
Capacitação às equipes 

setoriais 

21/03/2019 



Capacitações do PPA 2020-2023 

• Módulo 1:  Alinhamento conceitual e 

metodológico PPA 2020-23 

• Módulo 2: oficinas de aplicação com grupos de 

secretarias, organizada em seis turmas 

• Módulo 3: vídeos de tutoriais para acesso aos 

sistemas  

• EPA: a partir de 8/4 

• PPA: a partir de 16/5  

• EaD: Metodologia e passo a passo para elaborar 

programas 



 T  Data e período Órgãos participantes 

1 

 
Dia 25/3 (2ª f), manhã 

e tarde 

Sec. Educação, Sec. Desenvolvimento Econômico 

Sec. Esportes, Sec. Cultura e Economia Criativa, Sec. 

Turismo 

2 

 
Dia 26/3 (3ª f), manhã 

e tarde 

Sec. Infraestrutura e Meio Ambiente  

Sec. Agricultura e Abastecimento 

3 

 

Dia 27/3 (4ª feira), 

tarde e 

Dia 28/3 (5ª feira), 

manhã 

Sec. Habitação, Sec. Desenvolvimento Regional  

Sec. Logística e Transportes, Sec. Transportes 

Metropolitano 

4 

 
Dia 28/3 (5ª f) tarde e 

Dia 29/3 (6ª f) manhã 

Sec. Justiça e Cidadania, Sec. Desenvolvimento Social 

Sec. Pessoa com Deficiência, Defensoria 

Sec. Administração Penitenciária, Sec. Segurança Pública 

5 

 
Dia 29/3 (6ª f) tarde e 

Dia 1/4 (2ª f) manhã 

Sec. Fazenda e Planejamento  

Casa Civil, Sec. Governo 

6 
Dia 1/4 (2ª f) tarde e 

Dia 2/4 (3ª f) manhã 

Sec. Saúde  

Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público 

Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado 

Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar 

Manhã: das 8h30 às 12h / Tarde: das 14h às 17h30 



Agenda do dia 

• 14 às 14h40: Abertura e apresentação 

dos resultados da pesquisa com 

gestores do PPA 2016-2019 

• 14h40 às 15h10: A elaboração de 

programas e o Método Orçamento por 

Resultados (OpR) 

• 15h10 às 15h40: Etapas 1 e 2 

Intervalo 

• 16h às 17h: Etapas 3 e 4 

• 17h às 17h30: Etapa 5 e 

considerações finais 

 

 

 

 

 

Capacitação PPA 2020-

2023 

 

Módulo 1: Alinhamento 

conceitual e 

metodológico 



RESULTADOS DA PESQUISA 

COM GESTORES DO PPA 

2016-2019 
Parceria com Fundação SEADE 



MÓDULO 1:  ALINHAMENTO 

CONCEITUAL E METODOLÓGICO 

Capacitação para elaboração do PPA 2020-2023 



Decreto 

64.124/2019 

• Estabelece as diretrizes do Plano 

• Apresenta os componentes dos 
Programas  

• Estabelece o Orçamento por Resultados 
(OpR) como metodologia para elaboração 
de programas 

• Define as responsabilidades dos 
envolvidos 

• SFP: coordenar o processo 

• Secretarias setoriais: elaborar propostas de 
programas 

• SEGOV: coordenar definição dos objetivos 
estratégicos 

• Define como se dará a participação social 

• Conecta o PPA à Agenda 2030 

• Apresenta cronograma geral e prazos 

Fixa normas para a 

elaboração do Plano 

Plurianual 2020-2023 e 

demarca o início do 

processo 

 

Publicado no D.O. em 

09-03-2019 



O PPA estabelece as diretrizes, objetivos da administração 

pública e apresenta os Programas com seus recursos, 

indicadores e metas para o período de 4 anos 

A LOA apresenta os Programas, suas Ações, 

recursos, indicadores e metas para o ano 

A LDO explicita prioridades, metas e condições de 

execução do orçamento anual 

Orçamento Público 



Planejamento 

Programa 

Orçamento 

Na elaboração do PPA 2020-2023, toda 

ação do Governo Estadual será estruturada 

em programas 

Fixação de objetivos e análise de 

cursos alternativos para a ação 

futura a fim de alcançar tais 

objetivos 

 

Curso de ação selecionado 

como o mais eficiente e eficaz 

para alcançar os objetivos 

pretendidos 

 

Expressão financeira que torna 

exequível o curso de ação 

programado 



Subsídios para elaboração dos 

Programas do PPA 2020-2023 

Elaboração 
dos 

Programas 

Diretrizes e 
Objetivos 

Estratégicos 
de Governo 

Estudos e 
informações 

sobre a 
situação do 

Estado 

Manifestações 
dos cidadãos 

nas Audiências 
Públicas 

Diagnósticos 
setoriais 

Planos 
setoriais e/ou 

regionais 



Objetivos 
Estratégicos 

• Representam os Impactos 
mais gerais (de longo 
prazo) para os quais o 
Governo do Estado de São 
Paulo pretende contribuir 
por meio da realização dos 
Programas do PPA. 

Diretrizes 

• Enunciam prioridades para 
a atuação do governo de 
como devem ser 
estruturados e 
encaminhados os 
Programas do PPA, nos 
próximos quatro anos. 



Diretrizes do PPA 2020-2023 

• visando o fortalecimento dos municípios, a redução das 
desigualdades regionais e a difusão territorial das 
principais políticas públicas 

Descentralização 

• visando inserir o cidadão na avaliação das políticas 
públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade 
civil e com o setor privado 

Participação social 

• visando fortalecer o controle social e o combate à 
corrupção Transparência 

• visando o aperfeiçoamento da gestão dos recursos 
públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos Eficiência 

• visando a adoção de modernas tecnologias para a 
melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços 
públicos, em todos os campos da atuação do Governo 
Estadual 

Inovação 



Estudos e informações sobre a situação 

do Estado 

• Aspectos Econômicos, 
Sociais, Demográficos; 

• Indicadores sociais, a 
partir do CadÚnico; 

• Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento 
Sustentável, que 
devem subsidiar a 
definição de 
prioridades.  

• Informações relativas à 

estrutura de Recursos 

Humanos do Estado; 

• Dados e Pesquisas de 

Satisfação e 

Percepção da Ação 

Estatal pela População 

que devem subsidiar a 

definição de 

estratégias. 

 

 



Participação Social/Audiências Públicas 

Período: 15/03 a 30/04 

18 
encontros 
regionais  

5 encontros 
temáticos com 
base nos ODS 

Eletrônica 

Colaboração dos órgãos 
setoriais 

• Apoiar divulgação do 

calendário de audiências 

• Analisar  manifestações dos 

cidadãos e utilizá-las como 

subsídios para elaboração dos 

programas 

• Preparar devolutivas: 

• Motivos de não aproveitamento 

• Indicativos de como a 

manifestação foi incorporada na 

elaboração das propostas 

http://audiencias.ppa.sp.gov.br/ www.ppa.sp.gov.br/audiencias  

http://www.ppa.sp.gov.br/audiencias


Participação Social/Audiências Públicas 

Datas importantes: 

•Envio das manifestações para análise 

dos setoriais:  

•  Resultados parciais: 17/04 

•  Resultados finais: até 10/5 

•Retorno dos setoriais: até 15/6 

•Devolutivas à participação: até 15/8 

 
http://audiencias.ppa.sp.gov.br/ 



Diagnósticos Setoriais 

Estrutura 

• Formulário eletrônico em 

http://www.planejamento.sp.gov.br/ 

• Eixo 1: Aplica-se aos programas 

Finalísticos  e de Melhoria de 

Gestão de Políticas Públicas. Será 

respondido pelos respectivos 

Gerentes de Programas 

• Eixo 2: Aplica-se ao órgão (inclui 

indiretas). Será respondido pelo 

Interlocutor 

• Coordenador de GSPOFP apoia 

o trabalho  

• Prazo: até 29/3 

Objetivos  
• Implementação do PPA 2016-

2019: 
• Realizar análise sobre o 

desempenho do órgão na 
execução dos programas do 
PPA vigente. 

• Cenário Atual e Políticas 
Setoriais 
• Caracterizar seus principais 

problemas, desafios e 
oportunidades. Para tal, utilize 
indicadores socioeconômicos e 
temáticos, dados de registro 
administrativos e outras 
informações que considere 
relevantes. 

 

http://www.planejamento.sp.gov.br/
http://www.planejamento.sp.gov.br/


ELABORAÇÃO DE 

PROGRAMAS 

Métodos, conceitos e ferramentas 



É por meio de 

programas 

que os órgãos 

públicos 

intervêm em 

um cenário 

com o 

objetivo de 

mudá-lo. 



Elaborar e planejar um programa 

significa traçar o caminho para se 

chegar à situação desejada 

Situação 

desejada 
Situação 

inicial 



PROCESSO 1 

PROCESSO 2 

PROCESSO 3 

PROCESSO 4 

planejar 

O programa indicará o que deve ser feito 

$ 

$$ 

$$ 

$ 

 como e quando fazer                     e  

quanto vai custar... 

    2020     2021      2022     2023 

traçar os caminhos para se chegar à 

situação desejada, ...  



... e mensurará os avanços 

2019 2020 2021 2022 2023 

O Estado de SP 

Brasil 

Metas 

por meio de indicadores 



todos os componentes 

de um programa, de 

uma forma lógica e 

consistente.  

Estado de São Paulo adota a metodologia do 

Orçamento por Resultados – OpR 

Para elaborar e planejar um programa, 

gestores de políticas publicas precisam ter 

método, conceitos e ferramentas 

padronizadas, que organizem e comuniquem 



O que são resultados? 

• É a situação desejada que se espera 

alcançar com o programa 

• Representam os benefícios gerados pelo 

programa em seu público-alvo e na 

sociedade 

RESULTADO 
Situação 

desejada 



Metodologia do OpR 

O OpR conta com a ferramenta da Cadeia de 

Resultados, que mostra a relação de causa e 

efeito para atingir o resultado do programa.  

• É como se fosse uma escada onde só é possível subir no 

próximo degrau se o passo anterior for cumprido.  

• Esse encadeamento lógico entre os diferentes níveis 

assegura que o programa esteja alinhado com o resultado. 



Efeito positivo (benefício) 

para o público-alvo do 

programa 

Bens ou serviços 

entregues 

Trabalho realizado 

Meios ou recursos 

Mudanças de longo 

prazo na sociedade 

convertidos  

em 

provocam 

Induzem ou 

contribuem 

Cadeia de Resultados de um Programa 



Como construir a Cadeia de Resultados 

de um Programa? 

IMPACTO 

RESULTADO 

PRODUTO 

PROCESSO 

INSUMOS 

PROBLEMA 

Situação 

desejada 

Situação 

inicial 

Programa 

Indicadores 

de 

resultado 

Indicadores 

de produto 

Indicadores 

de impacto 
1. De onde 

partimos? 

 

 

 

2. Aonde queremos 

chegar?  

 

 

3. Como chegar lá?  



Ação 

Indicadores 

de impacto 

Indicadores 

de produto 

Produtos  

e metas 

Programa 

Objetivos 

Estratégicos 

Indicadores 

de resultado 

DA Cadeia de 

Resultados 

PARA a estrutura de 

Programa 

Objetivo e 

metas 

IMPACTO 

RESULTADO 

PRODUTO 

PROCESSO 

INSUMOS 

PROBLEMA 

Indicadores 

de 

resultado 

Indicadores 

de produto 

Indicadores 

de impacto 



Etapas para elaboração do Programa 

1. Alinhamento 

estratégico 

2. Cadeia de Resultados 

3. Indicadores e 

Pressupostos 

4. Proposta de Estrutura 

de Programas 

5. Proposta de Metas e 

Recursos dos 

Programas 

 

 

IMPACTO 

RESULTADO 

PRODUTO 

PROCESSO 

INSUMOS 

PROBLEMA 

Indicadores 

de 

resultado 

Indicadores 

de produto 

Indicadores 

de impacto 



ETAPAS 

1) ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

2) CADEIA DE RESULTADOS 



De onde 

partimos? 

Quais os 

PROBLEMAS a 

serem 

enfrentados pelos 

Programas do PPA 

2020-23? 

Quais os RESULTADOS 

a serem alcançado 

pelos Programas ao 

final do Plano? 

2019 2023 Aonde 

queremos 

chegar? 

Etapa 1. Alinhamento estratégico 

O que a sociedade 

demanda? O que dizem 

os estudos e planos 

setoriais? 

 

O que os indicadores e 

dados nos apontam? 

 



Alinhamento Estratégico 

1. Definir e selecionar os 
Problemas 

• Explicita desafio, carência ou 
demanda da sociedade, que 
queremos enfrentar 

 

• Relaciona-se diretamente ao 
resultado do programa e ao 
seu público-alvo 

 

• Todo problema precisa ser 
caracterizado, por meio de 
descritores, indicadores e 
informações de contexto 

 

2. Projetar os resultados 

Há dois níveis de resultado: 

• Resultado do programa: efeito 

provocado no público-alvo 

atendido, como consequência 

direta do programa.  

• Impacto: mudanças de longo 

prazo na sociedade para os quais 

o programa se propõe a 

contribuir, como parte da 

estratégia governamental.  

• Correlacionam aos objetivos 

estratégicos do governo 

 



Exemplo: programa fictício do IAMSPE 

• 60% são mulheres  

• 36% tem mais de 60 anos 

• Apenas 28% de seu público é 
residente na capital 
• onde se localiza seu hospital próprio 

(HSPE) 

Descritores do Problema 

Contribuintes  
(servidores 

ativos e 

inativos) 

Beneficiários 
(filhos < 21a, 

cônjuge ou 

companheiro) 

Agregados 
(mãe, 

madrasta, 

pai e 

padrasto) 

Total 

695 mil 456 mil 150mil 1,3 

mi 

54% 35% 11%  100% 

Interior 
52% 

RMSP 
17% 

RMBS 
3% 

Capital 
28% 

• Estado de SP tem 600 mil 

servidores ativos e outros 300 

mil inativos 

• IAMSPE é o plano de saúde 

de 41,4% dos ativos e 64% 

dos inativos 
Dados de 2017 



IAMSPE é o plano de saúde do 

servidor público estadual e sua 

família e precisa estar apto para 

oferecer atendimento com os 

mesmos níveis de qualidade e 

cobertura a todo seu público-

alvo, independentemente de 

onde mora 

PROBLEMA 

Exemplo: programa fictício do IAMSPE 

Declaração do Problema 



Exemplo: programa fictício do IAMSPE 

IAMSPE é o plano de saúde do 

servidor público estadual e sua 

família e precisa estar apto para 

oferecer atendimento com os 

mesmos níveis de qualidade e 

cobertura a todo seu público-

alvo, independentemente de 

onde mora 

Serviços públicos 

estaduais prestados à 

população de forma 

mais eficiente e eficaz 

Melhoria da 

qualidade de vida 

do servidor público 

e família 

Projeção do resultado 

PROBLEMA RESULTADO 

IMPACTOS 

Melhoria e maior controle das 

condições de saúde dos 

beneficiários do IAMSPE, 

proporcionados pela 

prestação de serviços de 

qualidade, oferecidos de 

forma integral, hierarquizada 

e equânime 



Etapa 2. Cadeia de resultados do Programa 

• São trabalhados os 
elementos centrais da 
cadeia de resultados 
do Programa 

• Descrever o resultado 
e especificar o 
público-alvo 

• Definir Produtos e 

• Processos e Insumos 
(Ações) 

RESULTADO 



Ele é efeito provocado na vida desse público-alvo 

• Mudança no estado de 

desenvolvimento do público-

alvo 
• Atitudes 

• Conhecimentos 

• Capacidades 

• Comportamentos 

• Acesso ou o uso, pelo 

público-alvo do programa, 

dos bens e serviços 

ofertados 

O Resultado só acontece se houver um Público-Alvo a 

ser beneficiado pelo programa 



Resultado e Produtos 

Alimentação 

escolar 

 

 

Transporte 

escolar 

 

 

Unidades 

habitacionais 

 

• Produto é um bem ou serviço entregue ao Público-Alvo do Programa 

Resultados são consequência direta da fruição dos bens e 

serviços oferecidos pelo programa 

 



IMPORTANTE! 

• Para que se traduzam em resultados, os produtos 

precisam ser logicamente necessários — ou seja, 

indispensáveis — para sua consecução, 

adequadamente executados e dirigidos a um grupo 

específico de beneficiários. 

• Produtos entregues parcialmente ocasionarão 

resultados incompletos;  

• Produtos sem um público-alvo claramente definido 

dificultam a identificação do atingimento do resultado, 

principalmente do ponto de vista da eficiência do gasto. 



PRODUTO: Atendimento 

especializado a mulheres 

em situação de violência 

 

 

Produtos e Ações 
Um produto não existe sem identificação do processo de 
trabalho e dos insumos utilizados em sua produção e oferta 
ao beneficiário. 

Regra geral: Pode haver: 

AÇÃO AÇÃO 1 AÇÃO 2 

PROCESSO PROCESSO PROCESSO 

PRODUTO: 
Atendimento ambulatorial 

e hospitalar 

 

 

 

INSUMOS INSUMOS INSUMOS 



Roteiro para planejamento de produtos e 

suas ações 
1. O que o órgão/sua área entrega – bem ou serviço – atualmente? 

2. A quem se destina essa entrega? Qual seu beneficiário? Ele é 

interno ao órgão? É nosso beneficiário final?  

3. Como descrever, em linhas gerais, o que compreende a entrega? 

4. Qual o processo de trabalho necessário para consecução dessa 

entrega? Que atividades são realizadas para gerar e entregar o 

produto ao seu beneficiário direto? Há atividades de suporte e 

apoio às finalísticas, como definição de regras, processos e 

outros? 

5. Quem são os responsáveis pela consecução dessas atividades? 

Há mais de uma área envolvida? O processo de trabalho conta 

com a participação de terceiros em sua implementação? Há 

participação de outros órgãos na realização dessas atividades? De 

que modo?  



Roteiro para planejamento de produtos e 

suas ações 
6. Que insumos e recursos são utilizados para consecução do 

trabalho? Eles são exclusivos para consecução deste processo de 

trabalho? São expressivos do ponto de vista dos recursos geridos 

pela organização/área? 

7. A atual forma de conduzir essa ação é a mais eficiente e eficaz 

para gerar e entregar o produto? Existem maneiras mais 

inovadoras? A consecução de parcerias com terceiro setor e/ou a 

troca de informações com outros órgãos públicos  pode contribuir 

para aprimorar a forma de gerar e ofertar o produto?  

8. Os benefícios gerados pelo Produto estão alinhados ao Resultado 

esperado pelo Programa? O Produto é indispensável para atingir o 

Resultado pretendido? 

9. Há questões legais ou outras que podem interferir na prestação do 

serviço ou oferta do bem? 

10. Há Produtos ou processos de trabalho novos que devem ser 

realizados para que o Resultado seja plenamente atendido?  



Exemplo: programa fictício do IAMSPE 

Melhoria e maior controle das condições de saúde dos beneficiários do 

IAMSPE, proporcionados pela prestação de serviços de qualidade, 

oferecidos de forma integral, hierarquizada e equânime 

Serviços públicos estaduais prestados à 

população de forma mais eficiente e eficaz 

Melhoria da qualidade de vida do 

servidor público e família 

IAMSPE é o plano de saúde do servidor público estadual e sua família e precisa 

estar apto para oferecer atendimento com os mesmos níveis de qualidade e 

cobertura a todo seu público-alvo, independentemente de onde mora 

Desenho do 

programa 

Im
p

a
c

to
s

 
R

e
s

u
lt

a
d

o
 

P
ro

d
u

to
s

 
P

ro
c

e
s

s
o

s
 

P
ro

b
le

m
a

 



Exemplo: programa fictício do IAMSPE 

Melhoria e maior controle das condições de saúde dos beneficiários do 

IAMSPE, proporcionados pela prestação de serviços de qualidade, 

oferecidos de forma integral, hierarquizada e equânime 

Serviços públicos estaduais prestados à 

população de forma mais eficiente e eficaz 

Melhoria da qualidade de vida do 

servidor público e família 

4. Serviços de Promoção da Saúde e Prevenção de 

Doenças do usuário 

5. Ensino e formação oferecidos a profissionais de 

saúde e pesquisa aplicada à saúde 

2. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários nos 

CEAMAS 

1. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários  no HSPE 

Assistência à 

saúde pela rede 

credenciada capital 

Atividades relacionadas 

à promoção e proteção 

à saúde 

Desenvolvimento de 

ensino e pesquisa 

Im
p

a
c

to
s

 
R

e
s

u
lt

a
d

o
 

P
ro

d
u

to
s

 
P

ro
c

e
s

s
o

s
 

P
ro

b
le

m
a

 

Assistência à 

saúde pela rede 

credenciada interior 

3. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários  pela rede 

credenciada 

Assistência médico 

ambulatorial nos 

CEAMAS 

Assistência médico-

hospitalar pela rede 

própria/ HSPE 

IAMSPE é o plano de saúde do servidor público estadual e sua família e precisa 

estar apto para oferecer atendimento com os mesmos níveis de qualidade e 

cobertura a todo seu público-alvo, independentemente de onde mora 



AÇÃO 

PROCESSO PROCESSO 

PRODUTO: 
Alimentação escolar 

 

 

INSUMOS INSUMOS 

Produtos e Ações (Processos de trabalho, insumos) 

Nem sempre será possível e viável modelar a estrutura de 

programas e ações, conforme a Cadeia de Resultados inicialmente 

prevista. Essa análise precisará ser feita para orientar as 

definições a serem tomadas pelo setorial na Etapa 4. 

P
ro

d
u

to
 

PRODUTO: 
Serviços de 

Habilitação - CNH  

 

 

PRODUTO: 

 

AÇÃO 

PROCESSO PROCESSO 

INSUMOS INSUMOS 

Serviços de documenta-

ção de veículos 



Ação 

Indicadores 

de impacto 

Indicadores 

de produto 

Produtos  

e metas 

Programa 

Objetivos 

Estratégicos 

Indicadores 

de resultado 

DA Cadeia de 

Resultados 

PARA a estrutura de 

Programa 

Objetivo e 

metas 

IMPACTO 

RESULTADO 

PRODUTO 

PROCESSO 

INSUMOS 

PROBLEMA 

Indicadores 

de 

resultado 

Indicadores 

de produto 

Indicadores 

de impacto 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

PROGRAMA 

A 

Secretaria A 

PROGRAMA 

C 

Secretaria C 

PROGRAMA 

E 

Secretaria E 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

PROGRAMA 

B 

Secretaria B 

PROGRAMA 

D 

Secretaria D 

PROGRAMA 

F 

Secretaria F 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 

• Secretaria de Governo é responsável pela divulgação 

dos Objetivos Estratégicos – até final de março 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

PROGRAMA 

A 

PROGRAMA 

C 

PROGRAMA 

E 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

PROGRAMA 

B 

PROGRAMA 

D 

PROGRAMA 

F 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 

• Programas serão associados aos Objetivos 

Estratégicos para os quais contribuem 

• Cada programa poderá se associar a até 3 Objetivos 

Estratégicos 

 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

PROGRAMA 

A 

Secretaria A 

PROGRAMA 

C 

Secretaria C 

PROGRAMA 

E 

Secretaria E 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

PROGRAMA 

B 

Secretaria B 

PROGRAMA 

D 

Secretaria D 

PROGRAMA 

F 

Secretaria F 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 

• Programas poderão ser Setoriais ou Multissetoriais, de 

acordo com o número de secretarias responsáveis pela 

execução de seus produtos e ações 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

PROGRAMA 

A 

PROGRAMA 

C 

PROGRAMA 

E 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

PROGRAMA 

B 

PROGRAMA 

D 

PROGRAMA 

F 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 

Ação 

Produto e 

metas  

Objetivo e 

metas 

Ação 

Produto e 

metas  

• Programas serão classificados em: 

• Finalísticos 

• Melhoria de Gestão de Políticas 

Públicas 

• Apoio Administrativo 



Classificação  

Características 

Finalístico Melhoria de 

Gestão de Pol. 

Públicas 

Apoio 

Administrativo 

Objetivos e 

Público-alvo 

Externo ao órgão Interno ao órgão Interno ao órgão 

 

Produtos e 

Ações principais 

Ações que geram e 

entregam produtos 

finalísticos 

Ações que geram e 

entregam produtos 

de melhoria de 

gestão de políticas 

públicas 

Ações que geram 

produtos de apoio 

administrativo 

apenas 

 

Outros Produtos 

e Ações 

Pode reunir ações 

que geram e 

entregam produtos 

de melhoria de 

gestão de políticas 

públicas e de apoio 

administrativo 

Pode conter ações 

que geram e 

entregam 

Produtos de apoio 

administrativo 

Não se aplica 

Programas: Classificação e características 



DECRETO Nº 64.124, DE 08 DE 

MARÇO DE 2019 
Fixa normas para a elaboração do Plano Plurianual 2020-

2023 e dá providências correlatas. 

 

 

• Art. 3º, § 2º: As atividades de elaboração, execução, 

monitoramento e avaliação de programas do PPA 2020-

2023 (...) priorizarão os programas finalísticos e de 

melhoria de gestão de políticas públicas. 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

PROGRAMA 

A 

PROGRAMA 

C 

PROGRAMA 

E 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

PROGRAMA 

B 

PROGRAMA 

D 

PROGRAMA 

F 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 

Ação 

Produto e 

metas  

Objetivo e 

metas 

Ação 

Produto e 

metas  

• Produtos serão classificados em: 

• Finalísticos 

• Melhoria de Gestão de Políticas 

Públicas 

• Apoio Administrativo 



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

PROGRAMA 

A 

PROGRAMA 

C 

PROGRAMA 

E 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Descentra-

lização 

Participa-

ção social 

Transpa-

rência 
Eficiência 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 

PROGRAMA 

B 

PROGRAMA 

D 

PROGRAMA 

F 

Inovação 

Estrutura geral do PPA 2020-2023 

Ação 

Produto e 

metas  

Objetivo e 

metas 

Ação 

Produto e 

metas  • Ações serão classificados em: 

• Orçamentárias 

• Não orçamnetárias 



INTERVALO 



ETAPAS 

3) INDICADORES E PRESSUPOSTOS 

4) ESTRUTURA DE PROGRAMAS  

A) Conhecer os principais atributos dos indicadores do PPA  

B) Definir os Indicadores para medir o Resultado do Programa e 
do Produto  

C) Identificar Pressupostos 

D) Passos sugeridos para a definição da Estrutura de Programas 
(Programas, Produtos, Ações) 



INDICADORES 



Indicador 

• É uma medida que permite acompanhar o 

avanço do programa e dos produtos. 

• É fundamental para avaliar os objetivos, 

metas e resultados propostos, quantitativa 

e qualitativamente – MONITORAMENTO. 



Dois níveis de indicadores: 

MEDEM O 
ALCANCE DOS 
OBJETIVOS DO 
PROGRAMA 

RESULTADO MENSURAM E 
QUALIFICAM A 
ENTREGA DE 
BENS/SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

PRODUTO 



PROGRAMA 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 

PRODUTOS 228 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL 

308 - PONTES RURAIS 

310 - MELHOR CAMINHO 

314 - MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS 

330 - SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS – 
FEAP/BANAGRO. 

334 - SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA 
AGROPECUÁRIA PAULISTA. 

335 - CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA 

343 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS 
UNIDADES DA SECRETARIA 

651 - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES E MATAS CILIARES 

657 - ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE 

INDICADOR DE RESULTADO: PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA 



Atributos de um indicador 

• Palavra ou expressão que identifica, de maneira sucinta e 
clara, o aspecto que está sendo mensurado.  Nome  

• Explicação que permite entender o que está sendo 
medido. 

•  Também deve apontar o sentido esperado de evolução do 
indicador (ampliar, manter ou reduzir o seu valor atual). 

Descrição 

• Nome da(s) unidade(s) de medida em que são 
mensurados as quantidades ou valores utilizados no 
indicador. 

Unidade de 
Medida 

• Serviços de formação e capacitação de 

servidores 

• Pessoas atendidas 

• Municípios conveniados 



Atributos de um indicador 

• Palavra ou expressão que identifica, de 
maneira sucinta e clara, o aspecto que está 
sendo mensurado.  

Nome  

• Explicação que permite entender o que está 
sendo medido. 

•  Também deve apontar o sentido esperado de 
evolução do indicador (ampliar, manter ou 
reduzir o seu valor atual). 

Descrição 

• Nome da(s) unidade(s) de medida em que são 
mensurados as quantidades ou valores 
utilizados no indicador. 

Unidade de 
Medida 

• Serviços de formação e capacitação de 

servidores 

• Pessoas atendidas 

• Municípios conveniados 



Atributos de um indicador 

• Palavra ou expressão que identifica, de 
maneira sucinta e clara, o aspecto que está 
sendo mensurado.  

Nome  

• Explicação que permite entender o que está 
sendo medido. 

•  Também deve apontar o sentido esperado de 
evolução do indicador (ampliar, manter ou 
reduzir o seu valor atual). 

Descrição 

• Nome da(s) unidade(s) de medida em que são 
mensurados as quantidades ou valores 
utilizados no indicador. 

Unidade de 
Medida 

• Serviços de formação e capacitação de 

servidores 

• Pessoas atendidas 

• Municípios conveniados 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Valor absoluto 

• indica quantidade (de 
produtos ou serviços 
entregues).  

Proporção 

• Estabelece a relação entre 
dois valores. 

. 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Valor absoluto 

• indica quantidade (de 
produtos ou serviços 
entregues).  

Proporção 

• Estabelece a relação entre 
dois valores. 

. 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Valor absoluto 

• indica quantidade (de 
produtos ou serviços 
entregues).  

Proporção 

• Estabelece a relação entre 
dois valores. 

. 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Porcentagem 

• Obtido a partir do cálculo das 
proporções, multiplicando-se o 
quociente obtido por 100 

Índice ou razão 

• É a razão de um número (“A”) em 
relação a outro número (“B”), 
quando os dois representam 
categorias separadas/distintas.  

. 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Porcentagem 

• Obtido a partir do cálculo das 
proporções, multiplicando-se o 
quociente obtido por 100 

Índice ou razão 

• É a razão de um número (“A”) em 
relação a outro número (“B”), 
quando os dois representam 
categorias separadas/distintas.  

. 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Porcentagem 

• Obtido a partir do cálculo das 
proporções, multiplicando-se o 
quociente obtido por 100 

Índice ou razão 

• É a razão de um número (“A”) em 
relação a outro número (“B”), 
quando os dois representam 
categorias separadas/distintas.  

. 



Atributos de um indicador (Mensuração) 

Taxa 

• Quando os coeficientes são 
multiplicados por uma potência de 
10 ou por múltiplos de 10 para 
melhorar a compreensão do 
indicador. 



Atributos de um indicador (cont.) 

• Intervalo de tempo em que o indicador pode e 
deve ser apurado.  

• A regularidade da apuração permite sua análise 
comparativa.  

• Mensal, quadrimestral, semestral, anual. 

Periodicidade 
de apuração  

• Representa a expressão matemática que 
relaciona as variáveis por meio de operações 
aritméticas. 

Fórmula de 
cálculo 

• São as explicitações de cada um dos termos da 
fórmula de cálculo apresentada. 

Definições 
de variáveis 



Atributos de um indicador (cont.) 

• Intervalo de tempo em que o indicador pode e 
deve ser apurado.  

• A regularidade da apuração permite sua análise 
comparativa.  

• Mensal, quadrimestral, semestral, anual. 

Periodicidade 
de apuração  

• Representa a expressão matemática que 
relaciona as variáveis por meio de operações 
aritméticas. 

Fórmula de 
cálculo 

• São as explicitações de cada um dos termos da 
fórmula de cálculo apresentada. 

Definições 
de variáveis 



Atributos de um indicador (cont.) 

• Indica como a variável é medida. 
(Valor acumulado, valor do mês, 
valor em determinada data, etc).  

Critério de 
mensuração 

• Forma como o indicador será 
apurado ao final do ano, a partir dos 
valores registrados de acordo com 
sua periodicidade. 

Forma de 
totalização 

no ano 

• Indicação de como o Resultado 
Final do PPA será apurado a partir 
da contabilização dos resultados 
anuais. 

Forma de 
totalização 
ao final do 

PPA 



Atributos de um indicador (cont.) 



Atributos de um indicador (cont.) 



Atributos de um indicador (cont.) 



Atributos de um indicador (cont.) 

Algumas orientações: 

o Manter uniformização das regras de totalização 

para elementos que são mensurados de forma 

semelhante (Ex. matrículas, atendimentos, 

pessoas atendidas) 

o Média: utilizada para mensurações que 

guardam uma regularidade nos diversos 

períodos de apuração. 

o Último valor: utilizado para mensurações que se 

alinhem a uma progressão ou regressão (Ex. 

percentual de evolução de obra).  



Atributos de um indicador (cont.) 

• O sentido desejado de variação do 
indicador em termos do desempenho 
esperado para o programa ou 
produto.  

• Possibilidades: “quanto maior 
melhor”, “quanto menor melhor”  

Polaridade 



Definindo indicadores de resultados 

Indicadores de Resultado medem os efeitos do Programa 

gerados no Público-Alvo, compreendendo: 

  

• Acesso do Público-Alvo do Programa aos Produtos (bens 

ou serviços) ofertados; e/ou  

• Mudança nas condições de vida ou na situação dos 

beneficiários como efeito da fruição  dos Produtos do 

Programa 

Programa 2921 – Gestão de Pessoas 

• Indicador 2574 – Índice de absenteísmo por 
adoecimento de servidores e funcionários públicos 



Definindo indicadores de resultados 

o No mínimo um e no máximo quatro Indicadores de 

Resultado. 

o A periodicidade máxima desses indicadores é anual. 

o Deve medir se o programa atingirá o resultado 

esperado e, por princípio, deverá compreender todo o 

trabalho feito, e não apenas parte dele. Caso isso não 

seja possível, deve-se optar por uma medição que 

represente a parte final do processo a ser aferido, ou 

seja, o resultado final. 

o Deve ser passível de ser calculado: existência de fonte 

segura e organizada de dados, com identificação do 

responsável pela apuração dos resultados. 

 



Definindo indicadores de resultados 

•  As fontes das informações para cálculo do Indicador de 

Resultado são, na maioria das vezes, os registros 

administrativos feitos pelas próprias equipes de execução 

dos programas.  

• Também podem ser externas à organização (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD e a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares/POF do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística/IBGE, e o Censo Escolar, do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais/INEP).  

• É preciso estar atento às limitações do indicador.  



Definindo indicadores de produtos 

•  Expressa a quantidade de um bem/serviço entregue aos 
beneficiários do Produto.  

• Preferencialmente, deve permitir calcular a relação entre o 
volume de um Produto entregue e os recursos 
orçamentários alocados para sua produção.  

• É obrigatório e constará das leis orçamentárias anuais. 

LOA 

•  Traz informação de maior interesse ao cidadão  em termos 
de  atuação do governo.  

•  Mensurar dimensões complementares aos aspectos 
quantitativos, que qualifiquem o produto e sua prestação 
(tempestividade, cobertura, etc)  

•  É obrigatório e será publicado no PPA 

PPA 

• É opcional e pode ser utilizado para complementar as 
informações do Produto, quando os indicadores LOA e PPA 
não foram suficientes para representar os atributos ou 
especificidades da prestação do serviço ou da entrega do 
bem 

GERENCIAL 

LOA 
PPA 

GERENCIAL 



Definindo indicadores de produtos 

•  Descrever cada indicador de produto com frases 

que contribuam para a sua exata compreensão, 

com elementos de orientação para a correta 

interpretação das informações obtidas a partir da 

fórmula de cálculo construída. 

• Atentar para a questão da apuração: existência 

de fonte de dados confiável para a apuração.  

• O período de apuração deve ser no mínimo 

mensal e no máximo semestral. 



Indicadores de Programa 

• Pelo menos um e até quatro indicadores, com meta nas leis 
orçamentárias. 

• Obrigatórios para programas finalísticos e de melhoria de gestão de 
políticas públicas. 

Indicadores de Produto 

• Obrigatório para produtos classificados como finalísticos e de melhoria 
de gestão de políticas públicas. 

• No próximo ciclo, serão definidos dois tipos de indicadores com metas 
publicadas 

• Indicador LOA: Expressa, sempre que possível e apropriado, a 
quantidade de bem ou serviço entregue aos beneficiários do 
programa. Será apresentado tanto no PPA quanto na LOA. 

• Indicador PPA: Revelam outros aspectos relevantes do produto, como 
cobertura, qualidade ou frequência de entrega, atendimento a 
grupos específicos. 

• Pode haver mais um outro indicador de produto, denominado gerencial 
(não há meta em lei).  



PRESSUPOSTOS 



Pressupostos 

• São condições ou fenômenos externos sobre os quais o 

órgão não tem controle, mas que precisam acontecer 

para que se alcancem as metas de resultado do 

programa e de produtos.  

• Ajudam a prever a viabilidade de um programa/produto; 

assim, os pressupostos mais críticos devem ser previstos 

e registrados na fase de planejamento.  

• Devem ser identificados tanto para a meta de Resultado 

do Programa quanto para a de Produto. 

• Geram informações importantes para o monitoramento 

dos programas. 



Como identificar os pressupostos? 

• Há alguma condição externa ao órgão que precisa ser 

mantida ou satisfeita para que o resultado do programa 

ou de produto seja alcançada?  

• A organização de fato não tem controle sobre esse fator?  

• Sua ocorrência é muito importante ou condicionante para 

o alcance do resultado ou geração do produto?  

• A chance do fato ou fenômeno não ocorrer é alta?  

 

 



Que fatores têm impacto sobre a entrada/permanência 

de jovens na Fundação Casa?  Como eles influenciam 

o atingimento das metas da Fundação? 

APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

AOS ADOLESCENTES 

PELO PODER 

JUDICIÁRIO 

DEFICIÊNCIA DA 

REDE 

SOCIOASSISTENCIAL 

NA ATENÇÃO AO 

ADOLESCENTE EM 

SITUAÇÃO DE RISCO 

SOCIAL 



Que fatores têm impacto sobre a demanda dos 

estudantes de Ensino Médio por vagas no Centro 

Paula Souza? Como eles influenciam as metas da 

organização? 



PROPOSTA DE ESTRUTURA 

DE PROGRAMAS 



Papel das equipes técnicas 

• Analisar o Programa proposto à luz dos 

demais Programas. 

• Preparar as informações das fichas de 

Programa, Produtos, Ações e Indicadores 

para inserir no Sistema EPA (Estrutura de 

Programas e Ações). 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2. Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 



Atividades 

Preencher 
planilha com as 

fichas de 
Programas, 
Produtos e 

seus 
Indicadores, e 

das Ações 

Inserir dados 
nos sistemas 

computacionais 
EPA e PPA 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

o Denominar os Programas: o nome do Programa deve traduzir o 

Resultado. Pode ser um nome fantasia que identifique claramente o 

Programa, com no máximo 80 caracteres.  

 

o Definir os Objetivos: expressar, de maneira concisa e precisa, a 

finalidade do programa descrevendo o resultado desejado em relação 

ao Público-Alvo, usando seus descritores. Utilizar o verbo no infinitivo 

(obter, implementar etc.) 
 



1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2. Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

o Definir quais produtos ficarão representados na 

estrutura e como. 

o Definir os produtos e ações de apoio administrativo 

(um único para o órgão ou um por programa?). 

o Compreender a natureza do programa/produto 

(finalístico, de melhoria de gestão, de apoio 

administrativo). 

o Reanalisar alocação de insumos.  

o Realizar correlação com ações e unidades gestoras 

já existentes.  

 

Passos sugeridos 



PROGRAMA 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 

PRODUTOS 228 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL 

308 - PONTES RURAIS 

310 - MELHOR CAMINHO 

314 - MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS 

330 - SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS – 
FEAP/BANAGRO. 

334 - SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA 
AGROPECUÁRIA PAULISTA. 

335 - CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA 

343 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS 
UNIDADES DA SECRETARIA 

651 - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES E MATAS CILIARES 

657 - ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE 

INDICADOR DE RESULTADO: PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA 

Ação 6267 - 

GESTÃO 

ADMINISTRATIVA 

E OPERACIONAL 

DA CIA DE 

DESENV. 

AGRÍCOLA 

S.PAULO-CODASP 

Decreto Nº 63.280 

(Março 2018) 



1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

Passos sugeridos 

o Previamente à decisão do dirigente máximo do órgão, 

é importante que as equipes técnicas dialoguem com os 

técnicos da SFP. 

o É só depois da validação da estrutura programática 

que se faz o planejamento de metas e recursos. 

 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 

Descrever o problema identificado na Etapa 

Alinhamento Estratégico. Trata-se da situação inicial, 

representada por um problema, oportunidade, uma 

necessidade ou demanda da sociedade, a ser enfrentada 

pelo programa. A extensão desse texto tem limite de 400 

caracteres 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 

Apresentar o Resultado esperado com a descrição de 

seus elementos centrais. A extensão desse texto tem 

limite de 400 caracteres 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 

 Descrever o conjunto de destinatários e/ou usufruidores 

dos bens ou serviços ofertados por um Programa. A 

extensão desse texto tem limite de 400 caracteres 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 
Indicar a área geográfica de atuação do Programa: 

Estadual (se for para o Estado inteiro), Regional (se 

atingir determinadas Regiões) ou Municipal (se atingir 

apenas determinados Municípios). 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 
Indicar a área geográfica de atuação do Programa: 

Estadual (se for para o Estado inteiro), Regional (se 

atingir determinadas Regiões) ou Municipal (se atingir 

apenas determinados Municípios). 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 

Categorizar o Programa considerando o número de 

órgãos responsáveis por sua execução. Setorial: quando 

somente um órgão executa o programa. Multissetorial: 

quando mais de um órgão executa o programa com um 

único objetivo. 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PROGRAMAS 

 

1. Diagnóstico 

2. Objetivo 

3. Público-alvo 

4. Abrangência Espacial 

5. Tipo do Programa 

6. Classificação dos programas 

7. Associação de Objetivos Estratégicos 

8. Associação de Órgãos 

9. Ordenação dos Produtos 

 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 

Categorizar o Programa quanto ao seu objetivo e 

Público-Alvo: Finalístico; de Melhoria de Gestão; de 

Apoio Administrativo.  



Passos sugeridos – Exemplo Ordenação 

Produtos 

Que produtos 

contribuem de 

forma mais 

direta para o 

resultado do 

programa? 



1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

PRODUTOS 

 

1. Denominação 

2. Descrição 

3. Beneficiários 

4. Abrangência Espacial 

5. Classificação 

6. Associação à política pública 

 

REALIZADOS NA ETAPA 2 

Passos sugeridos 



Passos sugeridos – Exemplo Associação 

Políticas Públicas (Produto) 

Associação a políticas públicas: Inclusão; Jovens 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 

Já definido na etapa 2.  



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 

Expressa, de forma sucinta, o que será efetivamente 

realizado no âmbito da ação, seu escopo e delimitações. 

Relaciona-se com o conjunto de atividades ou etapas do 

projeto descritas como processo de trabalho. Seu texto 

deve conter no máximo 600 caracteres 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 

Expressa para que a ação foi criada e será 

implementada; qual objetivo a ser alcançado, ou seja, a 

parcela de contribuição do produto gerado pela ação 

para o alcance do resultado (objetivo) do programa. 

Texto que deve iniciar com verbo no infinitivo, e ter até 

400 caracteres. 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 

Orçamentária ou não orçamentária. Detalhamento que 

ocorrerá posteriormente, na etapa que envolve a 

definição de recursos.  



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 

Projeto: conjunto de operações desenvolvido em um período de tempo 

limitado, que  resulta em um produto final que contribui para o aumento ou 

o aperfeiçoamento da ação governamental. 

Atividade: conjunto de ações do governo realizadas de forma continuada 

cujo produto final resulta exclusivamente na manutenção da ação 

governamental já existente. 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 
Detalhamento da descrição. Indica como a ação será 

implementada, por exemplo, se de maneira direta ou por 

contratação de terceiros. Pode conter dados técnicos e detalhes 

sobre os procedimentos que fazem parte da execução da ação. 

Deve conter no máximo 600 caracteres. 



Passos sugeridos 

1. Denominar os Programas e definir de 
seus objetivos  

2, Analisar cada Programa à luz dos 
demais Programas existentes 

3. Decidir sobre a proposta de cada 
Programa e suas Ações 

4. Detalhar os atributos de cada 
Programa e de seus Produtos  

5. Detalhar os atributos das Ações 

 

 

1. Nome 

2. Descrição 

3. Finalidade 

4. Tipo 

5. Posição 

6. Forma de implementação 

7. Entidades fora do governo que participem da ação 

8. Unidades orçamentárias 

9. Associação a Planos de Trabalho (PTs) 

 

A depender do produto proposto e dos processos de trabalho a 

ele vinculado, suas ações podem decorrer de uma ou mais 

ações já existentes, implicando na necessidade de fazer a 

associação das PTs 



Passos sugeridos (Exemplos Ações 

Orçamentárias) 



Melhoria e maior controle das condições de saúde dos beneficiários do 

IAMSPE, proporcionados pela prestação de serviços de qualidade, 

oferecidos de forma integral, hierarquizada e equânime 

Serviços públicos estaduais prestados à 

população de forma mais eficiente e eficaz 

Melhoria da qualidade de vida do 

servidor público e família 

IAMSPE precisa estar apto para oferecer atendimento 

com os mesmos níveis de qualidade e cobertura a todo 

seu público-alvo, independentemente de onde mora 

4. Serviços de Promoção da Saúde e Prevenção de 

Doenças do usuário 

5. Ensino e formação oferecidos a profissionais de 

saúde e pesquisa aplicada à saúde 

2. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários nos 

CEAMAS 

1. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários  no HSPE 

Assistência à saúde 

pela rede 

credenciada capital 

Atividades relacionadas 

à promoção e proteção 

à saúde 

Desenvolvimento de 

ensino e pesquisa 

Im
p

a
c

to
s

 
R

e
s

u
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d

o
 

P
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u
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P
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c
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Assistência à 

saúde pela rede 

credenciada interior 

3. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários  pela rede 

credenciada 

Assistência médico 

ambulatorial nos 

CEAMAS 

Assistência médico-

hospitalar pela rede 

própria/ HSPE 

Indicadores 

* PPA: Tempo médio de 

agendamento de consultas 

* LOA: Nº consultas 

médicas realizadas 

* PPA: Tempo médio de 

agendamento de consultas 

* LOA: Nº Atendimentos 

realizados (consultas + 

internações + diagnósticos) 

* Gerencial: índice de 

renovação de leitos do 

HSPE 

* PPA: Média mensal de 

pacientes compensados em 

relação aos acompanhados 

(%) 

* LOA: Nº de campanhas e 

atividades realizadas 

* PPA: Relação candidato-

vaga 

* LOA: Nº Profissionais de 

saúde matriculados 

* Gerencial: Taxa de abandono 

da residência médica 

* % Dispersão de serviços de 

assistência ambulatorial no 

Estado 

* % Dispersão dos serviços de 

internação no Estado 

* % Dispersão dos 

diagnósticos no Estado 

* % de Satisfação dos usuários 

Índice de absenteísmo por adoecimento 

de servidores e funcionários estaduais 

% Satisfação dos cidadãos e 

usuários de serviços públicos 

* PPA: Tempo médio de 

agendamento de consultas 

* LOA: Nº Atendimentos 

realizados (consultas + 

internações + diagnósticos) 

* Gerencial: Média de exames 

laboratoriais por consulta 



Melhoria e maior controle das condições de saúde dos beneficiários do 

IAMSPE, proporcionados pela prestação de serviços de qualidade, 

oferecidos de forma integral, hierarquizada e equânime 

Serviços públicos estaduais prestados à 

população de forma mais eficiente e eficaz 

Melhoria da qualidade de vida do 

servidor público e família 

IAMSPE precisa estar apto para oferecer atendimento 

com os mesmos níveis de qualidade e cobertura a todo 

seu público-alvo, independentemente de onde mora 

4. Serviços de Promoção da Saúde e Prevenção de 

Doenças do usuário 

5. Ensino e formação oferecidos a profissionais de 

saúde e pesquisa aplicada à saúde 

2. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários nos 

CEAMAS 

1. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários  no HSPE 

Assistência à saúde 

pela rede credenciada 

capital 

Atividades relacionadas 

à promoção e proteção 

à saúde 

Desenvolvimento de 

ensino e pesquisa 

Im
p

a
c

to
s

 
R

e
s
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Assistência à 

saúde pela rede 

credenciada interior 

Assistência médico 

ambulatorial nos 

CEAMAS 

Assistência médico-

hospitalar pela rede 

própria/ HSPE 

* PPA: Tempo médio de 

agendamento de consultas 

* LOA: Nº consultas 

médicas realizadas 

* PPA: Tempo médio de 

agendamento de consultas 

* LOA: Nº Atendimentos 

realizados (consultas + 

internações + diagnósticos) 

* Gerencial: índice de 

renovação de leitos do 

HSPE 

* PPA: Média mensal de 

pacientes compensados em 

relação aos acompanhados 

(%) 

* LOA: Nº de campanhas e 

atividades realizadas 

* % Dispersão de serviços de 

assistência ambulatorial no 

Estado 

* % Dispersão dos serviços de 

internação no Estado 

* % Dispersão dos 

diagnósticos no Estado 

* % de Satisfação dos usuários 

Índice de absenteísmo por adoecimento 

de servidores e funcionários estaduais 

% Satisfação dos cidadãos e 

usuários de serviços públicos 

* PPA: Tempo médio de 

agendamento de consultas 

* LOA: Nº Atendimentos 

realizados (consultas + 

internações + diagnósticos) 

* Gerencial: Média de 

exames laboratoriais por 

consulta 

Pressupostos 

Os servidores mantém 

sua contribuição ao 

IAMSPE 

Existem prestadores em número 

suficiente no mercado e 

interessados em todas as 

localidades 

3. Serviços de atenção à 

Saúde oferecidos aos 

beneficiários  pela rede 

credenciada 

* PPA: Relação candidato-

vaga 

* LOA: Nº Profissionais de 

saúde matriculados 

* Gerencial: Taxa de abandono 

da residência médica 



ETAPA 5: PROPOSTA DE 

METAS E RECURSOS  



Etapa 5: Proposta de metas e recursos 

• A SFP deve enviar, previamente aos setoriais, 

diretrizes, recomendações e limites para subsidiar a 

proposição de metas e recursos 

• Inovações: 

• Os recursos dos programas deverão previstos em nível de 

ação. 

• Complementando a memória de cálculo das metas do PPA, 

as secretarias deverão registrar explicações sobre como 

chegaram àquele cálculo, demonstrando qual o esforço 

pretendido no tempo. 

• Nesta etapa, as áreas também deveriam ordenar os 

produtos, conforme seu nível de contribuição para o 

resultado do programa 

 

 

 



Elaboração de Programas 

Proposta de Estrutura de 
Programas e Ações 

• Etapa 1: Alinhamento estratégico  

• Etapa 2: Cadeia de resultados 

• Etapa 3: Indicadores e Pressupostos  

• Etapa 4: Proposta de Estrutura de 
Programas  

Propostas de metas e recursos 

• Etapa 5: Proposta de Metas e 
Recursos dos Programas 

(3 a 26/6 ) (1º/4 a 15/5) 



Etapas Período/Prazo 

Propostas setoriais de programas 01/04 a 15/05 

Registros das propostas de programas no 

sistema EPA 
22/04 a 15/5 

Análise SFP e validação da estrutura proposta 15/5 a 02/06 

Diretrizes, previsão e limites de recursos Até 30/04 

Propostas setoriais para metas e recursos dos 

programas (inclui registros no sistema PPA) 
03 a 25/06 

Analise SFP 26/6 a 10/7 

Reuniões conjuntas 15 a 26/7 

Envio do PL-PPA à ALESP Até 15/08 



Portal do PPA 2020-2023 

MATERIAL DE APOIO: 

• Decreto do 

PPA 

• Manual para 

elaboração de 

Programas 

• Manuais dos 

sistemas 

• ... 

 
www.ppa.sp.gov.br/ppa2023  

http://www.ppa.sp.gov.br/ppa2023


OBRIGADA! 
suporteppa@planejamento.sp.gov.br  

3204-4831/4901 

 

Hotsite do PPA 2020-2023 

www.ppa.sp.gov.br/ppa2023 

 

Audiências Públicas 

www.ppa.sp.gov.br/audiencias  

mailto:suporteppa@planejamento.sp.gov.br
http://www.ppa.sp.gov.br/ppa2023
http://www.ppa.sp.gov.br/audiencias

