O que é o PPA: O Plano Plurianual, elaborado no primeiro ano de mandato do Presidente da República e previsto na
Constituição no art. 165, § 1º, traz o planejamento de médio prazo do Governo Federal por meio do estabelecimento
de diretrizes, objetivos e metas que nortearão a atuação da administração pública federal. Assim, por meio do PPA, o
Governo Federal declara um conjunto de políticas públicas a serem implementadas, bem como os resultados
almejados para os próximos quatro anos, tendo em conta às demandas sociais e diretrizes de governo. O PPA 20202023 foi instituído pela Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, e regulamentado pelo Decreto nº 321, de 15 de
abril de 2020.
Processo de construção do PPA 2020-2023: A base inicial para a elaboração do PPA 2020-2023 foi a realização de
oficinas temáticas participativas. Nessas oficinas realizou-se o desenho de programas sob gestão do Ministério da
Cidadania por meio de identificação do problema a ser enfrentado e suas respectivas causas e consequências. A
segunda fase foi marcada por gestões bilaterais pela equipe técnica do Ministério e as áreas finalísticas, que buscaram
alinhar as discussões do PPA ao Plano Estratégico do Ministério. A partir das discussões realizadas, foi possível definir
um objetivo, uma meta e um indicador para cada um dos programas finalísticos que atualmente constam no Anexo I
da Lei do PPA.
Programas Finalísticos Ministério da Cidadania:
O Ministério da Cidadania é diretamente responsável por 9 Programas no PPA 2020-2023, o que envolve a
implementação das políticas públicas relacionadas a cada um dos programas finalísticos, bem como o monitoramento
e a avaliação anual dos objetivos, metas e indicadores, visando o acompanhamento constante das políticas no intuito
de garantir a entrega dos resultados esperados pela sociedade ou a realização de ajustes na condução da política,
quando necessário.

