
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022-2025 



PAUTA 

• Fundamento Legal; 

• Definição; 

• Parâmetros; 

• Demonstrativos – PPA; 

• Dúvidas e perguntas. 



Fundamento Legal 

Constituição Federal – 1988 

 

Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 



Fundamento Legal 

Lei Orgânica do Município 

Art. 7º – (...) 

I - O projeto do plano plurianual, para vigência 

até o final do primeiro exercício financeiro do 

mandato do Prefeito subsequente, será 

encaminhado até 30 de junho, e devolvido para 

sanção ate o encerramento da sessão legislativa. 



Definição 



Plano Plurianual (PPA) 

O PPA é um instrumento destinado a 

organizar e viabilizar a ação pública, com 

vistas a cumprir os fundamentos e os 

objetivos do Governo. Por meio dele, é 

declarado o conjunto das políticas públicas 

do governo para um período de 4 anos e os 

caminhos trilhados para viabilizar as metas 

previstas.  



Objetivos e Desafios - PPA 

Objetivo: Manter a qualidade dos serviços 

públicos prestados nas unidades existentes. 

Desafio: Manter um bom sistema de 

arrecadação de taxas, impostos e 

contribuições para que a oferta de serviços 

públicos se aprimore, evitando desperdícios 

de recursos. 



PPA Santa Branca – 2022-2025 

O Plano elaborado para os próximos 4 anos 

foi definido sob a orientação estratégica do 

governo, suas metas e prioridades e 

organizado em programas e ações, com 

metas físicas e financeiras, levando em conta: 

As demandas sociais existentes; 

A capacidade operacional da máquina 

administrativa; 

A capacidade de investimentos do município. 



Estrutura de 

Planejamento 
Demandas X 

Programas X Ações 



Estrutura de Planejamento 

“O planejamento é um instrumento indicativo dos 

objetivos e metas a cumprir, e é necessário que 

seja assim, flexível, tendo em vista a 

dinamicidade do cotidiano do governo” 

Os programas articulam um conjunto de ações 

que concorrem para um objetivo comum 

preestabelecido, visando a solução de um 

problema, atendimento de necessidade ou 

demanda da  sociedade. 



Estrutura de Planejamento 

As Ações indicam o que o governo irá fazer 

no quadriênio; 

  

As Metas Físicas indicam o quanto irá fazer 

por   ano; 

 

As Metas Financeiras indicam o quanto irá 

gastar por ano. 



Parâmetros 

utilizados 

para a 

elaboração 

PPA 2022-2025 

SANTA BRANCA 



Parâmetros 

Estimativas: 

 

 Média de Execução Orçamentárias dos 

3 últimos anos; 

 Execução Orçamentária (LOA 2020); 

 Crescimento da Economia (PIB/BC); 

 Inflação (IPCA/IBGE); 

 Varição da SELIC; e 

 Estimativa de Recursos Externos. 



Demonstrativos 

– PPA 2022-2025 



Estimativa das Receitas e Despesas – em  R$ 

Por Órgão 

  

Órgãos 

PPA 2022-2025 

Receitas Despesas 

Administração Direta     

Câmara de Vereadores 0 7.244.000 

Prefeitura Municipal 223.820.200 216.576.200 

Total do Município 223.820.200 223.820.200 



Estimativa das Receitas por Categoria - Anual 



Previsão das Despesas por Programa - Anual 



Previsão das Despesas por  

Secretarias/Departamentos – em  R$ 

em R$ em %

Gabiente 2.976.000 1,37%

Jurídico 2.769.000 1,28%

Administração 11.865.000 5,48%

Finanças 11.914.000 5,50%

Educação 74.288.000 34,30%

Esporte, Cultura e Turismo 2.092.000 0,97%

Saúde 49.929.200 23,05%

Social 12.310.000 5,68%

Serviços e Obras 48.433.000 22,36%

Total do Executivo 216.576.200

Secretarias/Diretorias Municipais
PPA 2022-2025



Detalhemento 

dos Programas 

de Governo 

Estima-se a execução 

de 15 (quinze) 

Programas no Ciclo 

Orçamentário de 

2022-2025.  



































 

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO 

 

Acessem: www.santabranca.sp.gov.br 

 

Nosso muito Obrigado!!! 


