
A. PArâmetros mAcroeconômicos

B. metAs FiscAis 

Etapas de Tramitação do PLPPA 2020-2023

Distribuição 
da matéria

Emendas ao 
PLPPA

Audiências 
Públicas

Discussão e 
Votação do 
Parecer no 
Plenário do 

CN

Nota Técnica 
Conjunta das 

Consultorias de 
Orçamentos

Discussão e 
Votação do 
Relatório na 

CMO

Apresentação, 
Emendamento 
e Aprovação 
do Relatório 
Preliminar

Envio do 
Autógrafo 

para Sanção 

3/9 até 21/9 até 26/9 até 28/10 até 30/11de 27/9 a 7/10

1 2 3

PLPPA 2020-2023
Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle – SF

Consultoria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira – CD

Setembro | 2019
INFORMATIVO

Projeto de Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 • PLN 21/2019

Discriminação
observaDo projeção1

2018 2019 2020 2021 2022 2023

pib: variação % anual 1,1 0,8 2,2 2,5 2,5 2,5

ipca: variação % acumulada no ano 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8

Taxa de câmbio r$/Us$: média anual 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9

Taxa selic (% ao ano): média anual 6,5 6,2 5,6 7,0 7,5 7,5

1 Projeções Grade de Parâmetros Macroeconômicos de 10/07/2019. 
Fonte e elaboração: SPE/ME

Discriminação
projeções pLppa 2020 – 2023 (em % do pib)

2020 2021 2022 2023

resultado primário do Governo central -1,63 -0,84 -0,36 0,20

resultado nominal do setor público não-Financeiro -6,5 -6,1 -6,1 -5,5

Dívida Líquida do setor público 61,9 64,1 66,2 67,3

Dívida bruta do Governo Geral 81,9 82,8 83,5 83,4

Fonte: SOF e STN. Elaboração: SPE/ME
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c. metodologiA do PlPPA 2020-2023

A dimensão estratégica e a dimensão tática compõem o 
PLPPA 2020-2023. A dimensão operacional, traduzida por 
ações orçamentárias e não orçamentárias, será discrimina-
da exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Cada ação orçamentária estará vinculada a um único 
programa, exceto as ações padronizadas. Os programas 

dividem-se em duas categorias: finalísticos, relacionados 
ao enfrentamento de um problema da sociedade, e de 
gestão, relacionados à gestão governamental. Cada pro-
grama finalístico contém somente um objetivo, uma meta 
e um indicador.

d. regionAlizAção

As informações de regionalização são encontradas no âm-
bito das metas do PLPPA 2020-2023 (Anexo I), com vistas 
a compatibilizar os recursos públicos disponíveis com o 

atendimento de necessidades da sociedade no território 
nacional e a possibilitar a avaliação regional da execução 
do gasto público.

e. investimentos PluriAnuAis

Os investimentos plurianuais prioritários (Anexo III do PL-
PPA) correspondem ao conjunto de investimentos selecio-
nados que impactam programas finalísticos em mais de 
um exercício financeiro. Os critérios para a seleção foram:
• Execução financeira acumulada superior a vinte por 

cento de seu custo total estimado na data-base de 30 
de junho de 2019; 

• Conclusão prevista até 2023.

Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 
da Constituição Federal, o investimento plurianual, para 
o período de 2020 a 2023, está incluído no Valor Global 

dos Programas e será detalhado na lei orçamentária anual 
e leis de créditos adicionais para o ano de sua vigência.

Também são apresentados os investimentos plurianuais 
das empresas estatais não dependentes, os quais incluem 
o conjunto de investimentos que se enquadram nas hi-
póteses previstas no PLPPA 2020-2023 e abrangem as 
empresas em que a União, direta ou indiretamente, de-
tenha a maioria do capital social com direito a voto, cujas 
programações não constem integralmente do Orçamento 
Fiscal ou da Seguridade Social.

F. PrioridAde do PlPPA 2020-2023

De acordo com a Mensagem Presidencial que acompanha 
o Plano, a Primeira Infância é a prioridade do PLPPA 2020-
2023. Foi criado o programa finalístico Atenção Integral 

à Primeira Infância (5024) com montante previsto de  
R$ 1,6 bilhão para o período de 4 anos.
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