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Apresentação 

 

O  Plano Plurianual é um instrumento de planejamento que estabelece as di-

retrizes estratégias e orçamentárias a serem adotadas pelo Governo por um 

período de 4 anos. E que, se for bem elaborado e implementado, promove a  

transformação da sociedade por meio de políticas públicas que atendam aos 

anseios e necessidades da população..  

 

Ciente que o planejamento estratégico não faz parte da cultura organizacional 

de boa parte dos Governos Subnacionais, a Rede ODS Brasil produziu uma sé-

rie de materiais informativos sobre Planejamento Governamental alinhado à 

Agenda 2030. 

 

Eles adotam linguagem simples para abordar conceitos básicos (mas as vezes 

complexos) da Administração Pública e podem ser utilizados tanto pelo Poder 

Público, quanto pela população interessada em exercer o controle social. 

 

Este primeiro Fascículo conceitua o Plano Plurianual; detalha sua estrutura e 

etapas de elaboração. Os Fascículos seguintes irão aprofundar cada um dos 

elementos aqui apresentados e orientar seu alinhamento à Agenda 2030. 

 

Boa leitura! 

 

Patrícia Menezes 

Cofundadora da Rede ODS Brasil 



1. Instrumentos de  

Planejamento 
 

No âmbito da Administração Pública, 

há três instrumentos de planejamen-

to integrados e articulados que esta-

belecem as prioridades do Governo 

e norteiam todos os demais instru-

mentos de planejamento e gestão. 

São eles: 

 

Plano Plurianual (PPA) 

Estabelece as diretrizes, objetivos e 

metas que irão embasar políticas pú-

blicas que atendam as prioridades 

do Governo e da sociedade. 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) 

Estabelece as metas e prioridades 

para o próximo exercício administra-

tivo; orienta a elaboração da LOA.  

 

Lei Orçamentária Anual (LOA) 

Define os recursos necessários para 

execução das ações previstas na 

LDO. 

2. Estrutura do PPA 

 

Dimensão Estratégica 

É alinhada às diretrizes do Plano de 

Governo apresentado durante a 

campanha eleitoral. 

Apresenta a estratégia de desenvol-

vimento a ser adotada pela Adminis-

tração Pública levando em conside-

ração a Visão de Futuro e demais 

Planos Setoriais. 

 

Dimensão Tática 

Estabelece os caminhos a serem se-

guidos para o alcance da Dimensão 

Estratégica: Programas Temáticos. 

 

Dimensão Operacional 

Está relacionada à eficiência da ação 

de Governo, ou seja, a otimização na 

aplicação dos recursos disponíveis e 

a qualidade das entregas feitas à po-

pulação. 



Visão de Futuro 

Idealiza onde o Governo almeja che-

gar com essa estratégia. 

 

Programa Temático 

Articula um conjunto de Objetivos 

em comum, aprimorando a coorde-

nação das ações de Governo. 

 

Objetivo 

Expressa um resultado transforma-

dor da situação atual de determina-

do tema. É realista e viável.  

Declara o que fazer, como, em qual 

lugar, quando e para quê (impactos 

esperados na sociedade).  

É materializado pelas Iniciativas. 

Meta 

É a medida quantitativa e/ou qualita-

tiva do alcance do Objetivo.  

Pode ser flexível.  

Dá maior transparência à Adminis-

tração Pública. 

Cada Objetivo tem no mínimo uma 

Meta. 

 

Iniciativa 

Estabelece a ligação entre o Plano e 

o orçamento. 

Declara o que deve ser realizado pa-

ra o alcance dos Objetivos e Metas. 

Não incluiu as ações de manutenção 

do Governo. 



3. Elaboração do PPA 

 

Diagnóstico situacional 

É um Raio X da realidade.  

Identifica lacunas, oportunidades e 

desafios para os próximos anos. 

 

Planejamento 

É baseado no Diagnóstico. 

Define a estratégia a ser adotada pe-

lo Governo para cumprir as promes-

sas de campanha. 

Estabelece as prioridades na atuação 

do Governo. 

Define mecanismos de Monitora-

mento e Avaliação ao longo do pro-

cesso de implementação do PPA que 

permitem correções nas políticas pú-

blicas em tempo adequado. 

 

A participação social deve ser assegurada em todas as etapas de 

elaboração e monitoramento do PPA para que a sociedade possa 

verificar se os compromissos de campanha estão sendo cumpri-

dos, além de propor aprimoramentos 
 

4. E o que a Agenda 2030 

tem a ver com isso? 

 

A Agenda 2030 é uma importante 

ferramenta de planejamento e ges-

tão! 

Ela pode ser utilizada como referen-

cial para o Diagnóstico, diretriz para 

o Planejamento e linha de base para 

o Monitoramento e Avaliação. 

Vários Governos no Brasil e no mun-

do já estão fazendo isso e obtendo 

bons resultados. 

Planos Plurianuais alinhados à 

Agenda 2030 

 

Em constante atualização 
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