


Numa Abordagem  Territorializada e 
Participativa

Instrumentos de planejamento



Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que 
estabelece, e forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da Administração Pública Federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 
165 da Constituição Federal de 1988.



Plano Plurianual - PPA

� Planejamento Público,  médio prazo, que orienta as ações de governo no 
período de quatro anos. 

� O PPA estabelece, de forma territorializada, as diretrizes, programas, 
objetivos, metas e as ações da administração.

� Viabiliza a articulação das políticas públicas municipais com as estratégias 
estaduais e  nacionais, através do PPA.

� Articula com as ações dos Municípios e da iniciativa privada.



Ações Orçamentárias

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 o Estado, os municípios, 
territórios, a sociedade e a 
integração de políticas públicas, necessários ao 
alcance dos Objetivos

Visão de Futuro e Diretrizes Estratégicas

OBJETIVOS
[resp. por objetivo]

Metas
[resp. por meta]

Ações estratégicas e
Empreendimentos 
Individualizados

Retratam 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

DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

PPA

PROGRAMAS 
TEMÁTICOS

LOA

PROGRAMAS 
TEMÁTICOS
[indicadores]



Incorpora as aspirações da população e dos governantes e descreve o quadro 

futuro que se deseja atingir, permitindo entender com clareza o que é preciso 

mudar ou se aperfeiçoado no Estado para que a visão seja concretizada.

Visão de Futuro PPA do Estado do Piauí: 

Desenvolvimento econômico com equidade social, segurança e sustentabilidade.



Proposição de conteúdo que serve como base ou ponto de partida para um concluir uma 
lógica de raciocínio

Premissas do PPA do Estado:

� Planejamento estratégico participativo com enfoque territorial

� Dinamismo econômico, inclusão produtiva e sustentabilidade ambiental

� Inclusão social, segurança e combate à pobreza

� Gestão eficiente e transparência na aplicação dos recursos



São orientações, guias, rumos, ou seja, são linhas que definem e regulam um 

traçado ou um caminho a seguir.

Diretrizes do PPA do Estado:

� Desenvolvimento humano

� Desenvolvimento econômico com inclusão social e sustentabilidade.

� Infraestrutura

� Gestão eficiente com transparência e controle social



Programa Temáticos      

Temas das das Políticas Públicas e orienta a ação governamental. 

Programa de Gestão             

Ações administrativas, destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 

governamental.

Ação Estratégica  

Declara à sociedade as entregas de bens  e Serviços. Norteia a atuação governamental e 

estabelece um elo entre o Plano e o Orçamento.

.



PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO:
Qual sua importância da Participação na mudança da realidade do município?

Envolvimento da 
comunidade no 
planejamento e 

definição do 
futuro

Identificação das 
necessidades 

locais

Resultados 
concretos no 

desenvolvimento 
dos Territórios

Oportunidades 
concretas de 

mudança



PLANEJAMENTO TERRITORIALIZADO:

Qual sua importância  na mudança da realidade do município?

� Tratamento diferenciado para cada grupo de municípios.

� Construção de ações estratégicas para a implementação de política de 
desenvolvimento sustentável.

� Considera os diferentes estágios de desenvolvimento dos municípios, 
identificando os pré-requisitos necessários para que possam atingir os resultados 
esperadas na aplicação das políticas públicas.



Estágios diferentes

Ações diferentes

Respostas diferentes

Horizonte temporal diferente

São unidades de planejamento, criadas pelo Governo do Piauí, 
para estimular e organizar a participação da sociedade civil nos 
processos de planejamento, execução e avaliação das Políticas 
Públicas



PPA Municipal: como elaborar?

� Diagnóstico da Situação Município:  onde estamos ? Processo Participativo.

� Programa de Governo do Candidato Eleito: Compromissos firmados pelo então 

candidato com a sociedade.

� PPAs Federal e Estadual: Alinhamento com estratégias de desenvolvimento e com 

as políticas públicas previstas pelos Governos Federal e do Estado que poderão ter 

impacto no Município.

� Diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do Município: A compatibilização do PPA 

com o Plano Diretor do Município, quando este existir.

� Constituição Federal.



Como o PPA do Estado pode orientar na construção do PPA Municipal?
1 - Por meio de suas Diretrizes: 

Diretriz PPA Estadual Município (exemplo)

Desenvolvimento Humano Promover inclusão social através da

educação.

Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável 

Garantir politicas de geração de renda e 

preservação ambiental.

Infraestrutura Aprimorar a infraestrutura urbana e 

rural

Governança na qualidade da receita e 

despesa.

Buscar formação de consórcios públicos 
com outros Municípios ou Estado para 

otimização dos recursos.

Gestão eficiente com Transparência



Como o PPA do Estado pode orientar na construção do PPA municipal?

2- Por meio de suas ações

� É necessário o diálogo entre os diferentes instrumentos de planejamento como o PPA 
e LOA, em especial nos níveis estadual e municipal, como forma de potencializar 
ações convergentes.

� Cabe ao gestor municipal, na elaboração de seu PPA, orientar-se de acordo  com os 
planos nacionais e Estaduais de políticas públicas, bem como seus respectivos PPAs.

Exemplo:
� Arranjos Produtivos Locais – APL, no PPA do Estado, o foco está centrado no 

desenvolvimento das cadeias produtivas correlatas estimulando a formação de 

parcerias, bem como promovendo incentivos ao investimento privado. 



Como o PPA do Estado pode orientar na construção do PPA municipal?

� Exemplo do PPA Do Estado:

Território / Dimensão/ Programa / Unidade / Ação

TERRITÓRIO COCAIS

DIMENSÃO ECONÔMICA

PROGRAMA 22 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR

FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS AGROPECUÁRIOS E DA SOCIOBIODIVERSIDADE



PLANEJAMENTO TERRITORIALIZADO

DESAFIO

INCORPORAÇÃO DAS DEMANDAS TERRITORIAIS NO PLANEJAMENTO 
DA GESTÃO MUNICIPAL



Secretaria do Planejamento – SEPLAN
Unidade de Planejamento Estratégico – UPE

planejamentoparticipativo@seplan.pi.gov.br


