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INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS

CICLO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA

LDO EXECUÇÃO AVALIAÇÃO

LOA
ACOMPANHAMENTO

ALINHADOS A ESTRATÉGIA DE 
GOVERNO E A REALIDADE FISCAL



Lei do Plano Plurianual: Define os Programas e suas ações que irá realizar 
durante o período de 4 anos. É a peça macro do planejamento público.  
A ser entregue ao Legislativo até 01/08/2019.

PPA

LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias: Instrumento de ligação entre PPA e LOA. 
Estabelece as Diretrizes para elaboração do orçamento a ser e executado, 
bem como as Metas e Prioridades. A ser entregue ao Legislativo até 
15/05/2019.

LOA
Lei Orçamentária Anual: Contém as Receitas e Despesas  previstas alocadas 
em um conjunto de programas e suas ações definidas na Lei do PPA, para o 
exercício, respeitando os parâmetros e diretrizes da LDO.  A ser entregue ao 
Legislativo até 15/09/2019.

Orçamento
Ciclo de Planejamento e



PPA
PLANO PLURIANUAL

O PPA é elaborado no primeiro 

ano de governo e planejado para 

os próximos quatro anos, 

alcançando o primeiro ano do 

governo seguinte. É organizado 

por meio de programas, que 

contemplam as ações a serem 

desenvolvidas pelo Estado no 

período. 

O PPA é o instrumento 

constitucional que define os 

Programas, Ações e Diretrizes de 

Governo, para um período de 

quatro anos, para a 

administração estadual. 



Integração entre processos de
planejamento – metodologia
que viabilize a integração entre
os níveis estratégico, tático e
operacional;

Perspectiva do cidadão –
programas que deem
tratamento a situações-
problema que afetam o
cidadão e que a ele
entreguem resultados;

Regionalização – atenção à
multiescalaridade das
questões, dos tratamentos e
dos resultados da ação pública;

PPA 2020-2023
DIRETRIZES

Transversalidade e
intersetorialidade – ações e
iniciativas intersetoriais,
para tratar macroproblemas
de maneira integrada e
compartilhada;

Planejamento estratégico e
Gestão por resultados –
tradução dos objetivos em
indicadores de resultado,
viáveis de serem aferidos em
tempo oportuno para o
acompanhamento, a avaliação
e a tomada de decisão
estratégica.



Integração entre 
processos de 
planejamento

 Integração com a Base 
Estratégica

 Integração com o Orçamento

 Integração com os Prioritários



PPA
Estrutura - Programas Temáticos

Programas Temáticos:   

 de natureza finalística;

 resultam em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

 de natureza intersetorial e que buscam dar tratamento a situações-problemas socialmente 

identificada, reconhecidas e declaradas pelo Governo como um problema de política pública 

a ser enfrentado.

Ação Programática :  conjunto de Iniciativas com o qual se pretende atacar as causas críticas de 

uma situação-problema e provocar mudanças em benefício de um público-alvo. 

Iniciativas:    projetos ou atividades, que consumirão um conjunto de recursos (orçamentários, 

humanos, organizacionais, etc.) para ofertar alguns bens e serviços públicos (produtos) capazes 

de provocar resultados que promovam mudanças sobre as causas dos problemas. 



PPA
PPA – Próximos passos

 Em andamento a constituição Rede de Planejamento e Orçamento – Decreto 54.536 

de 25 de março de 2019 – coordenadores e representantes setoriais

 Capacitação – Curso EaD via Escola de Governo – 08 de abril a 30 de abril – 4 módulos

 Evento de abertura – 24 de abril – auditório do Ministério Público – 9 horas

 Contribuições dos COREDEs – 25 de abril – Auditório do CAFF – 9 horas

 Maio – inicio das oficinas de elaboração
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