
Check list para conferência das propostas do PPA 2016-2019: 
 
1. Conferir os atributos de Ações Padronizadas, neste link: Z:\GENSIG\PLANOS 

PLURIANUAIS\PPA-2016-2019\PPA 2016-2019 elaboração\_Kit para equipe de trabalho 
(Abrir o arquivo Padronizadas Centrais v3); 

 
2. Conferir os atributos de Ações Padronizadas Setoriais (verificar com o próprio órgão o que 

foi definido e conferir os itens de a a k do tópico 4 abaixo) 
 

3. Conferir atributos de Programas Multissetoriais, neste link: Z:\GENSIG\PLANOS 
PLURIANUAIS\PPA-2016-2019\PPA 2016-2019 elaboração\_Kit para equipe de trabalho 
(Abrir o arquivo ATRIBUTOS DE PROGRAMAS MULTISETORIAIS PPA 2016 - Copy) 

 
4. Conferir alinhamento do PPA 2016-2019 com o Planejamento Estratégico do Governo 

2015-2018. Z:\GENSIG\PLANOS PLURIANUAIS\PPA-2016-2019\PPA 2016-2019 
elaboração\_Kit para equipe de trabalho\Documentos Orientações Estratégicas 2015-18 
 

5. Conferir Ações Não Padronizadas, verificando os seguintes itens: 
 
a. Coerência do título da ação com a sua finalidade; 
b. Coerência da finalidade com o produto da ação (o produto deve responder à 

seguinte pergunta: qual bem ou serviço a ação entregará à sociedade?) ; 
c. Verificar se o produto escolhido é mensurável; 
d. Adequação do produto da ação com a unidade de medida utilizada para mesurá-lo 

(Ex.: Trecho pavimentado, unidade de medida: Km// Evento realizado, unidade 
de medida: unidade ); 

e. Coerência na relação Identificador de Quantidade x Unidade de Medida x Produto 
(responder à pergunta: É para somar ou acumular o produto?); 

f. Verificação de erros gramaticais; 
g. Adequação da função (associada à instituição/órgão) e subfunção (associada a 

finalidade da ação). A portaria MPOG 42/99 traz as funções e subfunções;  
h. Esfera: se for função 08-Assistência social; 09-Previdência Social e 10- Saúde e 

órgãos 44000-SESA e 60.000-IPAJM e Unidade Orçamentária 46.201, será S- 
seguridade Social, se não, F- Fiscal; 

i. Tipologia. Para atividade o código tem que ser par (a ação deverá ter carácter 
contínuo, ex.: administração da unidade); para projeto o código tem que ser 
ímpar (a ação tem começo, meio e fim definidos, ex.: implantação de 
bicicletários); Não criar ações que sejam ao mesmo tempo Atividade e Projeto, 
Ex.: Construção e Manutenção de...; 

j. Origem: PPA; 
k. Órgão e UO; 
l. Verificar alinhamento das finalidades das Ações aos objetivos dos Programas; 
m. Ler para o GPO as ações cadastradas e verificar se estão todas no sistema. Pode 

ocorrer confusão na operação da funcionalidade “Cancelar importação” e o 
descarte indesejado de ações ser feito. Pode haver também esquecimento do 
técnico no cadastro de uma ação específica. 

 
5.Verificar atributos dos Programas: 
 a) Título; 
 b) Objetivo; 
 c) Diretriz Geral de Governo; 
 d) Área de Resultado 



 e) Valor Global 
 f) Tipo 

g) Público Alvo 
h) Verificar se todas as UO´s fizeram o lançamento das propostas no sistema  


