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INTRODUÇÃO 

 

Diante do cenário fiscal restritivo do Estado, não se vislumbra, salvo raras 

exceções, a possibilidade de inovação na programação que implique ampliação dos 

gastos públicos. No entanto, entendendo que a própria dinâmica imposta pela realidade 

poderá apontar para ajustes pontuais nos atributos dos programas e ações, bem como 

indicar a formulação de ações que não gerem aumento da despesa, a SEPLAN / SP 

propõe aos órgãos e entidades este momento de reflexão e ajuste do Plano Plurianual 

– PPA conforme cronograma anexo. 

Assim os referidos ajustes na programação (programas e ações) têm por 

objetivo: 

 Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e seus instrumentos; 

 Realinhar, quando necessário, os programas e ações do PPA aos objetivos 

estratégicos, de modo a constituírem a base norteadora da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA); 

 Identificar produtos, unidades de medidas e metas mal formulados e 

definidos;  

 Incluir ações novas (orçamentárias e não orçamentárias) necessárias à 

consecução do objetivo do programa (atendimento à exigência do art. 165, § 1º, CF);  

 Excluir ações do programa, quando não contribuírem para a consecução do 

seu objetivo. 

 

FASES DO PROCESSO DE AJUSTE DO PPA 2016 – 2019 

 

1 – ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO (NGER e Responsáveis pelas ações) 

O NGER, contando com a colaboração dos responsáveis pelas ações, deve 

realizar análise da programação. Para auxiliar o trabalho, recomenda-se utilizar os 

seguintes insumos:   



3 
 

 Orientações estratégicas de Governo: Objetivos estratégicos com seus 

indicadores e metas. 

 Relatório do FIPLAN relativo ao PPA 2016-2019: permite a visualização de 

todos os atributos dos programas e ações que compõem o PPA (Plan 101); 

 Plano de Trabalho Anual – PTA: relativo ao exercício 2018, no qual será 

possível verificar se houve necessidade de adequação do planejamento de curto prazo, 

em relação ao PPA, o que poderá indicar alguma necessidade de ajuste no plano; 

 Relatório da Ação Governamental: permite a identificação de restrições que 

impactaram na execução das ações e programas no exercício de 2017, bem como o 

desempenho dos indicadores apurados, informações que podem orientar um possível 

replanejamento da programação. 

Várias são as formas possíveis de organizar esse trabalho, cada NGER poderá 

optar por aquela que melhor se ajusta a sua realidade. Independente da alternativa 

escolhida, é preciso uma preparação que envolva levantamentos e estudos de insumos. 

Para assegurar melhor compreensão, a análise da programação será dividida 

nas seguintes etapas: 

 Análise dos atributos do programa; 

 Análise dos atributos da ação; 

 Análise da coerência interna do programa. 

 

1.1 -  ANÁLISE DOS ATRIBUTOS DO PROGRAMA 

O programa, enquanto elemento organizador da ação governamental, é composto por 

vários atributos que devem guardar coerência entre si, estando voltados para o alcance 

de um objetivo. Neste momento, analisa-se a qualidade da formulação desses atributos.  

Sugerimos que sejam respondidas as seguintes questões: 

 O nome do programa comunica bem o que se pretende realizar? 

 O objetivo do programa expressa, com clareza, os resultados que se 

pretende alcançar, ou a mudança que se pretende realizar? 
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 O público-alvo está precisamente delimitado? Permite identificar 

pessoas, grupos, setores, ou regiões que serão beneficiados pelos efeitos 

pretendidos pelo programa? 

 Os indicadores permitem mensurar e avaliar a busca pelo resultado do 

programa, ou apenas expressa a execução das ações (metas físicas)? Os 

indicadores podem ser apurados em tempo adequado para a avaliação 

do programa? 

 

 

 

 

 

1.2 – ANÁLISE DOS ATRIBUTOS DA AÇÃO 

Nesta etapa, analisa-se os atributos das ações, visando melhorar sua 

formulação. 

Deve-se considerar que constam no PPA 2016-2019 algumas ações que foram 

formuladas de forma mais aberta (genérica), sem delimitar bem o seu objetivo, o que se 

pode chamar de “ação guarda-chuva”. Essas ações apresentam maior dificuldade na 

delimitação de seu escopo (abrangência de atuação) e definição de seu produto. Assim, 

para a melhor compreensão, sua análise deve ser realizada em conjunto com suas 

subações. 

Para auxiliar a análise das ações, sugere-se que sejam respondidas as seguintes 

questões: 

 O nome da ação permite identificar o seu objeto? 

 O objetivo específico da ação demonstra o seu propósito? Há relação 

entre o objetivo da ação e o objetivo do respectivo programa? 

 A ação e/ou suas subações possui(em) produto(s) fisicamente 

mensurável(eis)? O(s) produto(s) expressa(m) a(s) entrega(s) final(is) da 

ação?  

O Programa é constituído por um conjunto de ações, que se articulam entre si, para 
alcance de um propósito maior, denominado objetivo do Programa. 

O Indicador é o parâmetro qualificado e/ou quantificado que serve para mensurar o 
desempenho do Programa e o alcance de seu objetivo. 
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 A unidade de medida do produto da ação e/ou das suas subações 

permite a mensuração física do produto? 

 As metas físicas da ação e/ou de suas subações estão devidamente 

regionalizadas, quando possível? 

 

 

1.3 – COERÊNCIA INTERNA DO PROGRAMA 

O Programa articula um conjunto de ações visando atingir um objetivo. Assim, 

cabe analisar a lógica de funcionamento do programa, isto é, se suas ações contribuem 

para o seu sucesso. Os pontos a serem analisados se orientarão pelas seguintes 

questões:  

 Cada uma das ações propostas contribui diretamente para o alcance 

do objetivo do programa? 

 As ações que compõem o programa são suficientes para o alcance de 

seu objetivo? 

 Há alguma iniciativa que contribua para o alcance do objetivo do 

programa, mas ainda não está contemplada em seu PPA? 

Nesta etapa, conforme se responde às questões orientadoras, poderá ser 

vislumbrada a possibilidade de exclusão ou de formulação de ações. 

Importante atentar para as ações denominadas não orçamentárias que, 

embora não recebam alocação direta de recursos orçamentários, pois seus custos estão 

alocados nas ações padronizadas (Pessoal, TI, manutenção), podem cumprir papel 

relevante no alcance do objetivo do programa.  

Elas respondem por parte significativa das políticas públicas, correspondem a 

aspectos relevantes, como por exemplo: a) alterações no marco legal; b) revisão e/ou 

redesenho de processos; c) redesenho de estrutura organizacional; d) articulações 

institucionais ou entre entes federados; e) construção de arranjos organizacionais e de 

Lembre-se: A análise dos atributos da ação “guarda-chuva”, para melhor 
compreensão, deve envolver suas subações.  
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gestão; etc. Tais ações também devem guardar coerência com o programa, ter seus 

atributos bem definidos e possibilitar seu monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – DECISÃO ESTRATÉGICA 

O NGER deve apresentar ao Nível Estratégico os objetivos estratégicos com 

seus indicadores e metas e a estrutura programática (programas e ações), evidenciando 

os atributos dos programas e das ações que mereçam ser alterados.  Após a 

apresentação e discussão, o Nível Estratégico decide pela viabilidade ou não dos ajustes. 

Caso a decisão seja por fazer os ajustes na programação, o NGER deve dar 

prosseguimento à etapa de construção da proposta. 

 

3 – CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO (atributos do 

programa e ação) 

A construção da proposta decorrerá da análise realizada nas etapas 

anteriormente descritas, tendo como base as respostas às questões formuladas. É 

indispensável o envolvimento dos responsáveis por programas e ações na análise da 

necessidade de revisão, bem como, na elaboração da proposta de ajuste/revisão da 

programação. 

A análise relativa ao alinhamento estratégico poderá apontar a necessidade de 

alterações que visem assegurar coerência com o objetivo do programa e de suas ações, 

em face ao objetivo estratégico ao qual está vinculado. 

 

Ação: é um instrumento de programação que contribui para alcance do objetivo 
do programa.  

Ação orçamentária: Demanda diretamente dotação orçamentária para sua 
execução. 

Ação não orçamentária: Não demanda diretamente dotação orçamentária para 
sua execução, seus custos estão alocados em outras ações (padronizadas, pessoal) 
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Já a análise dos atributos do programa visa: 

 Melhorar a comunicação do que se deseja (nome);  

 Mensurar adequadamente os resultados do programa (indicador); 

 Definir corretamente os seus beneficiários (público-alvo).  

A análise dos atributos da ação objetiva fundamentalmente:  

 Enunciar claramente o que será realizado (nome); 

 Identificar precisamente o que será entregue com a realização da ação 

(produto = bens ou serviços);  

 Mensurar adequadamente a entrega (produto). 

Com a análise da coerência interna do programa, busca-se assegurar a lógica 

de funcionamento do programa, no sentido de verificar se as suas ações estão em 

consonância com o resultado proposto e se são suficientes para o alcance de seu 

objetivo, podendo ser propostas alterações do escopo, exclusão ou inclusão de novas 

ações. 

No caso de inclusão de novo programa ou ação, faz-se necessário observar as 

orientações quanto aos atributos, contidas no Manual de Elaboração do PPA 2016-2019, 

bem como realizar o seu desdobramento até o nível de tarefas, para que se possa 

estabelecer o valor da ação a partir dos valores da memória de cálculo e possibilitar a 

sua inclusão no próximo PTA de forma adequada. 

Nesse caso, também deverá ser revista toda a distribuição dos recursos 

orçamentários, respeitando o teto total do programa. 

Todos os pontos de modificação ou inclusão deverão ser lançados em 

formulários próprios (disponível na página da SEPLAN, no menu Agenda Estratégica), 

atentando para a elaboração da justificativa clara e objetiva de cada atributo que se 

pretende alterar. 

Antes do encaminhamento à SEPLAN, a proposta deverá ser validada 

formalmente com o Nível Estratégico do órgão ou entidade, devendo esta validação ser 

documentada. 
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4 – ANÁLISE DA SEPLAN 

A SEPLAN realizará análise detalhada das propostas de alterações e suas 

justificativas, caso necessário, solicitará adequação. 

 

5 – ANÁLISE DOS APONTAMENTOS DA SEPLAN 

Após a análise da SEPLAN, o NGER, em conjunto com os responsáveis pelos 

programas e ações, deve realizar a análise dos ajustes propostos pela SEPLAN. 

 

6 – VALIDAÇÃO E INSERÇÃO NO SISTEMA FIPLAN 

Realizados os ajustes, a equipe da SEPLAN (consultores) verificará os devidos 

preenchimentos dos formulários e efetuará os lançamentos no sistema FIPLAN. 
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ANEXO I 

 

  FASES INÍCIO  TÉRMINO RESPONSÁVEL 

1. Revisão/ajustes na programação - PPA 12/jun 03/ago SEPLAN/SP/ 
Unidade Setorial 

1.1 Disponibilização do Guia Prático  12/jun 12/jun SEPLAN/SP  

1.2 Análise da programação (NGER e 
Responsáveis pelas ações) 12/jun 22/jun Unidade Setorial 

1.3 Decisão estratégica 25/jun 29/jun Unidade Setorial 

1.4 
Construção da proposta de alteração da 
programação (atributos do programa e 
ação) 

 02/jul 06/jul Unidade Setorial 

1.5 Análise da SEPLAN 09/jul 13/jul SEPLAN/SP 

1.6 Ajuste da proposta de alteração 16/jul 18/jul Unidade Setorial 

1.7 Validação e inserção no sistema - 
SEPLAN 19/jul 03/ago SEPLAN/SP 

2 Consolidação do projeto de lei de 
revisão 06/ago 30/ago SEPLAN 

2.1.  Elaboração do projeto de lei 06/ago 10/ago SEPLAN/SP 

2.2.  Consolidação dos anexos 13/ago 24/ago SEPLAN/SP 

2.3.  Envio à Casa Civil/Assembleia 
Legislativa 27/ago 30/ago SEPLAN/Gabinete 

      

 

 


