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Principais conceitos, erros recorrentes 
e perguntas para discussão em equipe

Análises do Plano e Matriz Lógica



Principais características do PMIA

 Ser abrangente em termos dos segmentos da população 
focalizada (primeira infância, infância e adolescência); 

Recebemos muitos planos focados apenas na 
primeira infância.

As ações municipais para as demais faixas etárias que 
devem, também, estar contempladas em um PMIA.



 Ser de longo prazo, cobrindo um período de dez anos

Muitos municípios não fizeram o esforço de planejamento, 
indicando todas as ações com o mesmo período de execução 

(todas as ações com o mesmo início e término).

Existem ações prioritárias para o alcance de resultados, da 
mesma forma que existem ações pontuais e ações contínuas.

Isto deve estar refletido no Plano.



 Ser abrangente quanto às áreas temáticas (saúde, educação, 
cultura, esporte, convivência, proteção, etc.) consideradas; 

Recebemos muitas matrizes de problemas, objetivos e ações 
específicos apenas da Educação ou apenas da Assistência 

Social.

Mesmo que uma área possa ser vista como prioridade, as 
demais possuem objetivos, responsabilidades e recursos que 

precisam estar integrados na política global municipal. 



Conceitos dos elementos da Matriz Lógica

 Problema central

Um problema central deve expressar uma situação 
identificada no Município que se deseja resolver, 

amenizar ou melhorar. 

Deve ser, portanto, descrever uma situação negativa, 
bem delimitada. 



Problema central: “Distorção idade-série (25,7) nos anos finais (6º ao 9º ano) do 
Ensino Fundamental”

Objetivo de Impacto: “Redução na distorção idade-série (10 ou menos) nos anos 
finais (6º ao 9 ano) do Ensino Fundamental”

 Objetivo de Impacto

O objetivo de impacto consiste na transformação do problema 
central (situação negativa identificada) em situação futura (positiva) 

desejada.

 Exemplo:



 Resultado esperado / meta

O resultado esperado deve expressar uma situação 
concreta que contribui para o alcance do objetivo de 
impacto e, portanto, para a solução ou a redução do 

problema central.



 Indicador de resultados

Indicadores devem cumprir a função de indicar, por meio de fatos 
ou de dados, se o resultado esperado foi alcançado e em que 

medida (integralmente ou parcialmente).

Quando se pensa em um resultado esperado ou meta, é sempre 
importante ter em mente:

O resultado que foi definido é possível ser mensurado?
• Se sim, já existe um dado que pode ser usado como indicador para esse resultado?

• Caso não exista, quais dados poderíamos utilizar como indicador(es)?



 Meio de verificação

O meio de verificação deve mostrar onde e como o fato ou dado 
representado pelo indicador de resultado vai ser obtido. 

Quando determinamos os indicadores de resultado, o meio de 
verificação apontará onde são acessados aqueles indicadores.

Exemplos: Censo Escolar, Datasus, Sistema de Informações de 
Mortalidade (SIM)



Principais Erros
I. Confundir problema central e objetivo de impacto

Problema central: “Alcançar os parâmetros estabelecidos pelo IDEB, quanto a nota, 
para cada etapa de ensino”

Neste caso, o problema central poderia ser redigido da seguinte forma: 

Problema central: “ O município está abaixo dos parâmetros estabelecidos pelo IDEB em todas 
as etapas de ensino”

Objetivo de impacto: “Alcançar os parâmetros estabelecidos pelo IDEB para cada etapa de 
ensino”

Resultado esperado / meta: Até 2024, alcançar no IDEB nota: 6,0 nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; de 5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental; e 5,2 no Ensino Médio.



II. Problemas centrais confusos

Problema central: “Impossibilidade da criança ou adolescente em situação de risco por violação de 
direitos, necessitados de medida protetiva de afastamento, permanecer e família extensa ou ampliada por 

falta de recurso financeiro”

Objetivo de impacto: “Possibilitar e garantir a preservação dos vínculos familiares e comunitários através 
do Programa Família Guardiã”

O problema central deve ser redigido da forma mais precisa e resumida possível.

Ao ler o objetivo de impacto, podemos sugerir uma nova redação para o problema:

Problema central: Quebra de vínculos familiares de crianças e adolescentes em situação de risco

Objetivo de impacto: Garantir a preservação dos vínculos familiares e comunitários de crianças e 
adolescentes em situação de risco

Resultado esperado / meta: Reinserir 50% das crianças e adolescentes em medida protetiva de 
afastamento em suas famílias extensas



III. Problemas centrais muito amplos

Problema central: “Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade 
que garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e 
comtemplem a superação das desigualdades, com promoção da equidade e 

afirmação da diversidade.”

Apesar de não estar redigido de forma adequada, o problema acima descrito sugere que a 
realidade que se deseja alterar no município é a de desigualdade social.

O problema central não deve ser excessivamente amplo, dificultando o monitoramento do 
alcance de resultados parciais, e fazendo com que os esforços se percam pelo caminho.



Elaboramos as perguntas nos slides a seguir para nortear
o processo de discussão da matriz lógica do PMIA de seu 

Município, visando a sua qualificação.

Reúna a equipe envolvida no processo de construção da 
equipe e analise ponto a ponto da sua matriz lógica com 

base nas perguntas norteadoras.

Perguntas para discussão em equipe



Problema central:

• Este problema retrata uma situação negativa, de maneira clara e precisa?

• Está redigido da melhor forma possível?

• Esse problema se trata de uma situação que poderá ser resolvido pela
gestão municipal em 10 anos?
• Exemplos ruins: “desigualdade social”; “morosidade do sistema de justiça”

• Em relação às causas do problema:
• Esse problema é causa de um problema maior?

• Ou é possível identificar causas específicas para esse problema?

Perguntas para discussão em equipe



Objetivo de impacto:

• O objetivo de impacto “conversa” com o problema central?

• Em outras palavras, uma vez atingido o objetivo de impacto, o problema 
deixará de existir ou será atenuado?

• Esse objetivo se refere a uma situação positiva, que apresenta a solução do 
problema ou, ao menos, a sua atenuação?

• É possível alcançar esse objetivo em 10 anos? Há condições reais de se 
alcançar esse objetivo no prazo estipulado?



Resultado esperado / meta

• O atingimento do resultado esperado mostra potencial para contribuir para 
o alcance do objetivo de impacto?

• O resultado esperado expressa uma situação concreta a ser atingida ao final 
da execução?

• O enunciado do resultado esperado é conciso, claro (de fácil entendimento) 
e específico (sem ambiguidades)?

• O resultado é viável? Ou seja, o resultado conduz a ações que podem ser 
realizadas no âmbito da execução do plano?

• O resultado é passível de mensuração? Ou seja, ele permite que, mais tarde, 
se possa responder se foi alcançado ou não?

• O resultado esperado enunciado permite saber exatamente o que se quer 
alcançar?
• (Exemplo ruim: “aumentar os atendimentos em 100%”;

• Quais atendimentos? Qual é o número dos atendimentos de agora?

• Aumentar em 100% até que data/ano especificamente?



Indicadores de resultado

• O conjunto de indicadores de resultado permitem verificar se o resultado foi 
alcançado ou não?

• O que está definido como indicador de resultado é realmente um indicador 
de resultado ou um resultado? 
• Exemplo ruim de indicador: “Diminuir em 50% a demanda por vaga em creche até 2022”

• Indicador(es) correto(s): “Demanda por vaga em creche anual não atendida; Número 
anual de crianças na fila por vaga em creche; ”

• O conjunto de indicadores indicados é suficiente para medir o resultado?



Ação / projeto

• A ação (ou projeto) é capaz de produzir o resultado esperado? Em outras palavras, é 
adequada ao seu fim (resultado esperado)? 

• A ação (ou projeto) é viável, do ponto de vista da execução?

• A ação (ou projeto) consiste em atividade ou medida sobre a qual o Município tem 
total domínio e poder de decisão?

• Em outras palavras, trata-se de uma ação cuja responsabilidade é do poder público 
municipal e não, por exemplo, do Governo Estadual, Governo Federal ou de 
organizações sociais?

• A ação (ou projeto) tem enunciado claro e objetivo?

• Foram consideradas as ações já em vigência para a construção das propostas?

• É possível construir uma relação entre o conjunto das ações e os resultados 
esperados?

• É possível compreender de maneira clara quais serão, de fato, as atividades a serem 
desenvolvidas?



Responsável pela ação / projeto

• Foi identificado um único órgão ou secretaria pela realização da ação ou 
projeto?

• O responsável apontado pela ação (ou projeto) parece ter ligação com a sua 
implementação? Em outras palavras, ele é capaz de ser o responsável pela 
execução da ação (ou projeto)?

• Há mais de um responsável pela ação?
• OBS: Cada ação deve ter um único responsável; o que não impede a articulação com 

outros órgãos (que deverão ser incluídos nos Envolvidos)



Envolvidos na ação / projeto

• O (ou um dos) envolvido(s) é também o responsável? (É importante 
diferenciar o responsável dos demais envolvidos)

• Todos os envolvidos parecem ter ligação com a execução da ação (ou 
projeto)?

• Os envolvidos na ação participam, de alguma maneira, para que a ação seja 
realizada?

• Os envolvidos estão cientes de seu papel nesta ação em específico?



Fonte de recursos da ação / projeto

• As fontes de recursos da ação (ou projeto) estão indicadas de forma clara e 
inequívoca, com indicação do programa, projeto ou rubrica orçamentária 
onde estarão alocados? 

• A ação / projeto já possui uma linha de financiamento dentro do orçamento 
municipal? São necessários novos arranjos para garantir recursos para a 
iniciativa?

• Os órgãos implementadores foram ouvidos para indicar as devidas fontes 
dos recursos?

• A fonte de recursos para cada uma das ações está setorializada? Isto é, é 
possível identificar de onde exatamente sairá o recurso para a realização das 
ações? Importante ter em mente que “Prefeitura Municipal” não indica a 
fonte de recurso.



Início e término da ação / projeto

• Os prazos compreendem o período do plano?

• O período é suficiente para atingir os resultados da ação pretendida?

• Tais prazos foram acordados com os responsáveis pelo desenvolvimento da 
ação ou projeto?

• O período de abrangência da ação (início e término) reflete sobre a 
complexidade da ação?

• É importante ter em mente que cada ação poderá ter seu próprio período de 
abrangência, a depender da complexidade ou do caráter contínuo (ou não) 
dessas ações.



Mãos à obra!

• Havendo quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários, consulte o 
seu técnico de referência.

• O prazo para ajustes na matriz lógica vai até o dia 31/08.
Essa data não será prorrogada!

CONTATOS:

• Email: prefeito@fadc.org.br

• Telefone: (11) 3848-5926

• Whatsapp: (11) 94512-4756 

mailto:prefeito@fadc.org.br



