


O que é o PPA ?

• O PPA (Plano plurianual) é o documento que traz as diretrizes,

objetivos e metas de médio prazo da Administração Pública. Prevê as

grandes ações públicas a serem realizadas nos próximos 04 (quatro)

anos, sendo o instrumento de planejamento, que se organiza em

programas, todas as ações desenvolvidas pela Administração,

assegurando o alinhamento destes com a orientação estratégica do

gestor e com as provisões de recursos por área.

• O PPA expressa a visão estratégica da administração pública.



Duração do PPA ? 

• O PPA tem duração de 04 (quatro anos), começando no início do

segundo ano do mandato do chefe do poder executivo e terminando no

fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do

processo de planejamento. Nele constam, detalhadamente, os atributos

das políticas públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras

e os públicos-alvo.



Base Legal 

No § 1º do Art. 165 da Constituição Federal encontram-se a

finalidade e a Abrangência do Plano Plurianual, redigidas nos seguintes

termos:

• Art. 165- (...) “ § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá,

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.”



Lei de Responsabilidade Fiscal 
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Técnica Orçamentária 

Cenário:
Aspectos

Político Legal Financeiro Econômico



Técnica Orçamentária 

Grande Desafio  Política.Técnico.



Objetivos

• Organizar em programas as ações de que resultem oferta de bens ou

serviços que atendam as demandas da sociedade;

• Definir metas e prioridades da Administração Pública;

• Estabelecer a necessária relação entre os programas a serem

executados e a orientação estratégica do Plano de Governo;

• Nortear a alocação de Recursos nos orçamentos anuais compatíveis

com as metas e recursos do Plano Plurianual;

• Dar transparência à aplicação de Recursos e Resultados obtidos.



Processo de Elaboração 

• Análise dos recursos disponíveis;

• Levantamento e análise de ações em andamento;

• Identificação dos programas, metas e ações;

• Criação e levantamento dos indicadores de programas;

• Determinação dos custos das ações e programas;



Processo de Elaboração 

• O Plano para o próximo quadriênio foi definido sob a orientação
estratégica do plano de governo, suas metas, prioridades e objetivos.
Seguiremos também os planos estratégicos elaborados pelas
Secretarias Municipais as quais elencaram as suas metas, prioridades
e objetivos para esse próximo quadriênio.

• O PPA esta sendo elaborado também com a participação da
população através do questionário que esta disponível no site oficial
da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, com essa participação
poderemos identificar quais são os anseios da população e com isso
colocar os investimentos nas demandas citadas.



Orçamento Participativo 

• O orçamento participativo é um importante instrumento de
complementação da democracia representativa, pois permite que o
cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população
decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem
realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da Prefeitura. Além
disso, ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população
com o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade
sobre a gestão da cidade.

• Com ele é reforçado a transparência por meio da publicação
de informações orçamentárias e pela prestação de contas. Esses
mecanismos geram confiança e melhoram a qualidade da gestão nas
cidades e assim, contribuem para reduzir a corrupção e o mau gasto dos
recursos públicos.



Levantamentos de dados do questionário 

• Segundo dados do relatório do questionário publicado via site da
Prefeitura, foram contabilizados até o presente momento dessa
Audiência Publica 80 participações. Dentro dessas participações
iremos mostra quais são os principais tópicos citados até esse
presente momento.

• Nos próximos slides iremos expor em forma de gráficos os tópicos
mais votados até o momento pela população através do questionário
disponibilizado pela plataforma do site da Prefeitura.



Sexo

57%

42%

1%

Feminino

Masculino

Outros



Idade

14%

36%
31%

17%
2%

De 18 a 24

De 25 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 ou mais



05 Prioridades para o Município  

28%

19%
21%

17%

15%

Melhoria na rede de saúde Publica

Promoção do empreendedorismo e empregos

Pavimentação de Vias - asfalto, recapeamento, pedra
irregular, etc.

Melhoria na Educação pública. escolas, centros de
educação infantil, qualidade de ensino, vagas etc.

Melhoria na Infraestrutura e urbanização da Cidade



05 Prioridades para os Distritos  

23%

20%

20%

19%

18%

Melhoria na rede de Saúde pública

Melhoria na infraestrutura e Urbanização da Cidade

Pavimentação de Vias - asfalto, recapeamento, pedra
irregular, etc.

Saneamento básico

Melhoria na Educação pública. - escolas, centros de
educação infantil, qualidade de ensino, vagas, etc



Em qual área a Administração Municipal deve concentrar maiores 
quantidades de recursos financeiros

26%

26%20%

19%

9%

Saúde

Educação

Geração de empregos e renda

Obras e Planejamento Urbano

Assistência Social



O que seria mais importante para a Educação 

24%

22%

20%

17%

17%

Infraestrutura e suporte físico para a atuação técnica
específica dos profissionais

Expandir o acesso de alunos com deficiências a
educação

Políticas Educacionais de Formação Continuada e
valorização docente

Expansão da assistência psicopedagógica aos alunos
da Rede Municipal de Educação Infantil

Melhorar o acesso da população aos serviços
públicos de educação



O que seria mais importante para a Saúde 

27%

22%
21%

17%

13%

Reforma do Hospital Municipal e UBS,s e CECAP

Expansão da oferta de exames.

Manter as 2 policlínicas.

Expansão da oferta de especialidade Médica.

Implantar um Centro Clínico de combate ao câncer
feminino.



O que seria mais importante para às Obras

32%

24%

18%

13%

13%

Pavimentação Asfáltica (Urbana)

Reforma no Hospital Municipal.

Recapeamento Asfáltico.

Escolas e Creches.

Conclusão da obra Beira Rio.



Com relação à demais Secretarias o que seria mais 
importante

28%

24%19%

15%

14%

Construir mais polos educacionais no Nova Barra e
adjacentes

Construir áreas de lazer no Nova Barra e adjacentes.

Construir um Complexo esportivo no Bairro Nova
Barra.

Melhorar a sinalição de transito Vertical e Horizontal.

Criar Casa de Abrigo para mulheres vitima da
violência.



Quais seriam as prioridades para seu bairro

22%

21%

20%

22%

15%
Saúde

Segurança

Esporte e lazer

Pavimentação

Saneamento



A SEPLAN AGRADECE A TODOS PELA PARTICIPAÇÃO!


