custo 
das atividades de manutenção hospitalar do Estado. 

Caso por alguma razão o impacto seja nulo, deverá ser justificado o 
motivo. Por exemplo, no caso de uma escola a ser construída com 
recursos da União e que será operada pelo governo municipal, o 
custeio futuro do Estado será igual a zero, uma vez que as 
despesas de manutenção incorrem sobre outro ente da Federação. 

Atributos quantitativos: 

Meta física 

Quantidade de produto a ser ofertado, de forma regionalizada, por 
ação, num determinado período. A meta física é instituída para cada 
ano9. 

                                                           
. 



Vale ressaltar que o critério para regionalização de metas é o da 
localização dos beneficiados pela ação. 

Exemplo:  No caso da vacinação de crianças, a meta será 
regionalizada pela quantidade de crianças a serem vacinadas ou de 
vacinas empregadas em cada estado, ainda que a campanha seja 
de âmbito nacional e a despesa seja paga de forma centralizada. O 
mesmo ocorre com a distribuição de livros didáticos em âmbito 
nacional.  

Dados financeiros 

São as estimativas de custos da ação, desdobradas por fontes de 
recursos e distribuídas para cada um dos anos do período de 
vigência do PPA.  

O critério para regionalização dos dados financeiros corresponde ao 
custo de atendimento das metas físicas definidas para cada região. 

Exemplo:  No caso da vacinação de crianças, deve-se apurar o 
custo financeiro em cada região definida pela meta física, ainda que 
a campanha seja de âmbito nacional e a despesa seja paga de 
forma centralizada. 

As estimativas devem corresponder a cada um dos quatro anos do 
período de vigência do PPA10. 

Os recursos são desdobrados em: 

Recursos do Orçamentos do Estado – Fiscal e de Seguridade 
Social, e de Investimento das Estatais. 

Fiscal/Seguridade – Estes recursos são classificados segundo os 
grupos de natureza de despesa, a origem dos recursos e o tipo de 
despesa (financeiras, obrigatórias e discricionárias). 

Investimento das Estatais – Estes recursos são classificados 
somente quanto à natureza da despesa, desdobrados pelo seu 
valor global, segundo grupos de natureza de despesa. 

Recursos Não-Orçamentários – Não financiam ações do Plano 
Plurianual, mas não são expressos nos Orçamentos da União. 

Recursos administrados pelo Estado: 

Agências oficiais de crédito – recursos, excetuados os dos fundos, 
utilizados pelos estabelecimentos oficiais de crédito (AFAP) em 

                                                                                                                                                                          
9
 No caso de projetos e ações não-orçamentárias de caráter temporário, quando sua execução 

ultrapassar o período do PPA 2020-2023, deverá ser indicado o grau de execução física 
previsto para após 2023. 
10

 No caso de projetos e ações não-orçamentárias de caráter temporário, cuja execução 
ultrapassar o período do PPA 2020-2023, deverá ser indicada a estimativa de gastos para após 
2023. 



linhas de crédito que concorrem para o alcance de objetivos de 
programas do PPA.  

Plano de Dispêndios das Estatais – recursos que as estatais 
utilizam com despesas correntes ou em inversões financeiras em 
parcerias minoritárias com o setor privado, que concorrem para o 
alcance de objetivos de programas do PPA.  

Fundos constitucionais ou administrados pelo Estado – recursos 
das Disponibilidades dos fundos constitucionais FRAP, 
FUNDMICRO, etc. 

Renúncia fiscal – é a estimativa do valor da redução de receita, 
representando ações de estímulo a atividades econômicas ou 
sociais que o Governo executa mediante alteração, isenção ou 
redução de impostos e taxas. 

Recursos de parcerias – recursos próprios aplicados por parceiros 
(Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive os relativos às 
contrapartidas de transferências voluntárias da União, e setor 
privado) em ações que integram programas do PPA. 

 

 



ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS 

REQUISITOS 

Os seguintes requisitos são necessários para a formulação de um 
programa do Plano Plurianual no âmbito do Governo Estadual: 

Ter como objetivo dar solução a um problema da sociedade, 
mediante um conjunto articulado de ações, que expresse uma 
relação consistente entre a causa e o efeito, entre o problema a 
resolver e o objetivo do programa e entre as metas das ações e a 
evolução esperada dos indicadores do programa. 

Ter seu objetivo explicitado de modo a permitir a mensuração dos 
resultados sobre um público-alvo definido. 

Possuir escala adequada a um gerenciamento eficaz - não deve ser 
tão amplo que torne difícil seu gerenciamento, nem tão restrito a 
ponto de os custos de implantação, manutenção e gerenciamento o 
inviabilizarem. 

Cumprir as diretrizes emanadas das Orientações Estratégicas de 
Governo. 

Possuir compatibilidade entre os dispêndios previstos e a 
disponibilidade de recursos no horizonte em questão, conforme 
definido no cenário macroeconômico. 

Reunir um conjunto integrado e suficiente de ações que contribua 
para a consecução do objetivo, mediante a utilização de recursos 
orçamentários e não-orçamentários. 

CONSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS 

O Programa resulta da última etapa do processo de levantamento 
dos problemas da sociedade e da consequente definição da 
estratégia de intervenção do Governo Estadual sobre esta 
realidade.  

Desta forma, a elaboração dos programas do PPA tem como 
referência a Orientação Estratégica de Governo. Estas  
Orientações, focalizadas na área de competência de cada Órgão,  
servem como balizadores de sua atuação e da formulação dos 
programas. 

  



 

A figura abaixo ilustra como pode ser definido o processo de 
elaboração de um programa a partir do levantamento dos 
problemas na sociedade e da definição dos objetivos setoriais. 

 

 

Um programa existe para resolver um problema junto à 
sociedade. É importante, portanto, que o problema seja identificado 
na sociedade e não no interior da instituição, ou seja, não se deve 
partir das estruturas e ações existentes e buscar problemas para 
justificá-las. 

Para o propósito de elaboração de Programas do PPA, 
problemas são demandas não satisfeitas ou carências identificadas, 
que, quando reconhecidas e declaradas pelo governo, passam a 
integrar a sua agenda de compromissos. 

Na identificação do problema, deve ser explicitado o 
segmento ou setor (social, econômico, espacial) afetado pelo 
mesmo. Nesse contexto, cabe a discussão sobre a escala mais 
adequada em que se deve enunciá-lo, uma vez que a abordagem 
de problemas em escalas muito amplas, por possuir maior grau de 
complexidade e número de variáveis, muitas vezes dificulta a 
identificação e hierarquização das possíveis soluções. 

A uniformidade conceitual e metodológica para a seleção, 
delimitação e explicação dos problemas é um requisito para a 
congruência do plano e base para o adequado desenho dos 
programas e ações para enfrentá-los. É importante ressaltar que o 
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problema será mais bem compreendido quanto mais delimitado for 
a sua incidência. Como exemplo de focalização tem-se: localização 
territorial, faixa etária, faixa de renda, gênero, entre outras. 

Uma vez definido o problema, pode-se filtrar qual parcela da 
sociedade é afetada por aquele problema e, então, teremos definido 
o público-alvo da atuação do futuro programa. 

Identificado o problema, sua solução será traduzida pelo 
objetivo do programa, concebido para superá-lo ou reduzi-lo. O 
próximo passo seria, então, estabelecer uma forma de medir quanto 
se avança na solução do problema em determinado espaço de 
tempo e como isso será medido. Ou seja, o estabelecimento de um 
indicador ou conjunto de indicadores para medir o estágio atual e o 
grau de alcance dos resultados pretendidos. 

Tomando-se por base o problema identificado, devem-se 
buscar suas causas e desenvolver ações que possam combatê-las, 
reduzi-las ou eliminá-las. O montante de recursos disponível e a 
capacidade operacional das unidades da instituição definirão a 
intensidade, ou seja, as metas e os valores associados a cada uma 
das ações. 

Portanto, a constituição de um programa pressupõe a 
necessidade de solucionar um problema da sociedade ou do próprio 
Estado11. 

Um programa é implementado por meio da execução das 
ações que o compõem (orçamentárias e não-orçamentárias) que, 
necessariamente, devem concorrer e serem suficientes para o 
alcance do objetivo do programa. 

FASES DE ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS 

A elaboração dos programas do PPA é realizada por intermédio de 
três fases, que envolvem a avaliação da programação atual, a 
definição qualitativa dos programas e a quantificação dos recursos 
por programas e ações. 

                                                           
 



Avaliação do Plano Plurianual vigente 

Consiste na avaliação dos programas atualmente vigentes no 
âmbito de cada Órgão, no intuito de subsidiar a formulação dos 
programas para o PPA 2020-2023. Sugere-se utilizar o Relatório de 
Acompanhamento do PPA 2016-2019 como um dos subsídios para 
o processo de discussão.  

Fase Qualitativa 

Proposição Setorial Qualitativa 

A elaboração dos programas do PPA terá início em sequência à 
definição da Orientação Estratégica do Governo.  

A primeira etapa do processo é a definição dos programas sob a 
responsabilidade do Órgão, de modo a atender aos Objetivos 
Setoriais formulados. 

Como instrumento auxiliar do processo de programação, o Sistema 
Integrado de Planejamento do Governo do Estado - SIPLAG - 
disponibilizará a base do Cadastro de Programas e Ações vigente, 
de modo a permitir alterações e exclusões de programas já 
existentes e a inclusão de novos programas. 

É importante que essa fase – a definição dos programas do Órgão – 
seja concluída antes do detalhamento de cada programa, para 
permitir que, nos casos de programas multissetoriais, unidades 
orçamentárias de outros Órgãos possam também contribuir com 
suas ações para o objetivo de determinado programa. É requerido 
que sejam preenchidos nesta etapa, no mínimo, o órgão 
responsável, a denominação, o objetivo, o público-alvo e a 
justificativa do programa. 

Em seguida, a SEPLAN realizará os ajustes necessários e 
encaminhará a proposta ao Exmo. Senhor Governador para análise. 

Validação da Proposta Qualitativa 

Terminada a fase de proposição, a SEPLAN12 realizará a validação 
qualitativa das propostas encaminhadas pelos Órgãos, com o 
objetivo de verificar a adequação entre a proposta apresentada e a 
Orientação Estratégica de Governo, bem como a sua consistência 
metodológica.  

Também serão analisadas a ocorrência de duplicidade de esforços 
por dois ou mais Órgãos do Governo na busca de um mesmo 
objetivo e a viabilidade de implementação gerencial dos programas 
apresentados. 

 
                                                           
 



Fase Quantitativa 

Proposição Setorial Quantitativa 

Após o término da fase qualitativa, cada Órgão será informado 
sobre o valor orçamentário referente à previsão de recursos 
disponíveis para o período do PPA 2020-2023, especificado por 
exercício financeiro.  

Validação da Proposta Quantitativa 

Em sequência, caberá à SEPLAN a análise de consistência das 
informações prestadas, à luz das prioridades de Governo, e sua 
compatibilidade com os limites de recursos disponíveis para o 
conjunto de programas e ações propostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ANEXO B” 

FORMULÁRIOS DE ATRIBUTOS 

Atributos de Programa 

Atributo 

1. Órgão responsável: 

2. Unidade responsável: 

3. Denominação: 

4. Objetivo do Programa: 

5. Público-Alvo: 

6. Justificativa: 

7. Objetivo setorial associado: 

8. Tipo Finalístico 
                 Serviços ao 
Estado 

           Gestão de Políticas Públicas 
              Apoio Administrativo 

9.  Horizonte Temporal  Contínuo 

 Temporário 

10. Data Início/Término              _____/____ 



Início     
              
Término  

 

_____/____ 
  mm / aaaa 

11. Valor Global Estimado do Programa (R$) 
  (se temporário) 
 

 

12. Estratégia de Implementação: 

13. Valor Anual do Programa (R$): 
Obs.: o sistema automaticamente preencherá esse campo com o 
somatório do valor das ações na fase quantitativa de elaboração de 
programas. 

 
Atributos do Indicador 

 

Atributo 

1. Descrição: 
 

2. Unidade de medida: 

3. Índice de referência: Apurado em: ____/____  
                  (mm / aaaa) 

4. Índices esperados ao longo do PPA: 
 
2020:_____ 2021:_____ 2022:_____  2023:_____ 
 

5. Índice ao final do Programa:  



(se temporário) 
 

6. Fonte: 

7. Periodicidade: 
  Mensal  Trimestral  Semestral  Anual 
 Outras:______________ 

8. Base geográfica:        Municipal        
Estadual 

    Regional         Nacional 

9. Fórmula de cálculo: 
 
 

 

 

Atributos da Ação 
 

Atributo 

1. Título: 

2. Órgão Orçamentário Responsável: 

3. Unidade Orçamentária Responsável: 

4. Função: 5. Subfunção: 

6. Finalidade: 

7. Descrição: 



8. Produto (Bem ou Serviço): 

9. Unidade de medida: 

10. Especificação do produto: 

11. Tipo de ação 
 Orçamentária Projeto 
   Atividade 
   Operação 
Especial 
    
 Não-Orçamentária 

12. Forma de implementação 
 Direta 
 Descentralizada 
 Transferência Obrigatória 
   Voluntária 
 Linha de Crédito 

13. Tipo de Orçamento: 
 
 Fiscal Seguridade Investimento das Estatais 
 

14. Base legal: 

15. Unidade responsável: 

16. Origem da ação: 

Preencher os itens abaixo somente em caso de projetos ou ações não-
orçamentárias de caráter temporário 
 
17. Duração do projeto Início:   _____/____ 
    Término: _____/____ 
   mm / aaaa 
   
 
18. Custo total estimado do projeto (R$) 
 Valor 2020: _______ 
 Valor 2021: _______ 
 Valor 2022: _______ 
 Valor 2023: _______ 
  
 



 
19. Repercussão financeira do projeto sobre o custeio do Estado: 
 
 
 
 
 
 

 
Localização do Gasto 
 

1. Localização do gasto 
 
 

Obs.: cabe lembrar que os localizadores de gasto da ação devem ser 
definidos na fase qualitativa da elaboração de programas. Na fase 
quantitativa será feito apenas o detalhamento dos mesmos (metas 
físicas e dados financeiros). 

 



FASE QUANTITATIVA - Metas Físicas e Dados Financeiros 
 

Localização 
do Gasto 

QUANTIDADES E VALORES 

2020 2021 2022 2023 

Meta 
Física 

R$ 
Meta 
Física 

R$ 
Meta 
Física 

R$ 
Meta 
Física 

R$ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


