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Levantamento de Informações 

1 - Identificação do Objeto da Ação Pública 

Observação:  

A identificação dos principais problemas, dos principais grupos da sociedade que são atingidos por 

esses problemas, de indicadores que meçam situações relevantes, bem como as entidades que 

podem auxiliar na resolução dos problemas trazem informações essenciais para a criação dos 

Objetivos do PPA. Cada Objetivo deve ser concebido como uma estrutura específica para resolver 

ou mitigar os problemas identificados. 

É necessário ter clareza do problema a ser enfrentado para que se possa definir o que fazer.  

 

Questionamentos: 

1.1. Quais os principais problemas relacionados às áreas de atuação abaixo listadas que 

ocorrem na sua Região Administrativa e que podem ser mitigados ou resolvidos pela 

Administração Regional? 

Áreas de atuação  Problemas 

Desenvolvimento Econômico   

 

 

Direitos Humanos  
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Áreas de atuação  Problemas 

Assistência Social  

 

 

Esporte e Lazer  

 

 

Desenvolvimento Urbano  

 

 

Infraestrutura  

 

 

Mobilidade Urbana  

 

 

Cultura  

 

 

Educação  

 

 

Meio Ambiente  

 

 

Saúde  

 

 

Segurança Pública  

 

 

 

1.3 - Quais as principais causas e consequências dos problemas identificados? 

1.4 - Quais os principais grupos da população que são atingidos por esses problemas? 

1.5 - Há formas de mensurar esses problemas? Caso afirmativo, indicar quais formas. 

1.6 - A Unidade já atua de alguma forma para mitigar ou resolver esses problemas? Caso 

afirmativo, detalhar a forma de atuação. 

1.7 - A resolução ou mitigação do problema depende da atuação de outras entidades? Caso 

afirmativo, quais entidades? Como essas entidades poderiam auxiliar na mitigação ou 

resolução do problema?  



2 - Levantamento de informações internas 

Observação: 

Etapa essencial do processo planejamento que oferece subsídios para identificar a 

capacidade de execução da unidade e quais medidas devem ser adotadas para minimizar 

as deficiências internas: 

 

Questionamentos: 

2.1 - Levantar as seguintes informações: 

 Competências da Unidade; 

 Estrutura da Unidade 

 Estimativa da força de trabalho (detalhada por áreas: meio e fim); 

 Quantidade e tipos de instalações utilizadas pela Unidade; 

 Principais Projetos em andamento 

 

2.2 – Levantar as deficiências da unidade (descrever em que medida essas deficiências 

atrapalham no alcance de resultados): 

 Recursos humanos (em termos de quantidade, capacitação e distribuição); 

 Disponibilidades tecnológicas; 

 Estrutura administrativa vigente; 

 Instalações;  

 Recursos orçamentários e financeiros; 

 Outras deficiências relevantes. 

  



3 – Plano de Ação - O que fazer, como fazer, quanto fazer, onde fazer, quando fazer 

Observações: 

Após o levantamento das informações relativas aos itens 1 e 2 a Unidade deverá fazer 

escolhas sobre: 

 Ações que devem continuar; 

 Ações que devem ser alteradas; 

 Ações que serão descontinuadas. 

A proposição de metas e ações deve ser compatível com os seguintes elementos: 

 Disponibilidade dos recursos (humanos, financeiros, tecnológicos e materiais); 

 Capacidade de execução da unidade; 

 Maturidade dos projetos propostos. 

A disponibilização dos tetos orçamentários para o PPA somente ocorrerá em julho de 2019. 

Até esta data a Unidade poderá projetar metas e quantitativos de entregas de bens e 

serviços na Fase Qualitativa de Elaboração do PPA 2020-2023. Contudo, na Fase 

Quantitativa essas metas deverão ser ajustadas de acordo com os valores disponíveis para 

cada exercício de vigência da PPA. 

 

Questionamentos: 

3.1 - Quais as providências necessárias para superar as deficiências internas?  

3.2 - Quais serviços ou bens a unidade deve oferecer para mitigar ou resolver os problemas 

identificados? 

3.3 - Qual a quantidade de bens e serviços necessários para mitigar ou resolver os 

principais problemas identificados? 

3.4 - Onde e quando implementar essas ações? 

 

 

 


