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O que é o PPA? 

O Plano Plurianual - PPA é um instrumento utilizado pela administração pública, que situa de 

forma regionalizada, as diretrizes (que são as linhas gerais que desenham o Plano), os objetivos 

(que são expressos em cada programa do PPA) e as metas (parcelas de resultados) que se 

pretende alcançar no período de vigência do Plano, a cada programa. Tudo isto, objetivando 

orientar a administração, na aplicação dos recursos públicos, bem como privados, quando for o 

caso destes últimos, para situações onde ocorram parcerias. 

Torna-se importante mencionar que o período de vigência do PPA é de 04 anos. Sendo que, o 

Projeto de Lei do Plano Plurianual, deve ser formulado no primeiro ano de mandato do governo 

eleito e enviado até o dia 15 de setembro do mesmo ano, para apreciação na Assembleia 

Legislativa do Estado.  

- Em relação ao objetivo do PPA, foi destacada a seguinte explanação, segundo Albuquerque, 

et. al. (2008): 

“...organizar as ações de governo em programas orientados a um fim específico; promover a 

transparência na aplicação dos recursos públicos; estimular a concretização de parcerias com 

outros entes públicos e privados; desenvolver a administração gerencial; e aferir os resultados 

alcançados por meio de avaliação dos programas e do plano”. 

O advento da Constituição da República de 1988 foi um marco importante para a 

questão dos avanços sociais, onde a participação da sociedade na tomada de decisões, 

nas administrações públicas dos Estados foram sendo implementadas. Neste sentido, 

observa-se que o orçamento e o planejamento públicos avançaram no contexto 

participação popular, considerando os cidadãos não apenas como meros receptores 

das políticas públicas, mas como partícipes nas sugestões e ações destas, adquirindo 

caráter propositivo nos processos e na condução dessa administração. 

O Estado de Alagoas progride, desde então, para o contexto em evidência, e um dos 

instrumentos contributivos para isto vem a ser o PPA Participativo. Nele, o governo 

apresenta as suas prioridades, bem como ouve dos cidadãos quais as suas reais 

necessidades. 

No PPA Participativo, o governo visita cada um das Regiões de Planejamento do 

Estado, no momento da formulação do Plano. Cada Região é representada por 

membros de sua população, nas chamadas Oficinas Regionais do PPA e nas Audiências 

Públicas. 

Nas Oficinas Regionais são reunidos representantes da sociedade organizada (para 

cada região) com técnicos do governo, onde são discutidas e eleitas quais as demandas 

da região, para que sejam inseridas no PPA. É relevante informar que diante do fato do 

governo não ser possuidor de recursos para atender a todas as necessidades, caberá 

ao planejamento ser instrumento balizador para a eleição das prioridades. 
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O processo de elaboração do PPA envolve os seguintes blocos de atividades: 

a) Atividades Preliminares: 

- Revisão do Manual de Elaboração do PPA e do Cronograma de Atividades; 

- Avaliação do Conjunto de Programas; 

- Preparação do Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG; 

b) Atividades de Planejamento: 

- Mobilização e Assessoramento 

·           Reunião de partida com todos os órgãos da Administração Pública Estadual; 

·           Assessoramento aos órgãos setoriais; 

- Oficinas de Trabalho 

·           Planejamento das oficinas; 

·           Realização das oficinas setoriais; 

·           Realização das oficinas regionais; 

- Processo de Elaboração do PPA: 

·                    Elaboração do Diagnóstico da Situação Sócio-Econômica e Cenários Prospectivos; 

·                    Estudos e Projeções Macro-Fiscais; 

·                    Inserção das informações qualitativas e quantitativas no Sistema de Planejamento 

e Gestão; 

·                    Análise, ajustes e validação das informações; 

- Atividades Formais e de Divulgação: 

·                    Elaboração dos documentos legais; 

·                    Validação do projeto do PPA; 

·                    Exame e parecer jurídico sobre o Projeto de Lei do PPA; 
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·                    Encaminhamento à Assembleia Legislativa Estadual; 

·                    Divulgação do projeto do PPA. 

 


