
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado do Pará 

Município de Cachoeira do Piriá 
 

PPA-Plano Plurianual 
2022-2025 

 
 

 

 

Secretaria Municipal de Finanças 



 
GABINETE DO PREFEITO 

Avenida Getulio Vargas, 534, 2º andar – Centro – CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa 
Email: chefegabinetepmcp@gmail.com 

 

Exmo. Senhor 

Vereador Fernando Ferreira Farias 

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá 

Nesta 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

 
                   O Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá, no uso de suas 

atribuições e em cumprimento ao que preceitua o Artigo 165 da Constituição 

Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829/1998, complementado pelos ditames 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF 101/2000) e Estatuto das Cidades nos 

Artigos 4º (III e alíneas ‘d’ e ‘f’) e 44º, e ainda em consonância com Lei Orgânica 

de Cachoeira do Piriá, que define a competência do Poder Executivo de 

Cachoeira do Piriá para elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento anual do Municipal, prevendo as receitas e 

fixando as despesas, com base no seu planejamento na forma da lei, tem a 

honra de encaminhar a esta Douta Casa de Leis, o Projeto de Lei que trata do 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022 – 2025.   

                   O Plano Plurianual pautado à discussão legislativa está elaborado 

em Capítulos: 

I – Mensagem e Corpo da Lei 

II – Relatório Final do PPA 

III – Anexos de Financiamento do PPA e Detalhamentos. 

Desta forma, oferecemos a facilidade em compreender as peças e 

a necessária transparência que possibilitará o acompanhamento das ações 

executivas ao longo do quadriênio projetado. 

                    Depois de sancionada a Lei, o Plano Plurianual orientará a 

elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária 

 

MENSAGEM DO PL Nº 08, DE 30 DE AGOSTO DE 2021. 
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Anual, respectivamente do período em questão, equacionando questões 

estruturais e executando o princípio da economicidade.  

                    O diagnóstico socioeconômico e ambiental dará conta em 

esclarecer aspectos relevantes sobre o crescimento demográfico, fluxo de 

pessoas atraídas pelas belezas naturais, a base produtiva, o mercado de 

trabalho, a agricultura, pesca, índices educacionais, saúde e outros temas que 

revelam nossas vocações, de tal maneira que possamos identificar 

instrumentos e metodologias pra enfrentarmos os desafios postos neste 

cenário de dificuldade nacional e trilharmos caminhos ao desenvolvimento 

sustentável para todos os cidadãos de Cachoeira do Piriá. Por sua vez, o 

Prognóstico possui como principal peculiaridade, desvelar resultados a partir de 

indicadores, dados e circunstâncias observadas no presente e que possibilitam 

projetar ações futuras a curto, médio e longos prazos.  

                    A partir do diagnóstico e da análise de programa de Governo, 

cumprimos o previsto em lei, realizando Audiências Públicas sobre PPA (PPA 

participativo). A Secretaria Municipal de Administração e Finanças coordenou 

junto com os demais órgãos municipais a realização de reuniões de 

planejamento dos órgãos municipais, além de 06 (seis) Audiências Públicas 

sendo 05 (cinco) na zona rural e 01 (uma) na zona urbana, contando com a 

participação de aproximadamente 150 pessoas, representando os diversos 

seguimentos da sociedade cachoeirense, nas quais foram apresentadas seus 

respectivos Planos e fizeram debates com os cidadãos presentes, resultando em 

proposições validadas pela plenária nas referidas Audiências e levadas a 

Comissão de elaboração do Plano Plurianual. 

                    O Financiamento do PPA e Detalhamentos decorrem de todas as 

receitas correntes líquidas que o município dispõe, as quais poderemos 

considerar válidas e reais e a partir destes dados financeiros projetados, 

elaborarmos as despesas previstas. Os indicadores socioeconômicos, coletados 

a partir das fontes oficiais nacionais e estaduais, como IBGE, SUS, MEC, 

FAPESPA dentre outras, permite-nos constatar indicadores que projetam 

cenário instável ou estagnado, no que diz respeito aos repasses constitucionais 
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em virtude do período pandêmico. No aspecto estadual, as receitas oscilam mas 

mantendo média anual, já as receitas municipais estão passando por recente 

reformulação tributárias, resultando em crescimento. 

                   Por fim, a ações programáticas, constituídas por funções 

programáticas, em acordo com a Lei Federal Nº 4.320/1964, foram 

dimensionadas em indicadores e metas objetivando orientar a gestão municipal 

no uso dos recursos públicos, adequando sua utilização em custeio e 

investimentos, sempre prevendo a capacidade financeira das receitas. Neste 

sentido, o conjunto de dados, escutas, indicadores, projeções coletadas, 

organizada e sistematizada criteriosamente e garantindo a transparência em 

conjunto com a sociedade é que nos permite afirmar a segurança, ousadia e 

confiabilidade neste Planejamento da Gestão Municipal e, certamente daremos 

passo decisivo em sua execução. 

                   O valor global das receitas correntes municipais destinadas a 

execução das ações quadrienais deste Plano Plurianual foi estimada em R$ 

316.547.939,00 (trezentos e dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e sete 

mil, novecentos e trinta e nove reais) que estará distribuído detalhadamente nos 

anexos deste PPA. No quadro abaixo está distribuída a receita estimada para o 

próximo quadriênio – PPA 2022/2025. Total Geral da Receita e Receita Corrente 

Excluídas as deduções para composição do FUNDEB. 

 

Receitas Estimadas 2022 - 2025 

 2022 2023 2024 2025 

Total geral da Receita 73.442.868 77.115.011 80.970.761 85.019.299 

Receita Corrente  

Excluídas deduções FUNDEB 
68.887.959 72.332.357 75.948.974 79.746.423 

 

A estimativa dos recursos para o Poder Legislativo obedeceu rigorosamente 

ao disposto na Constituição Federal de 1988, no artigo 29-A, I e artigos 153, 158 

e 159. A estimativa das fontes de receitas correntes que financiarão o quadriênio 

no que diz respeito às ações previstas, respeitou o limite definido para despesas 
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com a Educação e Saúde, de 25% e 15%, pela ordem incluindo a totalidade dos 

repasses das verbas federais consignadas em cada programa de natureza 

específica e a totalidade das receitas arrecadas pelo Poder Público Municipal 

com impostos e taxas, em acordo com o Artigo 212 da Constituição Federal e 

Artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

  

Senhor Presidente, e Senhores (as) Vereadores (as), 

                    Neste Ato, ao encaminhar este Projeto de Lei tratando do Plano 

Plurianual – PPA, para o município de Cachoeira do Piriá, o Executivo Municipal 

reafirma o compromisso com a Democracia e o exercício pleno da cidadania, 

sobretudo na realização das Audiências Públicas (atendendo as medidas 

sanitárias de combate ao Covid 19) que acolheu várias contribuições da 

sociedade civil organizada em clara demonstração de Gestão Pública 

compartilhada da Administração Municipal e a Sociedade, conferindo a este 

Plano legitimidade que ora se apresenta à apreciação desta Casa de Leis 

Municipal. Esta metodologia, utilizando exigentes fundamentos técnicos e legais, 

acrescidos da legitimidade social das Audiências Públicas e Enquete Virtual, 

investe os mandatários eleitos pelo voto popular de maior responsabilidade, 

indispensável no cumprimento da execução então projetada, neste momento, 

para o quadriênio vindouro 2022 – 2025. Portanto, pela convicção desta 

responsabilidade e ainda pelas obrigações legais que o cargo de Chefe do 

Executivo Municipal impõe, que rogo às Vossas Excelências, igualmente 

responsáveis pelo destino do Povo Cachoeirense que em vós depositou sua 

confiança, que com bom-senso, cautela e isentos de ânimos, analisem este 

Projeto de Lei objetivando a sua aprovação para que possamos promover o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade e bem-estar do nosso 

Povo. 

 

 

Raimundo Nonato Alencar Machado 

Prefeito Municipal 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, Estado do Pará, 

Excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Alencar Machado, no uso de suas atribuições 

legais.  

Propõe a Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá o seguinte Projeto de Lei:  

 

 

 

  

  

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em 

cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da CRFB/1988, estabelecendo para o período 

os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a 

serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e, 

despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III e IV e de Ações 

Validadas.  

  

 Art. 2º O Plano Plurianual 2022-2025 reflete as políticas públicas e organiza a 

atuação governamental, estruturado em Programas orientados para a consecução dos 

objetivos estratégicos.  

 § 1º Os Programas representam o elemento de integração entre o Plano e o 

Orçamento.  

 § 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações 

especiais constantes dos orçamentos anuais.  

 § 3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis 

orçamentárias anuais.  

  

 Art. 3º A exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de 

novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei.  

  

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2022 - 2025 

para o Município de Cachoeira do Piriá e estabelece 

outras providências. 

 

PROJETO DE LEI Nº 08/2021 
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Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores 

e respectivas metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para 

a realização do objetivo do Programa.  

  

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano 

Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos 

adicionais suplementares, por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as 

modificações consequentes.  

 § 1º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano 

Plurianual que decorram de créditos adicionais especiais, serão autorizados por lei 

específica, em conformidade com o art. 43 da Lei Federal nº 4320/1964.  

 § 2º De acordo com o disposto no caput deste Artigo, fica o Poder Executivo 

autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las com a Lei 

Orçamentária Anual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.  

  

 Art. 6º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas 

leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem como mudanças econômicas e sociais, 

fica autorizado a:  

 I - alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas 

orçamentárias e seus respectivos atributos);  

 II - adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamentária para 

compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias;  

 III - incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação 

de operações de crédito, necessárias à execução dos programas financiados, tendo como 

limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida, mediante autorização do Poder 

Legislativo.  

  

 Art. 7º Cabe a Secretaria Municipal de Finanças estabelecer normas 

complementares para a gestão, monitoramento e avaliação do PPA 2022-2025.  

  

  



 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Avenida Getulio Vargas, 534, 2º andar – Centro – CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa 
Email: chefegabinetepmcp@gmail.com 

Art. 8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos 

desta Lei são referenciais e, foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência 

ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e 

despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.  

 Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e 

prioridades para cada ano, promovendo os ajustes, eventualmente necessários, ao Plano 

Plurianual.  

  

Art. 9º Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações 

automáticas do Plano Plurianual. 

  

 Art. 10º. Fica o poder Executivo autorizado, por ato próprio, a atualizar pelo 

índice inflacionário anual (IGPM, INPC e IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor 

estimado das receitas e despesas no PPA 2022-2025.  

  

 Art. 11º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Cachoeira do Piriá, em 30 de agosto de 2021 

 

 

 

Raimundo Nonato Alencar Machado 

Prefeito Municipal 

 



 
      

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
 
 

ORÇAMENTO EM DEBATE 
Ouvindo e governando com o cidadão 

 
 

 
RELATÓRIO FINAL: 

 
REUNIÕES NAS COMUNIDADES 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 
ASSUNTO: PPA 2022-2025  

 
 

CACHOEIRA DO PIRIÁ/2021 



 

2 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório consolida o conjunto de ações realizadas pela municipalidade junto à 

sociedade no âmbito dos encontros nas comunidades e Audiência Pública sobre o PPA 

2022-2025, cujos registros foram realizados por meio de atas, listas de presença e 

publicação no site oficial da Prefeitura. 

 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA é um importante instrumento de presença do Governo junto 

à sociedade. Com amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, representa uma forma 

de participação e controle popular sobre a administração pública. Visa, nesse 

contexto, a informar, promover o debate, esclarecer dúvidas e questionamentos e, 

sobretudo, a ouvir opiniões e captar propostas de solução para os principais desafios 

enfrentados pela sociedade no âmbito do Governo Municipal. 

 
O PLANO PLURIANUAL (PPA) é o instrumento de planejamento estratégico de suas 

ações, estabelecendo as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, 

contemplando um período de quatro anos. Tem vigência do segundo ano de um 

mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte, garantindo a continuidade 

administrativa dos programas fixados ou em andamento. É constituído por macro 

objetivos, que devem ser alcançados pela administração pública, e de grande impacto 

para a população, como a redução da pobreza, emprego e geração de renda, 

segurança, educação, etc. Para alcançar esses objetivos, a ação de Governo se 

organiza em programas que visam solucionar problemas, atender demandas ou ainda 

criar oportunidades de desenvolvimento e crescimento para as populações das 

cidades e do campo. 

 

A elaboração dos programas e ações do PPA foram alicerçadas no Programa de 

Governo do Prefeito Raimundo Nonato Alencar Machado; no Planejamento 

Estratégico da Prefeitura, assim como na projeção da receita para o quadriênio 2022-

2025, para cada órgão; no cenário econômico atual; nas contribuições da sociedade 

civil organizada e nas conclusões da avaliação anual do PPA. 

A Administração Municipal, através do Departamento Municipal de Planejamento, 

realizou, entre os dias 14 e 26 de julho de 2021, seis audiências públicas na sede do 
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Município e em mais cinco polos na Zona Rural como forma de ouvir a sociedade e 

coletar suas contribuições para a elaboração do PPA 2022-2025. 

Os encontros foram distribuídos pelos setores: 

 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Local: Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá -  Data: 

14/07/2021 - Horário: 10h00 (Sede do Município, Bela Vista, Vila Batalha, Vila 

Amadeu, Cidapar, Campina e Santa Cruz.) 

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Local: Comunidade Colônia Nova -   Data: 15/07/2021 - 

Horário: 10h00 (Colônia Nova, Bela Aurora, Camiranga, Boa Esperança, Igarapé de 

Areia, Baixinhos, Encruzinho, Vila Tatajuba e Rua Nova.)   

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Local: Comunidade Areia do Anélis -  Data: 19/07/2021 - 

Horário: 10h00 (Areia do Anélis, Barraca da Farinha, João Baiano, Cachoeirinha I, 

Cachoeirinha II e Alegre.) 

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Local: Comunidade Enche Concha -  Data: 20/07/2021 - 

Horário: 10h00 (Enche Concha, Santa Cruz, Caramujinho e Vila do Moça) 

5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Local: Comunidade do Jiboia -  Data: 22/07/2021 - Horário: 

10h00 (Jiboia, Ubinzal, Itamoari, Vila dos Tatus, Vila São Fr/ancisco, Vila Muriá.) 

6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Local: Comunidade do Guajará -  Data: 26/07/2021 - 

Horário: 15h00 (Guajará, Pico Vermelho, Boa Esperança do Seringal, Seringal, Vila 

São João-Alto da Preguiça, Cigana, Vila Maranhense, Nova Santa Fé, Itapaiuna, 

Itapaiuninha, Vila São Jorge, Marajupema.) 

 

Nos encontros nas comunidades foram apresentadas à população o cenário 

econômico do município, os desafios para o próximo quadriênio e colhidas as 

propostas e sugestões dos participantes. 

A metodologia empregada pela municipalidade para elaboração do PPA 2022-2025 e 

foi bastante democrática e transparente, foi dada a todos os munícipes a oportunidade 

de participação. 
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2 METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO PPA 2022-2025 e LOA 2018 
 
 

O PPA é o instrumento que orienta o planejamento e a gestão da administração 
pública para um período de quatro anos. No Plano Plurianual são definidas por área 
de resultado, as diretrizes estratégicas de governo e, em atendimento a elas, os 
programas, com objetivos claramente definidos. 

Os programas, respeitada a disponibilidade de recursos, são detalhados em ações, 
que correspondem à estratégia a ser adotada pelo governo municipal para alcançar 
os objetivos, detalhadas em metas físicas e recursos financeiros, referências para os 
orçamentos anuais. 

O projeto de Lei do PPA deve ser encaminhado à Câmara Municipal de Cachoeira do 
Piriá até o dia 30 de agosto do primeiro ano de cada mandato governamental. 

Nesse sentido, a gestão dos programas deve ser intensiva e orientada para a 
qualidade da ação governamental, de forma a melhorar o desempenho do setor 
público, tendo como preocupação permanente a avaliação da eficiência, da eficácia e 
da efetividade dos resultados. 

A figura seguinte representa o ciclo de gestão do PPA. 
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2.1 POR QUE ELABORAR PPA? 
 

Por ser uma exigência das Constituições Federal e do Estado, para dotar a 
administração pública de ação planejada, com base em normas e princípios legais. 

Princípio da Legalidade 
 

A Constituição Federativa do Brasil, de 1988, versa sobre o Planejamento Público, no 
Capítulo II – Das Finanças Públicas: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual [...] 

§ 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. [...] 

§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional. [...] 

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o 
plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, 
segundo critério populacional. [...] 

Art. 167. [...] 
 

§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

A Lei Orgânica, de 1990, do Município de Cachoeira do Piriá, versa sobre as Leis 
Orçamentárias: 

Art. 46 – Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem 
sobre:  

I – regime jurídico dos servidores;  

II – criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do 
Município, ou aumento de sua remuneração;  

III – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;  

IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do 
Município. 
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Há que se observar, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF- (Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000), que é um código de conduta para os administradores 
públicos obrigados a obedecer às normas e limites para administrar as finanças, 
prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade. A seguir, 
alguns artigos da LRF: 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao 
disposto nos arts. 16 e 17. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de: [...] 

I - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

 

 
3 ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
A elaboração dos programas e ações foram alicerçados no Programa de Governo do 
Prefeito Raimundo Machado; no Planejamento Estratégico da Prefeitura,; assim como 
na projeção da receita, para os quatro próximos anos, para cada órgão; no cenário 
econômico atual; nas contribuições da sociedade civil organizada. Somente após esse 
esforço coletivo, as propostas de programas e ações foram                  colocadas no PPA 2022-
2025. 

 

4 PLANEJAMENTO EXPRESSO EM PROGRAMAS 
 

Os Programas do Plano Plurianual exprimem a estratégia governamental para 
enfrentar os desafios assumidos perante a sociedade. A metodologia de elaboração 
do PPA 2022-2025 adotada pela municipalidade baseou-se na responsabilidade 
fiscal, ao propor a integração entre planejamento, orçamento e gestão.  

Os Programas são ancorados em objetivos, público-alvo e beneficiários, formulados 
na busca de resultados que modifiquem positivamente uma dada realidade. Buscam 
ainda estruturar de forma clara e dialogada os problemas identificados e os fatores 
relevantes da situação na qual se quer intervir. Nesta metodologia cabem também 
programas voltados para o atendimento de uma demanda pública e ao 
aproveitamento de uma oportunidade de Investimento. 
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Programa é um conjunto articulado de ações (orçamentárias – 
projetos, atividades e operações especiais – e não 
orçamentárias), estruturas e pessoas motivadas ao alcance de 
um objetivo comum. Esse objetivo é concretizado em um 
resultado (solução de um problema ou atendimento de demanda 
da sociedade), expresso pela evolução de indicadores no 
período de execução do programa, possibilitando-se, assim, a 
avaliação objetiva da atuação do Governo (ALBUQUERQUE; 
MEDEIROS; FEIJÓ, 2008, p.153). 

 
 
 

As Ações do Governo devem estar estruturadas em programas orientados para a 
realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro 
anos. Esses objetivos estratégicos estão definidos nos Desafios, Diretrizes e 
Prioridades por área de resultado do Planejamento Estratégico da Prefeitura: 

 
 

MAPA ESTRATÉGICO 
 

 
Ser referência em gestão pública inovadora, ética e participativa, retomando os 
caminhos para a reconstrução de um município desenvolvido, fortalecido e de 
oportunidades para todos. 

 
VISÃO 
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VALORES: Atendimento eficiente à sociedade; Desenvolvimento social e 
econômico sustentável; Gestão democrática, transparente e ética; Justiça e 
igualdade; Cooperação e respeito. 

 

4.1 PRIORIDADES POR EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

 
EDUCAÇÃO – CULTURA E INOVAÇÃO 

 
• Reestruturar o sistema de ensino, com otimização do transporte 

escolar e do corpo docente, aliados aos processos qualitativos de 

aprendizagem; 

• Ampliar as aprendizagens em todos os níveis e modalidades de ensino e 

PREMISSAS 
Gestão democrática e participativa. Humanização no atendimento à população. 
Responsabilidade fiscal, com transparência e ética. Desenvolvimento social e 
econômico sustentável. Captação permanente de recursos financeiros. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

 
 

MISSÃO: Governar com responsabilidade, ética, participação, sustentabilidade e 
visão inovadora, garantindo serviços de qualidade à população cachoeirense.  
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consequentemente aumento nos índices das avaliações externas; 

• Elevar a eficiência do sistema educacional, melhorando a qualidade 

dos processos de ensino aprendizagem; 

• Investir na colaboração digital e em novas formas de relação com a sociedade; 

• Intensificar esforços junto ao Governo Estadual para ampliar a oferta de 

cursos de habilitação e qualificação profissional, com vista a atender as 

cadeias produtivas locais; 

• Estabelecer novas parcerias com o governo federal, estadual e instituições 

privadas para o desenvolvimento de novos programas e projetos 

educacionais; 

• Resgatar as parcerias com o Ministério da Cultura, Secretaria de Estado 

da Cultura e outras instituições para o desenvolvimento de projetos 

culturais. 

 
SAÚDE E ESPORTE 

 
• Resgatar e fortalecer os princípios que norteiam a política da Estratégia 

Saúde da Família, de maneira resolutiva e humanizada; 

• Garantir a distribuição gratuita de medicamentos, de acordo com a Relação 

Municipal de Medicamentos (REMUME); 

• Ampliar e estabelecer novas parcerias com o Governo Federal, Estadual, e 

com os municípios circunvizinhos, empresas e entidades visando à 

ampliação dos serviços de saúde; 

• Integrar os Serviços de Saúde; 

• Manter os serviços essenciais de Saúde com o menor custo; 

• Implantar o protocolo de regulação de consultas e exames especializados; 
 

• Reestruturar a Secretarias de Saúde com otimização dos serviços 

prestados; 

 

             DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

• Assessorar o Prefeito Municipal na organização, no planejamento e no 
desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social; 
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• Desenvolver programas e ações ligadas à relação de trabalho e programas de 
cursos profissionalizantes e de qualificação e requalificação profissional com 
vistas a minimizar o impacto do desemprego no Município; 

• Estimular a participação da comunidade no desenvolvimento e no 
acompanhamento da Política de Assistência Social do Município; 

• Desenvolver programas especiais destinados às crianças e aos adolescentes 
em situação de risco, com orientação familiar; 

• Apoiar e fiscalizar as ações do Conselho Tutelar; 

• Gerir o Fundo Municipal da Assistência Social e o Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente; 

• Mobilizar a população, facilitando sua participação no processo de 
transformação da realidade, levando-a a exercer sua cidadania; 

• Operacionalizar os benefícios previstos pelas leis federais, estaduais e 
municipais; 

• Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições, fortalecendo ainda os vínculos familiares e comunitário; 

• Assegurar e promover ações que visem a melhoria da qualidade alimentar da 
população; 

• Administrar os serviços concedidos ou terceirizados dentro de suas áreas 

de atuação e prerrogativa.          

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

• Aumentar a atratividade turística, atraindo novos investimentos; 

• Agregar mais valor às cadeias produtivas; 

• Promover ações que favoreçam a inclusão socioprodutiva. 

• Instituir Políticas Públicas que tragam segurança jurídica e 

desburocratização, para atração de novos empreendimentos; 

• Reestruturar o programa de Compras Governamentais (PAA, PNAE). 

• Desenvolvimento de mecanismos para organizar e incentivar a 

piscicultura; 

• Potencializar o turismo ecológico nas áreas de preservação já 

existentes, no município; 

• Qualificar e estimular a produção agropecuária, através de ações que 
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possibilitem a extração mineral e vegetal equilibrada, a diversificação da 

produção e a organização social da agricultura familiar. 

 
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

 
• Reestruturar o sistema de limpeza, coleta e destinação dos resíduos sólidos; 

• Criar a central de gerenciamento da frota de veículos, otimizando a logística 

e reduzindo despesas; 

• Fortalecer as parcerias com os Governos Federal e Estadual, municípios 

vizinhos, empresas privadas e demais Instituições do município para 

melhorar a mobilidade urbana; 

• Manter as ações de melhoria e conservação dos equipamentos públicos, bem 
como 
das vias urbanas e das vicinais no interior do municipio. 

 
 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 

• Captar recursos externos para desenvolvimento dos projetos ambientais; 

• Rever e adequar as normas de gestão, de licenciamento ambiental e de 

controle de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras ao meio 

ambiente que sejam de responsabilidade do município; 

• Fomentar ações de ampliação das áreas verdes públicas e particulares; 

• Capacitar os proprietários de áreas verdes e de nascentes para a 

exploração comercial sustentável. 

• Recuperação e reflorestamento das matas ciliares de rios e igarapés. 

 

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
 

• Atualizar e implantar o Plano de Comunicação Institucional; 

• Reestruturar e reorganizar o Portal da Transparência; 



 

12 

 

 

• Ampliar os diversos espaços de participação social, reconhecendo-os e 

integrando-os à formulação e avaliação das políticas públicas. 

 
GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

 
• Reestruturar o ambiente tecnológico da Prefeitura Municipal de Cachoeira do 

Piriá: parque               de servidores, estações de trabalho, banco de dados e firewall; 

• Atualizar a legislação tributária e implantar o Regime Especial de Precatórios; 

• Melhorar a arrecadação; 

• Empreender esforços para a captação de recursos externos; 

• Implantar a gestão econômica dos ativos; 

• Aprimorar o recebimento de créditos de natureza tributária, pelas vias extrajudicial 

e judicial; 

• Tornar mais eficiente e eficaz a gestão de pessoas; 

• Investir em governança compartilhada com outros municípios, outros entes e 

setor privado; 

• Acompanhar o planejamento e a execução orçamentária a curto, médio e longo 

prazo; 

• Monitorar e avaliar os resultados e a qualidade dos gastos públicos em função 

das prioridades; 

• Otimizar o Sistema de Controle Interno no âmbito Executivo do  Município de 

Cachoeira do Piriá. 

 

4.2 ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS: 
 

a) Denominação (título): Comunicação ao público, em uma frase síntese, da 
compreensão direta dos propósitos do programa. Exemplo: Expansão e 
Modernização da Rede Escolar Básica. 

 
b) Órgão: Órgão responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo quando o 
programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de um órgão (programa 
multissetorial). 
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c) Unidade orçamentária: Unidade Administrativa responsável pelo 
gerenciamento do programa, mesmo quando o programa for integrado por 
Ações desenvolvidas por mais de uma unidade. Ex: 0101- Gabinete do 
Secretário de Educação. 

 
d) Tipos de Programa: os programas estão classificados em Finalísticos, 

Programas de Apoio às Políticas Públicas e áreas Especiais e Multissetorial. 
 

• Programas Finalísticos: São aqueles dos quais resultam bens ou 
serviços ofertados diretamente à sociedade e passíveis de mensuração. 

 
• Programas de Apoio às Políticas Públicas e áreas Especiais: são 

programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao Planejamento, à 
formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao 
controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços 
ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive por 
despesas de natureza tipicamente administrativas. 

 
• Multissetorial: Indica se o programa será executado por uma ou mais 

unidades orçamentárias. Caso tenha a execução compartilhada isto deve 
ser indicado como programa Multissetorial. 

 

e) Área de resultado: Associa o Programa a uma das áreas de resultado do 
Planejamento Estratégico da Prefeitura. 

 
f) Objetivo: expressa o resultado que se espera alcançar com a implementação 

do programa. Deve ser escrito com concisão, evitando a generalidade e deverá 
ser iniciado sempre com um verbo no infinitivo. 

 
g) Público-Alvo: especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(ais) se 

destina e que se beneficia(m) com sua execução. 
 

h) Valor Previsto do Programa: Valor estimado do programa, calculado após a 
soma da estimativa de valor de cada uma das Ações que o compõem. 

 
i) Justificativa: Trata-se de um diagnóstico com a função de apresentar um 

conjunto de informações, preferencialmente, informações estatísticas, que 
revelem a situação que justifica a formulação do programa. 

 
j) Classificação: os programas podem ainda ser classificados como 

estruturantes ou não. São estruturantes aqueles programas que contribuem 
diretamente com os objetivos de uma ou mais áreas de resultado do governo e 
atendem a alguns dos requisitos abaixo: 
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• Têm efeito multiplicador, isto é, capacidade de gerar outros projetos e 
atividades; 

• Mobilizam e articulam recursos públicos, privados ou em parceria; 
• Exigem um gerenciamento estratégico; 
• Possuem foco bem definido, objetivo mensurável, ações, metas, prazos, 

custos, resultados esperados. 
 

l) Indicador: Instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Deve ser 
passível de aferição e coerente com o objetivo estabelecido. O indicador 
também possui atributos: 

• Denominação: Forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade. 
• Unidade de medida: Padrão escolhido para mensuração da relação adotada 

como indicador. No caso do indicador “taxa de analfabetismo” a unidade de 
medida é “porcentagem”, para um outro indicador, como por exemplo, ”taxa de 
mortalidade infantil” a unidade de medida será “1/1000” (1 óbito para cada 1000 
nascimentos). 

 
• Índice de referência: situação mais recente do problema e respectiva data de 

apuração. 
• Índices esperados ao longo do PPA: situação que se espera atingir ao longo 

de cada ano da execução do PPA. 
• Índice ao final do programa: resultado que se espera alcançar com a 

conclusão da execução do programa, no caso de programas temporários. 
• Fonte: Órgão responsável pelo registro ou apuração das informações 

necessárias para a apuração do indicador. 
• Periodicidade: Frequência com a qual o indicador é apurado (anual, mensal, 

quadrimestral, entre outras). 
 
 

5 AÇÕES DE GOVERNO 
 

As ações orçamentárias são aquelas que dependem de recursos dos orçamentos 
anuais e se dividem em: projeto, atividade e operação especial. Os projetos são 
operações limitadas no tempo, das quais resulta “um produto que concorre para a 
expansão e aperfeiçoamento da Ação de governo”. 

Atividades são operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 
resultando em um produto necessário à manutenção da ação de Governo. 

As operações especiais são despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo “e não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços”. 
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As ações não orçamentárias são aquelas que não demandam de recursos dos 
orçamentos anuais. 

As Ações devem guardar uma imediata correspondência com o objetivo do Programa. 
Atender ao objetivo de um programa exige a definição e execução de um conjunto de 
ações. 

5.1 ATRIBUTOS DAS AÇÕES 
 

Título: A forma pela qual a ação será identificada pelo público. Ex: Elaboração e 
implantação de projetos de recuperação e revitalização de rios e canais. 

Finalidade: Expressa o objetivo a ser alcançado pela ação e a razão pela qual foi 
desenvolvida. 

Ex. Implementar e apoiar ações de conservação e recuperação de rios e canais, 
inclusive desassoreamento e regularização de leitos e margens, revitalização de ativo 
hídrico, implantação de parques lineares, proteção de margens, recuperação e 
pavimentação de vias marginais, construção e reforma de pontes, recomposição de 
vegetação ciliar, e outras afins. 

5.2 TIPOS DE AÇÃO: 
 

a) Ação Orçamentária: Ação que demanda recursos orçamentários (do caixa do 
tesouro ou de outras fontes) e subdivide-se em: 

• Projeto: “Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento 
da ação de governo” [...] As ações do tipo Projeto expandem a produção pública 
ou criam infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam ações 
inéditas num prazo determinado”.  

• Atividade: “Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário 
à manutenção da ação de Governo”. 

• “Operação especial: “Despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um 
produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços”(MTO,2015), tais como transferências, amortização, juros e encargos 
da dívida contratual e mobiliária; reserva de contingência, cumprimento de 
sentenças judiciais (precatórios; sentenças contra empresas, débitos 
vincendos, etc.); contribuição à previdência privada; ações de reservas técnicas 
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Exemplo de Ações que não se incluem no PPA: 
 

• Amortização e Encargos sobre o Refinanciamento da Dívida Pública Interna 
(dívida interna); 

• Amortização e Encargos sobre o Refinanciamento da Dívida Pública Externa 
(dívida externa); 

• Pagamento de Sentenças Judiciais. 
 

Incluem-se no PPA aquelas operações especiais vinculadas aos programas 
Finalísticos, e aos programas de Apoio às Políticas Públicas e áreas Especiais, tais 
como: 

• Pagamento de aposentadorias e pensões; 
• Benefícios previdenciários à Secretaria; 
• Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário (Autarquias); 
• Contribuição Previdenciária Complementar; 
• Ações de Reservas Técnicas (centralização de recursos para atender 

concursos, provimentos, nomeações, reestruturação de carreiras e etc.); 
 

b) Ação Não Orçamentárias: Ação que contribui para a consecução do objetivo do 
programa, mas não demanda recursos orçamentários do Tesouro Estadual tais como 
Ações resultantes de parcerias com recursos próprios aplicados por parceiros (União, 
Estados, Municípios, setor privado ou terceiro setor). 

Origem de Criação: identifica a origem da iniciativa de criação da Ação, se Projeto 
de lei do executivo, se emenda parlamentar, ou se projeto de lei de crédito especial. 
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5.3 Esfera Orçamentária: 
 

Orçamento Fiscal: Referente aos poderes do estado, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público. 

Orçamento de Seguridade Social: Referente a toda aplicação de recursos do 
tesouro e de outras fontes, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da Administração Direta e Indireta, nas áreas de saúde, previdência e assistência 
social, bem como os seus fundos legalmente constituídos. 

Orçamento de Investimento: Referente a toda aplicação de recursos do tesouro e 
de outras fontes em investimentos das Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto. 

Função: Representa o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do 
setor público. A função está relacionada com a missão institucional do órgão, por 
exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, e guarda relação com as respectivas 
Unidades Orçamentárias. 

Subfunção: Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e 
deve evidenciar a área da atuação governamental, por intermédio da agregação de 
determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações 
que se aglutinam em torno das funções. Assim, a programação de um órgão, via de 
regra, é classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é escolhida de 
acordo com a especificidade de cada ação governamental. 

Produto: Bem ou serviço demandado pela sociedade e ofertado pelo Governo. É 
semelhante ao conceito de Entrega com o qual trabalha a gestão estratégica de 
projetos. Representa o resultado esperado pela sociedade da Ação realizada pelo 
poder público. 

Unidade de Medida: Apresenta o padrão escolhido para mensurar o produto ou 
serviço a ser ofertado. 

A relação entre o produto e a unidade de medida é fonte de algumas confusões. 
Suponha um produto “Pessoas Atendidas”. Sua unidade de medida não deveria ser 
“pessoa”, mas sim “unidade”, isto é, mede-se a quantidade de “Pessoas Atendidas” 
contando-as uma a uma, por “Unidade”. 
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6 METAS 
 

São atributos quantitativos das ações: meta física, identificador de quantidade da meta 
física e dados financeiros. 

6.1 ATRIBUTO DAS METAS 
 

Meta física: é quantidade de produto a ser ofertado, de forma regionalizada, por ação, 
num determinado período. A meta física é instituída para cada ano. Vale ressaltar que 
o critério para regionalização de metas é o da localização dos beneficiados pela ação 

As medições realizadas periodicamente poderão ou não ser somadas até o final do 
programa. 

• Cumulativas: Ação - Construção de barragem / Produto - Barragem construída 
/ Unidade de medida - % de execução física. 

• Não-cumulativas: Ação - Auxilio alimentação aos servidores / Produto - 
Servidor beneficiado / Unidade de medida - Nº de servidores 

 

Meta financeira: é a estimativa de custos das ações desdobradas por fontes de 
recursos e distribuídas para cada um dos anos de vigência do PPA. 

 
6.2 CRITÉRIOS PARA A QUANTIFICAÇÃO FINANCEIRA DAS METAS 

 
As estimativas de custos das Ações serão desdobradas por fonte de recursos e 
distribuídas para cada um dos anos de vigência do PPA. 
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Fontes de Recursos: Os recursos, segundo as fontes, no caso do PPA, estão 
agrupados em dois grandes grupos a saber: o Grupo do Orçamento Fiscal e de 
Seguridade Social e o Grupo Demais Fontes. 

O grupo Orçamento Fiscal e de Seguridade Social agrupa os recursos financeiros 
específicos das esferas Fiscal e da Seguridade, conforme o seguinte desdobramento: 

Recursos Orçamentários Caixa do Tesouro: Constituem-se do somatório das 
receitas arrecadadas pela administração direta, excluídas as destinações 
constitucionais e legais, as provenientes de impostos estaduais e taxas, receitas de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, da indústria, de serviços e de outras receitas 
correntes e de capital, inclusive a cota-parte do FUNDEB; a receita de ações e 
serviços de saúde, as transferências federais recebidas do FPE, do IPI, dos recursos 
minerais, hídricos e de royalties do petróleo, transferências do IRRF, da Lei Kandir Nº 
87/96 e de outras transferências federais não vinculadas. 

Recursos Orçamentários Vinculados do Tesouro: São receitas com destinação 
específica estabelecida em dispositivos legais tais como: as transferências do salário 
educação, programa dinheiro direto na escola, programa nacional de alimentação 
escolar, programa nacional de apoio ao transporte escolar, as contribuições da CIDE, 
convênios e doações, as receitas provenientes de operações de crédito, a 
transferência para financiamento do FUNDAP, e outras receitas vinculadas. 

Recursos Orçamentários- Arrecadados pelo órgão: É somatório das receitas 
arrecadadas pelas próprias entidades Autárquicas, Fundos, Fundações e Empresas 
Estatais Dependentes. 

Recursos Vinculados de outras Fontes- São os recursos de convênio com órgãos 
federais, não federais e transferências de instituições privadas. 

O grupo Demais Fontes, agrega os recursos financeiros relativos às fontes de 
Investimento e recursos não orçamentários. 

Recursos de Investimento: referem-se aos recursos arrecadados pelas empresas 
estatais não dependentes [não enquadradas no art. 2o, inciso III, da LRF] em que o 
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

Recursos Não Orçamentários: Recursos que financiam Ações do Plano Plurianual 
e não são expressos no Orçamento Anual. 

A partir deste PPA, as Ações adotarão, para suas despesas, a classificação segundo 
a categoria econômica, isto é, se a despesa é corrente ou de capital. 

Despesas Correntes: As que não contribuem, diretamente, para a formação ou 
aquisição de um bem de capital. Nos Orçamentos Anuais as despesas correntes são 
desdobradas em: 
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• pessoal e encargos sociais; 
• juros e encargos da dívida; 
• outras despesas correntes. 

 

Despesas de capital: As que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição 
de um bem de capital. Nos Orçamentos Anuais as despesas de capital são 
desdobradas em: 

• investimentos; 
• inversões financeiras; 
• amortização da dívida. 

 

Os Órgãos, durante o processo de elaboração do Plano Plurianual, devem ter uma 
preocupação permanente quanto à gestão do Plano, de forma a viabilizar o alcance 
dos objetivos esperados, capacitando seu corpo técnico para formular e implementar 
as políticas públicas com qualidade, assim como registrar, de forma qualificada, as 
informações pertinentes à elaboração, execução e monitoramento dos programas, 
ações e metas governamentais, expressos no PPA. 

Os programas expressos no PPA devem priorizar os desafios e prioridades por área 
de resultado estabelecidos no Planejamento Estratégico da Prefeitura e o processo 
de gestão deve atender às premissas de responsabilidade ambiental, governança 
democrática, gestão transparente e responsabilidade fiscal. 

 
7 Audiências Públicas para Elaboração do PPA 2022-2025  

 
Definição: é uma das formas de participação e controle social da Administração 
Pública, com a finalidade de informar, discutir, tirar dúvidas e ouvir opiniões e 
demandas da população. As Secretarias Municipais de Administração e de Governo, 
através do Departamento Municipal de Planejamento Estratégico e Operacional foi 
responsável pela coordenação e realização das audiências públicas para subsidiar o 
processo de elaboração do PPA. 

7.1 Etapas para realização da Audiência Pública: 
 

• Elaboração do Edital de Convocação 
• Publicidade para incentivar a participação popular. 
• Definição do público alvo da comunidade, personalidades, associações, grupos 

e organizações que deverão ser convidados. 
• Preparação da equipe de Relatoria. 
• Organização de toda a logística do evento (espaço, sonorização, data show, 

computador, etc.) 
• Reunião prévia com o Prefeito e equipe de governo, para nivelamento da 

metodologia a ser utilizada nas audiências. 
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7.2 Metodologia utilizada na audiência Pública: 
• Abertura da audiência pelo Prefeito Municipal e/ou um representante. 
• Apresentação dos objetivos da audiência e leitura do regimento interno. 
• Breve exposição da situação econômica do município 
• Apresentação da finalidade do PPA  

• Apresentação da Missão, Visão, Valores e Eixos Estratégicos definidos no 
Planejamento Estratégico da Prefeitura 

• Espaço para perguntas e esclarecimentos de dúvidas. 
• Encerramento 

 
 

DANIEL BORGES PINTO 
Coordenador de Controle Interno  

Decreto nº 003/2021 
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10.2 ANEXO III- Decreto-A nº 55 de 29 de maio de 2017 

Instituição dos Agentes do PPA 
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10.3 ANEXO V- Publicação do edital de convocação da Audiência Pública 



 

26 

 

 
 



 

27 

 

 
 



 

28 

 

 

10.4 ANEXO VII- PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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MATÉRIA DIVULGADA NO SITE DA PREFEITURA 
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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA 2022-2025 
 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DO PLANO PLURIANUAL PPA – 
PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025. 
 
Aos quartorze dias do mês de julho de 2021, as 10 horas, na Câmara Municipal de Cachoeira do 
Piriá,  na presença do Prefeito Municipal, o senhor Raimundo Nonato Alencar Machado e dos 
representantes dos setores da prefeitura nomeados para composição desta comissão do PPA e 
demais presentes da sociedade que constão em lista de presença da audiência pública. Para dar 
atendimento a legislação pertinente, a comissão inicia nesta data a primeira audiência para 
elaboração do plano plurianual que será vigênte no período de 2022 a 2025 e terá como finalidade 
demonstrar metas e ações para o município e suas respectivas projeções deste plano ao longo 
deste quadriênio. O edital de realização das audiências foi publicado no portal da transparência da 
prefeitura no dia treze de julho de 2021 e divulgado em suas mídias sociais para amplo 
conhecimento e participação da população. Inicialmente, o cerimônialista Dário faz a abertura e a 
apresentação de todos os participantes. O prefeito Raimuno Nonato abre a audiência pública e 
convida a todos a participar da criação do PPA. Em seguida o membro da comissão e Procurador 
Municipal João Batista, explana a importância do PPA para o município de Cachoeira. O presidente 
da comissão Wiblener explana sobre o objetivo do plano plurianual, onde fala que o propósito é 
estabelecer, diretrizes, direcionamentos e metas para a gestão atual, através de propostas 
apresentadas pela população em geral, trazendo a sociedade a participar da formulação dos 
objetivos tratados no PPA. O presidente da comissão explica também que os planos iniciam no 
segundo ano de mandato e encerra no primeiro ano do próximo mandato, levando um período de 
4 anos para a conclusão deste plano, onde explica que deve ser dividido em planos de ação, que 
devem conter requisitos, como bens e serviços que seram necessários para concretizar o plano e 
a fonte dos recursos a serem usados. O mesmo expõe algumas propóstas de suma importância no 
PPA, educação básica de qualidade para todos, combate a corrupção, rede de saneamento básico, 
coleta de lixo e acesso a água potável, preservação do meio ambiente, eficiencia e modernização 
do transporte público, proteção social e redução da pobreza. O secretário municipal de meio 
ambiente Eude do Nascimento faz breve explanação sobre a importancia do PPA. O secretário 
municipal de Agricultura José Antônio também fala sobre a importância do PPA e conta sobre o 
trabalho da sua secretaria inicialmente deste ano e ressalta a agricultura familiar no município que 
tem cadastro para venda dos produtos no próprio municipio. O secretário relata também sobre plano 
de cultura do cacau no município e a besca de apoio estadual e federal. Não houve manifestação 
dos participantes presentes e onlines. Para finalizar a audiência presidente da comissão do PPA 
faz as considerações finais e deixa os canais da prefeitura de telefone e email para demais 
sugestões até o dia 31 de julho. 
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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA 2022-2025 
Aos quinze dias do mês de julho de 2021, as 10 horas, na comunidade Colônia Nova, na presença 
dos representantes dos setores da prefeitura nomeados para composição desta comissão do PPA e 
demais presentes da sociedade que constão em lista de presença da audiência pública. Para dar 
atendimento a legislação pertinente, a comissão inicia nesta data a primeira audiência para 
elaboração do plano plurianual que será vigênte no período de 2022 a 2025 e terá como finalidade 
demonstrar metas e ações para o município e suas respectivas projeções deste plano ao longo deste 
quadriênio. O edital de realização das audiências foi publicado no portal da transparência da 
prefeitura no dia treze de julho de 2021 e divulgado em suas mídias sociais para amplo conhecimento 
e participação da população. Inicialmente, a fala do presidente da comissão Wilblener Reis faz a 
abertura da audiência. O membro da comissão e procurador municipal João Batista explana sobre as 
reuniões e a importância da participação pública para a construção do projeto. Em seguida a membra 
da comissão Edione faz breve explanação da importância do PPA. A representante das escolas da 
comunidade Quilombola Camiranga fala sobre a falta dos representantes das comunidades na 
reunião. O morador da comunidade Colônia Nova fala sobre a importância desta audiência. O 
presidente da comissão e o membro João Batista faz a explicação sobre o funcionamento do PPA e 
seu funcionamento. O morador da comunidade Colônia Nova fala sobre a falta de união da própria 
comunidade para decidir quais as prioridades daquela comunidade, fala sobre a falta de segurança as 
margens da BR. Também fala sobre a falta de água na comunidade, que já foi feito outras propostas 
mas ainda não chegou até eles a rede de água. Em seguida a moradora da comunidade Colônia Nova 
fala sobre a dificuldade de acesso ao posto de saúde e falta de transporte para atender a comunidade. 
Que seria viável um atendimento pelo menos um dia na semana na própria comunidade. A mesma 
fala também da falta de limpeza pública na comunidade, onde os moradores relatam a fata de 
roçagem e o aparecimento de cobras na escola e nas casas. As professoras representantes da 
comunidade Camiranga relatam a dificuldade de acesso a comunidade, a estrada precária que em 
tempos de chuva, onde ficam vários trechos alagados. Relata também a precariedade na escola da 
comunidade Camiranga, falta de condições para o atendimento as normas para protocolo contra 
Covid no retorno as aulas. O morador da comunidade Colônia Nova, reforça a dificuldade ao acesso 
a saúde, falta de posto de saúde. A moradora da comunidade Colônia Nova relata a falta de energia 
nos postes de iluminação pública, e a dificuldade dos agricultores rurais em acessar os ramais, a falta 
de limpeza e a falta de pontes na localidade. Outra moradora da comunidade relata a falta de limpeza 
das ruas da comunidade Colônia Nova, e da falta de atendimento e informação dos postos de saúde, 
devido a distância ela relata que se sente rejeitada por não ver recursos na comunidade. O morador 
da comunidade relata a dificuldade de acesso pela estrada, que todos os serviços dependem dela, e 
que só teram educação, saúde e demais serviços se os gestores derem atenção a isso. Para finalizar 
a audiência presidente da comissão do PPA faz as considerações finais e deixa os canais da 
prefeitura de telefone e email para demais sugestões até o dia 31 de julho. 
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ATA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA 2022-2025 
Aos dezenove dias do mês de julho de 2021, as 10 horas, na comunidade Areia do Anélis,  na 
presença do Secretário de Governo Lucas Machado e dos representantes dos setores da prefeitura 
nomeados para composição desta comissão do PPA e demais presentes da sociedade que constão 
em lista de presença da audiência pública. Para dar atendimento a legislação pertinente, a 
comissão inicia nesta data a primeira audiência para elaboração do plano plurianual que será 
vigênte no período de 2022 a 2025 e terá como finalidade demonstrar metas e ações para o 
município e suas respectivas projeções deste plano ao longo deste quadriênio. O edital de 
realização das audiências foi publicado no portal da transparência da prefeitura no dia treze de julho 
de 2021 e divulgado em suas mídias sociais para amplo conhecimento e participação da população. 
Inicialmente, a fala do presidente da comissão Wilblener Reis, faz a abertura da audiência e a 
explanação do funcionamento das audiências. O morador da comunidade fala sobre a importância 
da comissão visitar a comunidade para fazer um planejamento da aplicação dos recursos. Fala 
também da falta de água sazonal na comunidade. Pontua também sobre a falta de reforma da 
escola local e a carência de um posto de atendimento de sáude que é muito distante da localidade 
e que não são todos os moradores que tem disponibilidade de transporte para ter acesso a esses 
serviços. Relata também a carência dos esportes nas comunidades, não possui uma quadra no 
polo. O secretário de Governo enfatiza a importância dessa quadra como espaço para utilização 
dos demais eventos das escolas e das comunidades. O membro da comissão e procurador 
municipal João Batista enfatiza os canais de atendimento para demais representantes das 
comunidades por email. Sem mais manifestações. Para finalizar a audiência presidente da 
comissão do PPA faz as considerações finais e deixa os canais da prefeitura de telefone e email 
para demais sugestões até o dia 31 de julho. 
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ATA DA 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA 2022-2025 
Aos vinte dias do mês de julho de 2021, as 10 horas, na comunidade Enche Concha,  na presença 
do Secretário de Governo José Lucas Martins Machado e dos representantes dos setores da 
prefeitura nomeados para composição desta comissão do PPA e demais presentes da sociedade 
que constão em lista de presença da audiência pública. Para dar atendimento a legislação 
pertinente, a comissão inicia nesta data a primeira audiência para elaboração do plano plurianual 
que será vigênte no período de 2022 a 2025 e terá como finalidade demonstrar metas e ações para 
o município e suas respectivas projeções deste plano ao longo deste quadriênio. O edital de 
realização das audiências foi publicado no portal da transparência da prefeitura no dia treze de julho 
de 2021 e divulgado em suas mídias sociais para amplo conhecimento e participação da população. 
Inicialmente, a fala do presidente da comissão Wilblener Reis de abertura da audiência, 
apresentação dos participantes da comissão e representantes. O membro da comissão e 
procurador municipal João Batista faz a apresentação do PPA e explica seu funionamento. A 
membra da comissão Edione complementa sobre a importância da participação da sociedade na 
construção do PPA. O presidente da comissão faz as demais explicações sobre os objetivos e 
metas do PPA. A moradora da comunidade pontua sobre o investimento na capacitação dos 
professores, e investimento nos salários dos professores, não só em estrutura das escolas, por 
conta do momento de pandemia investir em capacipatação dos professores. Outra moradora relata 
a importancia das escolas pra varias idades de alunos, e da condição precária das escolas. A 
professora da comunidade ressalta também que no momento que vivemos de pandemia, a gestão 
precisa focar em uma formação continuada dos professores e melhoria do ambiente escolar. Uma 
moradora da comunidade relata sobre o transporte para acesso as comunidades que dificultam aos 
estudantes chegarem as escolas. Uma moradora explana sobre a falta de atendimento da USF aos 
sabados e domingos, onde não tem atendimentos suficientes para a demanda de todas as 
comunidades corelacionadas. Relata que falta capacitação para quem trabalha no atendimento da 
saude na comunidade. Outra moradora completa que não há disponibilidade da ambulância para o 
atendimento dessas comunidades. Um morador local relata a falta de transporte para os doentes 
das outras comunidades para chegar a comunidade Enche Conha. O morador da comunidade Vila 
Santa Cruz relata a falta de serviço de saude acessivel na comunidade e falta de transporte para 
outras comunidades. A moradora da comunidade Vila Santa Cruz relata a falta de carros para o 
transporte dos doentes da comunidade. O sercretario de Governo Lucas Machado pontua que o 
Governo está em busca de tornar o PSF de Enche Conha em uma UBS 24h para melhoria no 
atendimento da comunidade e entornos. O morador da comunidade pede atenção para a situação 
do lixão que fica na beira da estrada na comunidade e a falta do carro para o serviço de coleta do 
lixo e acomodação dos resíduos. A moradora da comunidade relata sobre a necessidade de um 
posto policial na localidade. O morador da Vila do Moça explana a falta de segurança e limites nos 
bares e acarretam em perturbação da comunidade, que a presença da polícia iria ajudar nessas 
situações. A moradora local relata também a necessidade de agentes de endemias na comunidade. 
O morador da comunidade Vila Santa Cruz que também é segurança da escola relata a 
necessidade de um portão para a escola local. Uma moradora local relata a necessidade de 
atendimento de pediatras e atendimento especializado para crianças especiais. Um morador da 
comunidade pede a atenção para a segurança pública, principalmente para a parte da noite, que 
não há policiamento. Uma moradora pontua sobre o esporte nas comunidades, que há necessidade 
um olhar mais atento para os jovens terem mais estímulos nas escolas. Uma moradora relata a 
dificuldade no trabalho da saúde devido aos equipamentos precários. Para finalizar a audiência 
presidente da comissão do PPA faz as considerações finais e deixa os canais da prefeitura de 
telefone e email para demais sugestões até o dia 31 de julho. 
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ATA DA 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA 2022-2025 
Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2021, as 10 horas, na comunidade Jiboia,  na presença 
do Secretário de Governo José Lucas Martins Machado e dos representantes dos setores da 
prefeitura nomeados para composição desta comissão do PPA e demais presentes da sociedade 
que constam em lista de presença da audiência pública. Para dar atendimento a legislação 
pertinente, a comissão inicia nesta data a primeira audiência para elaboração do plano plurianual 
que será vigênte no período de 2022 a 2025 e terá como finalidade demonstrar metas e ações para 
o município e suas respectivas projeções deste plano ao longo deste quadriênio. O edital de 
realização das audiências foi publicado no portal da transparência da prefeitura no dia treze de julho 
de 2021 e divulgado em suas mídias sociais para amplo conhecimento e participação da população. 
Inicialmente, a fala de abertura do presidente da comissão do PPA Wilblener Reis. Com a fala o 
membro da comissão e procurador municipal exalta a importância da sociedade na construção do 
PPA. O presidente da comissão faz a ampla explanação dos objetivos e metas do PPA e como será 
feita sua construção. O morador da cominidade ressalta que no período de pandemia que 
enfrentamos a localidade necessita de um sistema de internet para a educação básica de qualidade 
para todos. A moradora da comunidade Vila Muriá, Dilma, reforça que as escolas não possuem 
equipamentos para o fornecimento das aulas remotas, sem haver computador nem impressora, 
tendo que confeccionar as atividades de forma manual para levar aos alunos e fala que há 
necessidade de abastecimento de água na sua comunidade. O morador Luis Vieira da Vila do 
Jiboia, fala sobre a insegurança devido a divisa da comunidade com Maranhão, relata que há 
necessidade da presença mais efetiva da polícia. A moradora da Vila São Francisco fala da falta 
de equipamentos da escola, que eles possuem apenas o prédio, e não possuem transporte escolar, 
relata que não possuem água na sua Vila e pontua a concervação das estradas, que dificultam ao 
trajeto dos doentes e finaliza com a falta de apoio aos agricultores da localidade. O morador do da 
comunidade fala sobre a não utilização dos aparelhos de ar condicionado nas salas da escola e o 
Secretário de Governo explica que tem um problema com a energia e os transformadores do local. 
Outra moradora questiona que quando há reuniões da Prefeitura é utilizado os aparelhos, porém 
em horários das aulas não podem ser ligados. O morador Naldo completa que a localidade 
necessita de mais salas de aulas para os alunos, e finaliza com a pouca quantidade da merenda 
escolar, que teria duração apenas de 15 dias. A professora Delina enfatiza que a escola da 
localidade é bonita com prédio bom, porém precisam de computadores e impressoras na secretaria, 
devido serem uma escola polo precisam dar suporte as outras escolas, enfatiza a necessidade de 
uma biblioteca para incentivar os alunos. O morador Naldo também relata a falta de regularização 
das escolas para oferecerem certificados aos alunos. Eles em conjunto relatam a necessidade de 
uma creche, um local específico com estrutura voltada para a educação básica. A professora Delina 
afirma que há necessidade de um ponto de apoio aos professores, pois há dificuldade de aluguel 
para estadia dos professores na localidade do Jiboia. O morador e secretário escola Jonilson pontua 
sobre a importância do PPA, e fala que precisam ter mais atrativos pros alunos da escola, relatando 
a necessidade de ter transporte escolar de qualidade e equipamentos para os alunos na escola, 
como biblioteca e computadores. A professora Delina completa que falta a acessibilidade aos 
alunos especiais nas escolas. A moradora da Vila dos Tatus relata que está sem água na localidade, 
e a falta de equipamentos das salas na escola, como freezer e central de ar, ela enfatiza a 
precáriedade do transporte escolar, onde os alunos ficam muito prejudicados devido aos problemas 
com o transporte. Essa moradora relata também que a escola da sua localidade necessita de uma 
expansão da sua escola, pois não há refeitório e nem área de lazer pras crianças. Outra moradora 
da mesma localidade fala também que na escola as crianças se alimentam sentadas ao chão. O 
morador Naldo sugere que no polo do Jiboia tem a necessidade de um profissional de técnico de 
enfermagem para o atendimento da comunidade aos finais de semana e um vigia no posto e uma 
rede wi-fi na escola. Ele também relata a necessidade de uma caminhonete para o transporte dos 



 

35 

 

 

pacientes devido a distância. O secretário Adjunto de Saúde João, se pronunciou a respeito do 
funcionamento da secretaria de saúde no município. Um morador da comunidade relata que o posto 
necessita de mais profissionais para atendimento, desde a recepção até os vacinadores e completa 
que o posto necessita de manutenção na parte hidráulica. O servidor Taniê relata o esforço da 
secretaria de saúde em organizar as estruturas já existentes para um atendimento de qualidade. 
Uma moradora da Vila São Francisco solicita atendimento móvel de saúde. Uma moradora da Vila 
Muriá fala da necessidade de contratar um ACS para ajudar nos atendimentos na comunidade. O 
morador Naldo fala que há necessidade da melhor divulgação dos horários de atendimentos dos 
ACS nas localidades. O morador Naldo relata que falta um sistema de limpeza no polo do Jiboia, 
tanto do lixo urbano quanto dos igarapés. A moradora da Vila dos Tatus relata a necessidade de 
um poço. O morador Naldo relata que há necessidade de uma melhoria no porto a beira do rio no 
Jiboia para melhor atender os brincantes de fim de semana que visitam a comunide. Um morador 
também relata a deficiencia da iluminação pública das comunidades. Alguns moradores relatam o 
perigo nas estradas, com abordagens de assaltantes nos interiores. Sem mais mifestações. Para 
finalizar a audiência presidente da comissão do PPA faz as considerações finais e deixa os canais 
da prefeitura de telefone e email para demais sugestões até o dia 31 de julho. 
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ATA DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA 2022-2025 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2021, as 15 horas, na comunidade do Guajará,  na presença do 
Secretário de Governo José Lucas Martins Machado e dos representantes dos setores da prefeitura 
nomeados para composição desta comissão do PPA e demais presentes da sociedade que constão em lista 
de presença da audiência pública. Para dar atendimento a legislação pertinente, a comissão inicia nesta 
data a primeira audiência para elaboração do plano plurianual que será vigênte no período de 2022 a 2025 
e terá como finalidade demonstrar metas e ações para o município e suas respectivas projeções deste plano 
ao longo deste quadriênio. O edital de realização das audiências foi publicado no portal da transparência da 
prefeitura no dia treze de julho de 2021 e divulgado em suas mídias sociais para amplo conhecimento e 
participação da população. Inicialmente, a fala  de abertura do presidente da comissão Wilblener Reis. O 
membro da comissão e Procurador Municipal se pronuncia sobre a importância da construção do PPA. O 
presidente da comissão explana sobre todos os aspectos do PPA para os participantes. A moradora e 
servidora fala sobre a necessidade de uma reforma e ampliação da escola e de seus anexos, relata também 
sobre a carência das escolas, como falta de bebedouro. Um morador da comunidade fala sobre a 
precariedade do polo com o transporte escolar, e a falta de manutenção no período correto das estradas 
para esse trajeto. Moradora da comunidade relata que as escolas locais não tem a estreutura para retorno 
as aulas, não possuem água, nem locais para lavar as mãos. Moradora da comunidade do Marajupema 
relata que lá não possui ensino a partir do quarto ano, então os alunos não tem como ir pra escola do Guajará 
por conta das estradas. Ela completa que a escola do Marajupema não tem estrutura de banheiro para as 
crianças. Moradora do Itapaina relata a necessidade de uma escola na localidade pois há grande número 
de crianças. O Secretário de Governo também relata a necessidade de uma escola na Vila São Jorge que 
não possui. Moradora do Guajará relata a precariedade da estrutura da escola, com caixa d’água em 
condições de queda. Moradora da comunidade relata a necessidade de uma quadra de esportes pra escola 
e pra comunidade em geral. Em relação a saúde uma moradora relata que não há atendimento de médicos 
especialistas desde o ano passado. Uma moradora relata que há necessidade de ambulância 4x4 devido as 
estradas. Morador local fala que o posto necessita de uma reforma e ampliação na comunidade do Itapaiuna. 
Moradora relata solicita serviços essenciais de educação e saúde para crianças com necessidades 
especiais. Moradora relata a queda do muro do posto de saúde. Moradores locais relatam a necessidade de 
um local para descarte de lixo e serviço de coleta. Moradora da comunidade do Guajará fala da falta de 
estrutura para o retorno das aulas presenciais. Não possuem água nos banheiros, nem quadro e cadeiras 
nas salas. Moradora do Marajupema fala da falta de água, energia e do óleo do motor que passa de mais 
de dois meses para chegar a comunidade, completa também sobre a necessidade de um técnico de 
enfermagem para atender a comunidade. Uma produtora de açai relata que necessidade de auxilio para 
regularizar uma cooperativa dos produtores de açai pois o seu produto está muito desvalorizado. A moradora 
do Marajupema relata a necessidade de uma casa para alocar equipamentos de uma casa de forno 
comunitária e a necessidade de materiais para os agricultores. Morador fala da necessidade de maquinário 
para atender os agricultores do polo Guajará. Moradora da Vila Maranhão fala sobre a necessidade de 
maiores orientações para os alunos, devido ao retorno as aulas e a estrada não está em condições para 
trajeto dos alunos. Relata sobre a falta de energia e não ter motor na localidade, apenas alguns moradores 
com placa solar. Moradores do polo relatam a necessidade de uma atenção na segurança pública, devido a 
distancia para o centro de Cachoeira, muitas famílias estão indo embora das comunidades. Pedem um posto 
da polícia no polo. Moradora e professora do Guajará relata a falta de acompanhamento dos jovens pela 
Assistência Social. Sem mais manifestações. Para finalizar a audiência presidente da comissão do PPA faz 
as considerações finais e deixa os canais da prefeitura de telefone e email para demais sugestões até o dia 
31 de julho. 
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R$ milhares

Ano 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL GERAL DA RECEITA ( C ) = ( A ) + ( B ) 65.967.380      68.887.959      72.332.357      75.948.974      79.746.423      

Receita Corrente Excluidas deduções FUNDEB (A) 55.602.666      58.005.009      60.905.259      63.950.522      67.148.049      

Receita Tributárias 1.029.776        1.081.264        1.135.328        1.192.094        1.251.699        

   Impostos 664.783           698.022           732.924           769.570           808.048           

   Taxas 364.992           383.242           402.404           422.524           443.650           

Receita de Contribuições 3.464.095        3.637.300        3.819.165        4.010.123        4.210.629        

   Contribuicões Sociais 3.064.095        3.217.300        3.378.165        3.547.073        3.724.427        

   Contribuicões Econômicas 400.000           420.000           441.000           463.050           486.203           

Receita Patrimonial 376.550           395.378           415.146           435.904           457.699           

   Aplicações Financeiras 376.550           395.378           415.146           435.904           457.699           

   Outras Receitas Patrimoniais -                       -                       -                       -                       -                       

Receita de Servicos 357.198           375.058           393.811           413.501           434.176           

Transferências Correntes 54.067.708      56.771.094      59.609.649      62.590.131      65.719.638      

Transferências da União 23.730.341      24.916.858      26.162.701      27.470.836      28.844.378      

Transferências Intergovernamentais -                       -                       -                       -                       -                       

Transferências dos Estados 3.971.637        4.170.219        4.378.730        4.597.666        4.827.550        

Transferências Multigovernamentais 26.365.730      27.684.017      29.068.218      30.521.629      32.047.710      

Transferências de Convênios -                       -                       -                       -                       -                       

Outras Receitas Correntes 285.547           299.824           314.816           330.556           347.084           

   Multa e Juros de Mora -                       -                       -                       -                       -                       

   Indenizacões e Restituicões 255.547           268.324           281.741           295.828           310.619           

   Receita da Dívida Ativa -                       -                       -                       -                       -                       

   Receitas Diversas 30.000             31.500             33.075             34.729             36.465             

Deduções para o FUNDEB 3.978.209        4.554.909        4.782.654        5.021.787        5.272.876        

Receitas de Capital (B) 10.364.714      10.882.950      11.427.097      11.998.452      12.598.375      

Operações de crédito -                       -                       -                       -                       -                       

Amortização de empréstimos -                       -                       -                       -                       -                       

Alienações de Bens -                       -                       -                       -                       -                       

Transferência de Capital 8.374.195        8.792.905        9.232.550        9.694.177        10.178.886      

Transferência de Convênio 8.374.195        8.792.905        9.232.550        9.694.177        10.178.886      

Outras Receitas de Capital 1.990.519        2.090.045        2.194.547        2.304.274        2.419.488        

Fonte: Relatórios da LRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO I - Receitas Estimadas 2022/2025



R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025

I - RECEITAS CORRENTES (*) 59.580.874          62.559.918          65.687.914          68.972.310          72.420.925          

Receita Tributárias 1.029.776            1.081.264            1.135.328            1.192.094            1.251.699            

     IPTU 3.600                  3.780                  3.969                  4.167                  4.376                  

     ISS 335.783               352.572               370.201               388.711               408.147               

     ITBI 8.000                  8.400                  8.820                  9.261                  9.724                  

     Outras 682.392               716.512               752.338               789.954               829.452               

Transferências Correntes 54.067.708          56.771.094          59.609.649          62.590.131          65.719.638          

     COTA PARTE DO FPM 17.576.941          18.455.788          19.378.577          20.347.506          21.364.882          

     COTA PARTE DO IPVA 120.000               126.000               132.300               138.915               145.861               

     COTA PARTE DO ICMS 4.000.000            4.200.000            4.410.000            4.630.500            4.862.025            

     TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 26.365.730          27.684.017          29.068.218          30.521.629          32.047.710          

     OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 6.005.037            6.305.289            6.620.553            6.951.581            7.299.160            

Demais Receitas Correntes 4.483.390            4.707.560            4.942.938            5.190.085            5.449.589            

II - DEDUÇÕES 7.042.304            7.772.209            8.160.819            8.568.860            8.997.303            

     Contribuições Sociais 3.064.095            3.217.300            3.378.165            3.547.073            3.724.427            

     COMPENSAÇÃO FINANC.ENTRE REGIMES -                      -                      -                      -                      -                      

     Deduções para o FUNDEB 3.978.209            4.554.909            4.782.654            5.021.787            5.272.876            

III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 52.538.570          54.787.709          57.527.094          60.403.449          63.423.622          

Fonte:Relatórios da LRF da Prefeitura
(*) Diferente da Receita Corrente da Tabela I, pois as deduções para o FUNDEB são feitas no bloco II desta Tabela. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA
ANEXO I A - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2022/2025



R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS 2021 2022 2023 2024 2025

   IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 654.783              687.522              721.899              757.994              795.893              

  IPTU 3.600                  3.780                  3.969                  4.167                  4.376                  

  IRRF 304.000              319.200              335.160              351.918              369.514              

  ITBI 8.000                  8.400                  8.820                  9.261                  9.724                  

  ISS 335.783              352.572              370.201              388.711              408.147              

  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS  3.400                  3.570                  3.749                  3.936                  4.133                  

   TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 4.121.000           4.327.050           4.543.403           4.770.573           5.009.101           

        Transferência  Financeira LC n° 176/20 1.000                  1.050                  1.103                  1.158                  1.216                  

         COTA PARTE DO IPVA (Art.158, CF/1998) 120.000              126.000              132.300              138.915              145.861              

         COTA PARTE DO ICMS (Art.158, CF/1998) 4.000.000           4.200.000           4.410.000           4.630.500           4.862.025           

   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 17.690.043          18.574.545          19.503.272          20.478.436          21.502.357          

         IPI.EXP - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (Art.159, CF/1998) 112.102              117.707              123.592              129.772              136.260              

         COTA PARTE DO FPM (Art.159, CF/1998) 17.576.941          18.455.788          19.378.577          20.347.506          21.364.882          

         ITR (Art.158, CF/1998) 1.000                  1.050                  1.103                  1.158                  1.216                  

         IOF S/OURO (Art.153, Par.5°, CF/1998) -                      -                      -                      -                      -                      

    TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (D) 26.365.730          27.684.017          29.068.218          30.521.629          32.047.710          

  Deduções para o FUNDEB (F) 4.362.209           4.580.319           4.809.335           5.049.802           5.302.292           

         FPM - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 3.515.388           3.691.158           3.875.715           4.069.501           4.272.976           

         IPI EXPORTAÇÃO - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 22.420                23.541                24.718                25.954                27.252                

         LC N° 176/20 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 200                     210                     221                     232                     243                     

         ICMS - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 800.000              840.000              882.000              926.100              972.405              

         IPVA - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 24.000                25.200                26.460                27.783                29.172                

         ITR - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 200                     210                     221                     232                     243                     

Valor Minimo a Aplicar = (25% X A+B+C) + ( D - F) 27.619.978          29.000.977          30.451.026          31.973.577          33.572.256          

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO II - Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino 2022/2025
Constituição Federal - Artigo 212 - Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

VALOR



R$ milhares

RECEITAS ESTIMADAS 2021 2022 2023 2024 2025

  RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 654.783               687.522               721.899               757.994               795.893               

       IPTU 3.600                  3.780                  3.969                  4.167                  4.376                  

  IRRF 304.000               319.200               335.160               351.918               369.514               

  ITBI 8.000                  8.400                  8.820                  9.261                  9.724                  

  ISS 335.783               352.572               370.201               388.711               408.147               

  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS  3.400                  3.570                  3.749                  3.936                  4.133                  

  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B) 21.811.043          22.901.595          24.046.674          25.249.008          26.511.459          

       FPM 17.576.941          18.455.788          19.378.577          20.347.506          21.364.882          

       ITR 1.000                  1.050                  1.103                  1.158                  1.216                  

       IPI-EXP 112.102               117.707               123.592               129.772               136.260               

       TRANSFERÊNCIA DA LC N° 176/20 1.000                  1.050                  1.103                  1.158                  1.216                  

       IPVA 120.000               126.000               132.300               138.915               145.861               

       ICMS 4.000.000            4.200.000            4.410.000            4.630.500            4.862.025            

  Valor Minimo a Aplicar = 15%  X  A + B 3.369.874            3.538.368            3.715.286            3.901.050            4.096.103            

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO III - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2022/2025
Emenda Constitucional No.29  



R$ milhares

2021 2022 2023 2024 2025

  RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 1.016.376            1.067.194            1.120.554            1.176.582            1.235.411            
       IPTU 3.600                   3.780                   3.969                   4.167                   4.376                   

  IRRF 304.000               319.200               335.160               351.918               369.514               
  ITBI 8.000                   8.400                   8.820                   9.261                   9.724                   
  ISS 335.783               352.572               370.201               388.711               408.147               

      Taxas 364.992         383.242         402.404         422.524         443.650         
 Contribuição de Melhoria -                       -                       -                       -                       -                       

  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B) 21.811.043          22.901.595          24.046.674          25.249.008          26.511.459          
       FPM 17.576.941          18.455.788          19.378.577          20.347.506          21.364.882          
       ITR 1.000                   1.050                   1.103                   1.158                   1.216                   
       IPI-EXP 112.102               117.707               123.592               129.772               136.260               
       TRANSFERÊNCIA DA LC N° 176/20 1.000                   1.050                   1.103                   1.158                   1.216                   
       IOF S/OURO    -                       -                       -                       -                       -                       
       IPVA 120.000               126.000               132.300               138.915               145.861               
       ICMS 4.000.000            4.200.000            4.410.000            4.630.500            4.862.025            
Total ( C ) = ( A ) + ( B ) 22.827.418          23.968.789          25.167.229          26.425.590          27.746.869          

Percentual para cálculo 7,0%
LIMITE DA DESPESA PARA O ANO 

    Repasse para o Legislativo ( D ) : 7 % de ( C ) 1.597.919            1.677.815            1.761.706            1.849.791            1.942.281            
   Folha de Pagamento do Legislativo ( E ) 70% de (D) 1.118.543            1.174.471            1.233.194            1.294.854            1.359.597            

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO IV - BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO 2022/2025
Emenda Constitucional No.25  

RECEITAS ESTIMADAS
ANO



R$ milhares

2021 2022 2023 2024 2025

Pessoal e Encargos Sociais ( A ) 30.806.321          32.346.637          33.963.969          35.662.167          37.445.275          

DESPESAS LIQUIDA TOTAL ( D ) 30.806.321          32.346.637          33.963.969          35.662.167          37.445.275          

RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( E ) 52.538.570          54.787.709          57.527.094          60.403.449          63.423.622          

DESPESA LIQUIDA TOTAL / RCL ( F ) = ( D ) / ( E ) 59% 59% 59% 59% 59%

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2022/2025

DESPESAS
DESPESAS LÍQUIDAS


		2021-12-09T16:49:04-0300
	RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO:15900240363


		2021-12-09T16:52:32-0300
	RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO:15900240363




