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Vinculação PPA, 
LDOs e LOAs 

“No período de elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 também 
deverão ser informados os instrumentos de programação 
orçamentária para o exercício de 2016, que viabilizarão a execução 
das ações definidas no planejamento de médio prazo. Com isso, se 
pretende superar as possíveis dificuldades decorrentes da 
dissociação entre PPA e LOA.” 
 
 
“Ao se elaborarem os instrumentos de programação orçamentária 
concomitantemente aos programas e ações do PPA, está se buscando 
uma maior integração dos dois instrumentos e evitando a 
dissociação entre a Lei Orçamentária e o PPA.” 



Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento de Orçamento e Finanças  

Vinculação PPA, 
LDOs e LOAs 

PPA 2016-2019 

LDO 2016 LOA 2016 

LDO 2017 LOA 2017 

LDO 2018 LOA 2018 

LDO 2019 LOA 2019 
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Estrutura 
Programática 

•No PPA, os programas são desdobrados em ações que 
correspondem a um conjunto de operações cujos 
produtos contribuem para o alcance dos objetivos do 
programa.  
 

•As ações são executadas no orçamento através de 
Instrumentos de Programação: Projetos, Atividades ou 
Operações Especiais. 
 

•Cada ação do PPA corresponderá a um ou mais 
instrumentos de programação na LOA. 



Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento de Orçamento e Finanças  

Estrutura 
Programática 

 
 LOA PPA 

Programa 

Ação 

Instrumento de 
Programação 

Instrumento de 
Programação 

Ação 

Instrumento de 
Programação Ação 
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Tipos de Instrumentos 
de Programação 

• Projeto: 
 

 Instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do 
Governo. 

 

 Exemplos: 3152 – Restauração e Ampliação da ERS/118 

            9147 – Construção, Ampliação e Qualificação de                                        
   Hospitais Regionais 
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Tipos de Instrumentos 
de Programação 

• Atividade: 
 

 Instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações que 
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
Governo. 

 

 Exemplos: 6756 – Controle e Erradicação da Tuberculose e Brucelose 

            4713 – Passe Livre Estudantil - SETM 
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Tipos de Instrumentos 
de Programação 

• Operação Especial: 
 

 Instrumento de Programação que envolve despesas que não 

contribuem para a manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não 
resulta um produto e não geram contraprestação direta sob 
a forma de bens ou serviços, como pagamento de dívidas, 
aposentadorias e pensões, decisões judiciais, reserva de 
contingência.  

 

 Exemplos: 4557 - Sentenças Judiciárias/Precatórios - TJ/TRT/TRF - FASE 

             8355 - Contribuição Patronal para o RPPS/RS - FEPPS 
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Código de 
Identificação 

• Cada Instrumento de Programação possui um 
código de identificação de 4 dígitos, fornecido 
pelo DOF após análise dos setorialistas, para não 
haver repetição de códigos em diferentes órgãos 
e até mesmo para resgate de códigos de 
Instrumentos de Programação com a mesma 
finalidade, que já existiram ao longo do tempo. 
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Informações para o 
SISPLAG 

• Projeto, Atividade ou Operação Especial. Tipo 

• Número fornecido pelo DOF.  Código 

• Deve expressar o objeto do Instrumento de 
Programação em até 80 caracteres. 

Título 
(Nome) 

• Deve conter a identificação do que será 
executado através do instrumento de 
programação, tendo correlação direta com 
a ação do PPA. 

Descrição 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 402 – Prevenção e Repressão à Criminalidade Programa 

• 2073 – Realização das Funções de Polícia 
Judiciária para a Prevenção e Repressão 
Qualificada ao Crime 

Ação 

•Realizar as atividades atinentes às atribuições de Polícia 
Judiciária, estabelecidas na legislação vigente, em especial: (a) 
na realização da investigação criminal qualificada, e (b) na 
execução da estratégia de reestruturação e modernização dos 
processos de trabalho, tendente ao aperfeiçoamento de 
sistemas e gerenciamento da prestação dos serviços de Polícia 
Judiciária, com base em indicadores e na utilização do Sistema 
de Inteligência Policial. 

Descrição da Ação 

• Projeto Tipo IP 

• 5699 – Construção de Delegacias de Polícia Código e Título IP 

•Construir delegacias de polícia em diversas localidades, 
proporcionando melhoria no atendimento ao público e na 
prestação dos serviços de polícia judiciária. 

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 387 – Transportes Multimodais Programa 

• 1980 – Construção de Acessos Municipais com 
Integração à Malha Rodoviária Estadual 

Ação 

•Aumentar a extensão da rede rodoviária existente, 
possibilitando a integração das comunidades à malha 
rodoviária estadual, beneficiando mais usuários. A Ação 
envolve todos os serviços referentes a construção: 
terraplenagem, pavimentação a base de revestimento 
poliédrico, asfáltico , paralelepipédico e outros, obras 
complementares, desapropriações, serviços de meio 
ambiente e supervisão/fiscalização. 

Descrição da Ação 

• Projeto Tipo IP 

• 3151 – Pavimentação de Acessos Municipais Código e Título IP 
•Executar a pavimentação de acessos de ligação das sedes 

municipais às principais  rodovias pavimentadas da malha 
Estadual, assim como, execução das obras de arte corrente, 
integrantes desses trechos de rodovia. 

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 448 – Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência 
com Sucesso na Educação Básica  Programa 

• 2242 – Atendimento da Educação Básica com Qualidade Social e 
Cidadania Ação 

• Atender, com qualidade social e cidadania, os alunos da Educação Básica - Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos -, nos 
turnos diurno e noturno, do campo e da cidade. Priorizar a universalização do Ensino Médio e 
Médio Integrado à Educação Profissional. Implantar e implementar turmas de MOVA, Brasil 
Alfabetizado, Pró-Jovem Urbano e Rural. Potencializar a expansão da correção de fluxos e de 
reativação de turmas dos anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental em áreas geográficas 
estratégicas, objetivando o aumento de vagas para alunos excedentes e evitando grandes 
deslocamentos desses. Construir alternativas político-pedagógicas à multisseriação. 
Desenvolver projetos político-pedagógicos que garantam as diversidades, as especificidades e 
necessidades dos alunos da cidade e do campo, com políticas de educação que dialoguem com 
os movimentos sociais, dos assentados, cooperativados, pequenos agricultores, quilombolas, 
indígenas, entre outros. 

Descrição da 
Ação 

• Atividade Tipo IP 

• 2373 – Alimentação Escolar Qualificada e Monitorada Código e Título IP 
• Executar o Programa de Alimentação Escolar  através do fornecimento e qualificação da 

alimentação escolar aos alunos da Educação Básica. Monitorar o atendimento da alimentação 
escolar  escolarizada, qualificando a armazenagem, manuseio  e preparo dos alimentos, bem 
como orientar a comunidade sobre os hábitos alimentares saudáveis, estimulando a 
implementação de um cardápio regionalizado, utilizando a agricultura familiar como forma de 
desenvolvimento econômico e social do campo. Complementar a alimentação escolar  para as 
Escolas de Ensino Médio/contraturno e das escolas com até 100 alunos. 

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 393 – RS Tecnópole Programa 
• 2022 – Apoio aos Parques e Polos Tecnológicos Ação 
• Apoiar e coordenar a integração entre universidades, centros de pesquisa 

e o setor produtivo em nível regional, por meio dos Polos de Inovação 
Tecnológica nas regiões dos COREDEs e, no âmbito do Estado, pela 
implementação do Programa Gaúcho de Parques Científicos Tecnológicos - 
PGTEC, estimulando a criação e a atração de novas empresas nacionais e 
internacionais de base tecnológica, no sentido de complementar a cadeia 
produtiva regional de acordo com o Programa RS Tecnópole. 

Descrição da 
Ação 

• Atividade Tipo IP 
• 6704 – Parques e Polos Tecnológicos Código e Título IP 
• O Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos (PGtec) visa fomentar o 

desenvolvimento científico e tecnológico no território do Estado com foco na inovação e 
na sustentabilidade, onde os Parques se encaixam como ambientes de inovação onde se 
instalam empresas inovadoras e/ou centros de P&D de grandes empresas. Atualmente, o 
PGTec conta com 15 parques tecnológicos credenciados, distribuídos por todo o Estado. 
Desses, 3 estão consolidados e 12 estão em consolidação. O Programa de Parques, por sua 
vez, visa apoiar e coordenar a integração entre universidades, centros de pesquisa e o 
setor produtivo em nível regional, por meio dos Polos Tecnológicos nas regiões dos 
Conselhos de Desenvolvimento Regionais – COREDE. Nos 28 COREDES existentes, há, 
atualmente, 25 polos tecnológicos implantados, os quais cobrem diferentes regiões do 
Estado, com uma distribuição uniforme em todo o território do Estado. 

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 138 – Programa de Apoio Administrativo Programa 

• xxxx – Apoio Administrativo e Qualificação da 
Infra-estrutura – (sigla do órgão) 

Ação 

• Apoio Administrativo e Qualificação da Infra-
estrutura. 

Descrição da Ação 

• Atividade Tipo IP 
• xxxx – Apoio Administrativo e Qualificação da 

Infra-estrutura – (sigla do órgão) Código e Título IP 

• Sem descrição padrão. Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 138 – Programa de Apoio Administrativo Programa 

• xxxx – Publicidade Institucional – (sigla do órgão) Ação 

•Publicidade Institucional. Descrição da Ação 

• Atividade Tipo IP 

• xxxx – Publicidade Institucional – (sigla do órgão) Código e Título IP 

• Divulgar nos meios de comunicação, inclusive 
nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou 
campanhas desenvolvidas pelo governo do 
estado com caráter educativo, informativo ou de 
orientação, nos termos do parágrafo sétimo, 
artigo 149, da Constituição Estadual.  

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 138 – Programa de Apoio Administrativo Programa 

• xxxx – Remuneração do Pessoal Ativo – (sigla do órgão) Ação 

• Remuneração do Pessoal Ativo. Descrição da Ação 

• Atividade Tipo IP 

• xxxx – Remuneração do Pessoal Ativo – (sigla do órgão) Código e Título IP 

• Despesas orçamentárias com pessoal ativo relativas a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 
subsídios, inclusive adicionais, gratificações, abonos, inclusive abono família, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, encargos sociais relativo ao 
RGPS, bem como ressarcimento de pessoal requisitado/adido de outros Órgãos do 
Estado ou de outras esferas de governo, e outras correlatas à despesa com pessoal. 
Além de prover auxílios-transporte, auxílios-alimentação e outros benefícios 
assistenciais (auxílio-funeral, auxílio-creche, auxílio-babá, benefícios por invalidez 
permanente ou morte, dentre outros) dos servidores públicos estaduais.  

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 369 – Encargos Especiais Programa 

• xxxx – Serviço da Dívida – (sigla do órgão) Ação 

•Pagamento de amortização, juros, correção e 
outros encargos da dívida flutuante e da dívida 
fundada interna e externa. 

Descrição da Ação 

• Operação Especial Tipo IP 

• xxxx – Parcelamento da Dívida 
Contratada/Confessada– (sigla do órgão) Código e Título IP 

•Pagar despesas com amortização da dívida 
pública contratada, principal e encargos, inclusive 
as contraídas por confissão ou reconhecimento 
de obrigações não cumpridas anteriormente. 

Descrição IP 
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PPA 2012-2015 e 
LOA 2015 

• 369 – Encargos Especiais Programa 
• xxxx – Outros Encargos Especiais – (sigla do órgão) Ação 
• Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime 

próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição 
complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos 
empregados das fundações, sentenças judiciárias, encargos oriundos dos depósitos 
judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos 
servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição 
para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de 
receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, 
contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos 
gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios. 

Descrição 
da Ação 

• Operação Especial Tipo IP 

• xxxx – Contribuição Patronal ao FAS/RS-IPERGS – (sigla do órgão) 

• xxxx – Sentenças Judiciárias/Precatórios - TJ/TRT/TRF – (sigla do órgão) 

• xxxx – Sentenças Judiciárias/RPVs - TJ/TRT/TRF – (sigla do órgão) 

• xxxx – Contribuição Patronal para o RPPS/RS – (sigla do órgão) 

• xxxx – Contribuição Patronal para o FUNDOPREV – CIVIL – (sigla do órgão) 

• xxxx – Complementação Financeira ao RPPS/RS – (sigla do órgão) 

Códigos e 
Títulos IP 
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Orientações PLOA 
2016 

 

Data  Horário Local Curso / Oficina 

21 e 22 Julho 9h30 às 11h30 
Auditório 

Seplan 
Noções sobre orçamento 

21 e 22 Julho 14h30 às 16h30 
Auditório 

Seplan 
Oficina do SEO 

23 Julho 14h30 às 16h30 
Auditório 

Seplan 
Oficina para as Estatais 

27 a 31 Julho 
03 a 07 Agosto 

9h30 às 12h 
14h30 às 17h 

Sala 42 
Oficinas de orientação sobre a 
proposta orçamentária 
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Área Social 

Carolina Gyenes – Ramal: 1526 

(Saúde e Cultura) 

 

Leila Santos – Ramal: 1520 

(Educação) 

 

Roberta Moraes – Ramal: 1527 

(Justiça e Trabalho) 

Área de Gestão e 
Governança 

Fabiano Schwanck – Ramal: 1523 
(Administração, Procuradoria Geral e 

Fazenda) 
 

Cláudia Dal Pozzo – Ramal:1534 
(Outros Poderes) 

 
Márcio Teixeira – Ramal: 1524 

(Governo do Estado) 
 

Paula Prux – Ramal: 1518 
(Planejamento) 
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Área de Infraestrutura 

Andrei Nunes – Ramal: 1510 

(Transportes, Obras, Habitação e 
Saneamento) 

 

Paulo Telles – Ramal: 1521 

(Segurança e Minas e Energia) 

 

Área Econômica 

José Maia – Ramal: 1525 

(Agricultura e Desenvolvimento Rural) 

 

Robson Ferreira – Ramal:1530 

(Desenvolvimento, Ciência e 
Tecnologia, Turismo e Esporte) 

 

Adoni Alencar – Ramal: 1528 

(Meio Ambiente) 
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Área de Planejamento e 
Coordenação 

Alessandro Martins 

Adi Collaziol 

Cláudia Dal Pozzo 

Paulo Chiechelski 

Roberto Torres   
 

 

Direção 

Herbert Klarmann 

Diretor 

 

José Maia 

Diretor-Adjunto 
 

E-mail: dof@seplan.rs.gov.br 


