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Elaboração do PPA 2016-2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Elaboração e discussão da Dimensão Estratégica e da Proposta 

Metodológica do PPA 2016-2019
02 jan / 15 mar

Validação da Dimensão Estratégica 20/abr a 30/jul

Reunião com Secretários Executivos dos Ministérios 19

Retorno das contribuições dos Secretários Executivos (Diretrizes) 10

Fórum Dialoga Brasil Interconselhos – discussão de propostas 14 a  16

Primeira Rodada de Oficinas com os Ministérios para elaboração dos 

Programas Temáticos
22 /abr a 15/mai

Segunda Rodada de Oficinas com Ministérios para finalização dos 

Programas Temáticos 
04 a 26

Diálogos Setoriais 04 a 29 

Abertura do SIOP para captação da fase qualitativa 11/mai a 3/jun

Terceira Rodada de Oficinas com Ministérios – com nível diretivo, para 

validação dos Programas Temáticos
30/mai a 24/jun

Validação dos Programas Temáticos com a Presidência da República 25 a 28

Fórum Dialoga Brasil Interconselhos - devolutiva 01 e 02

Diálogos Federativos (por macrorregiões) 01 a 18

Abertura do SIOP para captação da fase quantitativa 29/jun a 17/jul

Envio do PL PPA 2016 – 2019 ao Congresso Nacional 27
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Entregas de bens e serviços à 
sociedade, resultantes da coordenação 
de ações governamentais, decorrentes 

ou não do orçamento. 

Visão de Futuro e cenários. 
Macrodesafios

65  PROGRAMAS TEMÁTICOS

471
OBJETIVOS

(resp. por objetivo)

2.402  Metas

2.434 Iniciativas
(281 Empreendimentos 

Individualizados)

Retrata a agenda de governo, 
organizada por recortes Políticas 

Públicas

Expressa as escolhas de políticas 
públicas, orientando a atuação do 
Governo para o que deve ser feito

Medida do alcance do Objetivo, 
podendo ser de natureza quantitativa 

ou qualitativa.    

PPA 2012-2015

(747  INDICADORES)

DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

PPA

Ações Orçamentárias

65  PROGRAMAS TEMÁTICOS

LOA

3
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4

Declara os meios que viabilizam os objetivos e 
suas metas, explicitando o “como fazer” ou as 

entregas de bens e serviços resultantes da 
atuação do Estado ou os arranjos de gestão, a 

pactuação entre os entes federados, entre Estado 
e sociedade ou a integração de políticas públicas

Visão de Futuro. 
Eixos e Diretrizes Estratégicas

PROGRAMAS TEMÁTICOS

OBJETIVOS
(resp. por objetivo)

Metas
(resp. por meta)

Iniciativas e
Empreendimentos 

Individualizados

Retrata a agenda de governo, organizada por 
recortes Políticas Públicas

Expressa as escolhas de políticas públicas, 
orientando a atuação do Governo para o que 

deve ser feito

Medida do alcance do Objetivo, podendo ser de 
natureza quantitativa ou qualitativa.    

(indicadores)

DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

PPA

Ações 
Orçamentárias

PROGRAMAS
TEMÁTICOS

LOA

PPA 2016-2019



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOEstrutura e Conceitos

Mensagem 
Presidencial
Mensagem 

Presidencial

Visão de Futuro

Eixos Estratégicos

Diretrizes Estratégicas

Anexo IAnexo I
Objetivos

Programas de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao 

Estado

Programas Temáticos

Anexo IIAnexo II

Anexo IIIAnexo III
Empreendimentos 

Individualizados como 
Iniciativas



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTONavegação no SIOP
Qualitativo
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Programa



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTONavegação no SIOP
Indicador



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTONavegação no SIOP
Objetivo
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOBotões para Consulta
a Listas de Atributos



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOBotões para Consulta
a Listas de Atributos
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Dúvidas

Núcleo de Relacionamento SPI

E-mail: spi@planejamento.gov.br
Telefone: 2020-4800
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Código e Título

Cadastro no SIOP 

Valor Global

Anexo I

Indicadores
Atributos 

dos 
Programas 
Temáticos

Atributos 
dos 

Programas 
Temáticos

Programa 
Temático
Programa 
Temático

Retrata as agendas de governo, organizadas por recortes selecionados 
de Políticas Públicas que orientam a ação governamental. 
Sua abrangência representa os desafios e orienta a gestão do Plano, no 
que diz respeito ao monitoramento e avaliação da dimensão tática.
O Programa Temático se desdobra em Objetivos. 

Valor de Referência para a 
Individualização de Projetos em 
Iniciativas

Contextualização
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOCaracterísticas
do Objetivo

1. Declara as informações necessárias para a eficácia da ação governamental (o 

que fazer, como fazer, em qual lugar, quando e para quê). 

2. Conjunto de Objetivos de um Programa Temático revela a estratégia do 

governo em determinada política pública.

3. Deve ser escrito de forma clara e direta a fim de facilitar sua comunicação e 

não deve ser apenas o enunciado de uma intenção.

4. Primeiro nível de responsabilização do Plano, uma vez que é identificado um 

órgão responsável para cada Objetivo.

5. Elemento de ligação entre o Programa Temático e suas Fontes de 

financiamento
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Características

ObjetivoObjetivo

O objetivo deve expressar as escolhas de políticas 
públicas para a transformação de determinada 
realidade, orientando taticamente a atuação do 
governo para o que deve ser feito frente aos desafios, 
demandas e oportunidades impostos para o
desenvolvimento do País e para a melhoria da 
qualidade de vida da população.

Atributos 
dos 

Objetivos

Atributos 
dos 

Objetivos

Código 

Enunciado

Órgão Responsável

Caracterização

Meta para 2019

Regionalização da 
Meta

Iniciativas

Anexo I

Cadastro no SIOP
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Código e Título

Valor Global

Anexo II

AtributosAtributos

Programa 
de Gestão,  

Manutenção 
e Serviços 
ao Estado

Programa 
de Gestão,  

Manutenção 
e Serviços 
ao Estado

Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são 
instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 
governamental.

Observação: Programas de Operações Especiais não integram o 
Plano.



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOAnexo III

Empreendimentos 
Individualizados 
como Iniciativas

Empreendimentos 
Individualizados 
como Iniciativas

São projetos que apresentam, individualmente, 
custos iguais ou superiores aos valores de 
referência adotados em um Programa Temático, 
considerando todas as etapas de sua implantação. 
Esse valor é estabelecido pelo Ministério do 
Planejamento, em conjunto com os Ministérios 
afetos ao Programa Temático. 
Deve haver a indicação, portanto, do custo total 
estimado para cada projeto.

Cadastro no SIOP
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Individualizados



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOAtributos dos 
Programas Temáticos

CódigoCódigo

Convenção adotada para organização e representação 
do programa. 
O mesmo código é utilizado no PPA e no Orçamento 
Federal.

TítuloTítulo

Expressa o tema a ser tratado. 
Portanto, sua conformação deve levar em conta um 
campo construído a partir de uma racionalidade pela 
qual o governo, a sociedade, a academia e outros 
atores relevantes reconheçam como uma área de 
atuação pública.
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ContextualizaçãoContextualização

Descreve sucintamente a política e expõe o 
porquê dos objetivos terem sido escolhidos,
como eles se relacionam entre si e como se 
pretende alterar a realidade a partir da
atuação do Governo Federal em torno deles.

Seu conteúdo será utilizado como linha de 
base para a avaliação do PPA.

SPI encaminhará proposta inicial aos 
Ministérios até 10/jun.

Atributos dos 
Programas Temáticos
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IndicadoresIndicadores

Conjunto de parâmetros que permite acompanhar a evolução de um 
programa. Cada indicador permite identificar, mensurar e comunicar, de 
forma simples, a evolução de determinado aspecto da intervenção 
proposta pelo programa. 
Devem buscar dialogar com o conjunto dos Objetivos propostos.
Devem ser sempre passíveis de apuração periódica no período do PPA, 
de tal forma a possibilitar a avaliação da intervenção feita. 
Apenas quando não houver disponibilidade de indicadores de 
resultado/efetividade, sugere-se adotar indicadores de processo.

SPI encaminhará proposta inicial aos Ministérios até dois dias antes da 
segunda oficina.

AtributosAtributos

Atributos dos 
Programas Temáticos

Cadastro no SIOP

Denominação
Fonte
Unidade de Medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Periodicidade
Base Geográfica
Fórmula de Cálculo
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Valor 
Global
Valor 
Global

Indica uma estimativa dos recursos disponíveis durante o 
período do PPA para a consecução dos Objetivos relacionados 
ao Programa. O PPA indicará o valor para o ano de 2016 e o 
consolidado para o período restante (2017 a 2019).
Será especificado por esferas orçamentárias, com as 
respectivas categorias econômicas, e por outras fontes.

Valor 2016 Valor 2017-2019
(mil R$) (mil R$)

Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social 2.000.000 6.000.000

Despesas Correntes 500.000 1.500.000
Despesas de Capital 1.500.000 4.500.000

Orçamento de Investimento 
das Empresas Estatais

_______ _______

Outras Fontes 200.000 800.000
Valor Global R$ 9.000.000 

Programa 
Temático

Exemplo:Exemplo:

Atributos dos 
Programas Temáticos
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Valor de Referência 
para a 
Individualização de 
Projetos em 
Iniciativas

Valor de Referência 
para a 
Individualização de 
Projetos em 
Iniciativas

Valores estipulados por Programa Temático e a partir 
dos quais os projetos serão individualizados no PPA 
como Iniciativas. 
Esses valores serão definidos pelo MP em conjunto 
com os ministérios afetos ao Programa Temático e 
devem permitir:

� identificar os projetos de maior relevância para 
cada Programa Temático;

� contribuir para o monitoramento, avaliação e 
gestão do Plano.

O valor de referência será especificado por esferas 
orçamentárias e outras fontes.

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 100.000.000
Orçamento de Investimento das Empresas Estatais

Outras Fontes 100.000.000

Valor de Referência para Individualização de Projet os em Iniciativas

Programa Temático

Exemplo:Exemplo:

Atributos dos 
Programas Temáticos
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CódigoCódigo Convenção adotada para a organização e representação 
dos Objetivos no Programa Temático.

Atributos dos
Objetivos

EnunciadoEnunciado
O Objetivo deve ser escrito de forma clara e direta, 
devendo comunicar à sociedade as escolhas de governo, 
orientando taticamente a ação governamental para o que 
deve ser feito.

Órgão 
Responsável

Órgão 
Responsável

Cada Objetivo terá como responsável pela sua 
coordenação um Órgão Superior, cujas atividades 
impactam de maneira mais contundente a sua 
implementação.
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CaracterizaçãoCaracterização

Deve descrever sucintamente o contexto e a 
estratégia de implementação, indicando de maneira 
clara e direta a situação a ser alterada pelo Objetivo. 
Deverá expor a forma como os atributos 
subordinados (metas, iniciativas, empreendimentos 
individualizados, ações orçamentárias e 
financiamentos extraorçamentários) se relacionam 
entre si.
Na caracterização, devem ser detalhados o escopo (o 
que fazer, como fazer, para quê, em qual lugar e 
quando) e as informações relevantes para o Objetivo, 
tais como aspectos legais, dimensão territorial, a 
articulação federativa necessária, segmentos 
prioritários da política, além de questões 
tecnológicas, de gestão, recursos humanos e de 
financiamento envolvidas.

Cada Ministério responsável encaminhará proposta 
de caracterização para a SPI em até 5 dias após a 
segunda oficina.

Atributos dos
Objetivos



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Meta para 
2019

Meta para 
2019

As metas expressam a medida de alcance do Objetivo, podendo ser 
de natureza qualitativa ou quantitativa.
Cada Objetivo poderá ter uma ou mais metas associadas.
Passam a ter um Órgão Superior responsável, que pode ser diferente 
do Órgão responsável pelo Objetivo ao qual ela pertence.

RegionalizaçãoRegionalização

Fornece informações relacionadas à distribuição das metas 
estipuladas para o Objetivo no território. A regionalização será 
expressa em macrorregiões, estados ou municípios. Em casos 
específicos, por recortes adequados para o tratamento de 
determinadas políticas públicas, tais como região hidrográfica, 
bioma, territórios de identidade e área de relevante interesse 
mineral. 

Atributos dos
Objetivos

Cadastro no SIOP

AtributosAtributos

Código
Descrição
Órgão Responsável
Instituição Responsável pela Apuração
Método de Apuração
Anexo com o Método de Apuração
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Regionalizações
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IniciativasIniciativas

A Iniciativa é o atributo do Programa que declara os 
meios que viabilizam os Objetivos e suas metas, 
explicitando o “como fazer” ou as entregas de bens e 
serviços resultantes da atuação do Estado ou os 
arranjos de gestão (medidas normativas e 
institucionais), a pactuação entre entes federados, 
entre Estado e sociedade ou a integração de
políticas públicas, necessários ao alcance dos 
Objetivos.

Atributos dos
Objetivos

Cadastro no SIOP
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