
Neste exemplo, faremos o preenchimento da seguinte matriz lógica (bastante simplificada) do PMIA. Os números são apenas para facilitar a ilustração: 

 Problema teste 1 
o Resultado esperado 1.1 

 Ação/projeto 1.1.1 

 Ação/projeto 1.1.2 

o Resultado esperado 1.2 
 Ação/projeto 1.2.1 

 Ação/projeto 1.2.2 

 Problema teste 2 
o Resultado esperado 2.1 

 Ação/projeto 2.1.1 

 Ação/projeto 2.1.2 

 Ação/projeto 2.1.3 

Note que cada “Problema central” possui a sua área temática e o seu objetivo de impacto, mas estes não são mencionados 

aqui para para facilitar a visualização.  

Do mesmo modo, cada “Resultado esperado” possui um ou mais indicadores e um ou mais meios de verificação desses 

indicadores. 

Igualmente, as “Ações/projetos” também possuem suas características próprias: elas têm um responsável, podem ter 

envolvidos, devem ter fontes de recursos, prazos de início e término – mas também não estão incluídos acima para não 

tornar o exemplo muito poluído. 

Como inserimos tudo isso na matriz lógica do sistema? 



Antes de prosseguir, para se chegar à matriz lógica, você deve acessar o 

site do PPAC (http://www.prefeito.org.br) e fazer o login com seu e-mail 

e senha cadastrados. 

Após entrar no sistema, procure “Mapas 2018” ao final da página e clique 

em Visualizar (figura 1). 

 Dentro da página Mapas 2018, 

clique em PMIA para acessar o 

Mapa do PMIA (figura 2). 

Dentro do Mapa do PMIA estão disponíveis 2 formulários. O primeiro 

é um questionário sobre o processo de elaboração ou revisão (caso 

seu Município elaborou o PMIA na última edição do Programa). 

 

O segundo formulário no Mapa do 

PMIA é a própria matriz lógica, que 

pode ser preenchida clicando em Editar 

(figura 3). 

 

http://www.prefeito.org.br/


1. Na matriz lógica, inicialmente iremos definir o período de vigência do Plano, por ex: 2019 a 

2028 (10 anos de vigência). O sistema exige uma data inteira (dia, mês, ano), podendo ser 

inserido, neste caso, 01/01/2019 como início e 31/12/2028 como término. 

Clicamos em “Adicionar problema central” e inserimos o primeiro dos dois problemas centrais 

acima (a área temática do problema, que é obrigatória, foi escolhida aleatoriamente neste 

exemplo). 

 



2. Clicamos em “Adicionar resultado esperado / meta para este problema central” para 

adicionar o primeiro resultado esperado deste problema. 

 



3. Inserimos o resultado esperado 1.1: 

 

 



4. Clicamos em “Adicionar ação ou projeto para este Resultado esperado / meta” para 

adicionar a primeira ação deste resultado: a ação 1.1.1 

 



5. Inserimos as informações da ação 1.1.1 

 

 



6. Ok. Esse resultado tem duas ações. E como adicionar a outra? Clicando em 

“Adicionar ação ou projeto para este resultado esperado / meta” novamente, 

que está abaixo do Resultado onde queremos incluir uma nova ação.  

 



7. Ao clicar, será aberta uma nova ação para preenchimento, que fica acima 

da que foi recém-adicionada: 

 



8. Inserimos as informações da ação 1.1.2: 

 



9. E se eu tivesse clicado sem querer em “Adicionar ação para este resultado esperado / meta”? Digamos que eu não 

queria adicionar uma ação para este resultado. Neste caso, basta clicar em “Remover esta ação / projeto” localizado logo 

acima da ação em questão. Note que ali abaixo há outro botão “Remover esta ação/projeto”, mas se refere à ação 1.1.1, 

que está mais abaixo. 

 



Neste caso, a ação (que está vazia) seria apagada e restaria apenas a 1.1.1. 

Mas não apaguei a 1.1.2 neste exemplo. 

No momento, a matriz lógica no sistema está assim: 

 Problema teste 1 OK 

o Resultado esperado 1.1 OK 

 Ação/projeto 1.1.1 OK 

 Ação/projeto 1.1.2 OK 

o Resultado esperado 1.2 
 Ação/projeto 1.2.1 

 Ação/projeto 1.2.2 

 Problema teste 2 
o Resultado esperado 2.1 

 Ação/projeto 2.1.1 

 Ação/projeto 2.1.2 

 Ação/projeto 2.1.3 

Agora, seguimos para adicionar o resultado esperado 1.2, dentro do problema 

teste 1: 



10. Para adicionar mais um resultado esperado a um problema, subimos na 

tela até encontrar o problema em questão: 

 



11. Para adicionar um segundo resultado esperado ao problema 1, basta clicar 

em “Adicionar Resultado esperado / meta para este problema central”. 

 



12. Ao fazer o clique, serão abertas caixas de preenchimento do novo 

Resultado esperado para o problema 1: 

 



13. Preenchemos o resultado 1.2: 

 



14. Agora que foi inserido o Resultado 1.2, vamos adicionar a ação 1.2.1, 

clicando em “Adicionar ação ou projeto para este resultado / meta” que fica 

logo abaixo do resultado em questão: 

  



15. Ao clicar em “Adicionar ação ou projeto para este resultado / meta”, são 

abertas caixas para preenchimento da ação: 

 



16. Preenchidos os detalhes da ação 1.2.1. Tudo OK, agora só falta a 1.2.2.

 



17. Para adicionar a 1.2.2, clicamos novamente em “Adicionar Ação ou 

projeto para este Resultado esperado / meta”.

 



18. Uma nova caixa de preenchimento será aberta, e as informações da ação 1.2.2 

poderão ser preenchidas: 

 



19. Preenchemos os dados da ação 1.2.2: 

 



Com isso, a matriz lógica no sistema estará assim: 

 Problema teste 1 OK 

o Resultado esperado 1.1 OK 

 Ação/projeto 1.1.1 OK 

 Ação/projeto 1.1.2 OK 

o Resultado esperado 1.2 

 Ação/projeto 1.2.1 OK 

 Ação/projeto 1.2.2 OK 

 Problema teste 2 
o Resultado esperado 2.1 

 Ação/projeto 2.1.1 

 Ação/projeto 2.1.2 

 Ação/projeto 2.1.3 

Não incluímos o Problema teste 2 no tutorial para não alongar tanto, mas as 

instruções de preenchimento aqui dão conta de como inserir um novo 

problema, um novo resultado e múltiplas ações dentro deste novo resultado.  



Ao final da matriz, foi selecionada a opção “Parte dos problemas centrais foi 

registrada”, pois não terminamos o preenchimento, e clicou-se em Gravar. 

PORÉM, MUITA ATENÇÃO! É necessário que todos os campos da matriz 

estejam preenchidos antes de clicar em Gravar. Por exemplo, se há uma ação 

sem um prazo definido (está vazio), ela não será aceita pelo sistema. 

 



OK! Tudo certo. A seguir, apenas uma dica a mais, que pode ser ou não 

pertinente ao seu caso. Após clicar em Gravar, a tela que aparece é a seguinte: 

 



Clicando em “Visualizar” que está logo abaixo de Consolidado – PMIA, é 

possível acessar a matriz lógica em formato de impressão: 

 

 



Na página do Consolidado, há tanto o questionário de Elaboração (ou Revisão, 

a depender do município) do PMIA, e a matriz logo abaixo: 

 



Clicando em “Versão sem análises para impressão”, é possível acessar a 

matriz lógica do PMIA em formato para impressão: 

 



Na parte inicial da tela, haverá o questionário do PMIA... 

 

 

 



...mas ao final dela, estará a matriz lógica, que poderá ser impressa caso seja 

mais conveniente para a equipe ter uma versão em papel para a discussão: 

 



Para quaisquer dúvidas adicionais, sugerimos assistir o Videotutorial de 

preenchimento do PMIA, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2C-Cs-O1Y-g  

Necessita orientações? Entre em contato com a técnica ou o técnico de 

referência do seu Estado (em parênteses, cada um dos Estados): 

 Augusto Guimarães: augusto.guimaraes@fadc.org.br (RR, MA, PI, PB, MG, RJ, ES) 

 Carlos Delcídio: carlos.delcidio@fadc.org.br (AC, RN, PE, PR) 

 Rafael Krettelys: rafael.krettelys@fadc.org.br (AP, AM, BA, GO) 

 Luane Natalle: luane.natalle@fadc.org.br (PA, TO, MT, SP)  

 Sérgio Filho: sergio.filho@fadc.org.br (RO, CE, AL, SE, MS, RS, SC) 

Telefone do PPAC: (11) 3848-5926 

Whatsapp do PPAC: (11) 94512-4756 
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