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Conceito 

• O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da 
Constituição Federal, destinado a organizar e 
viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os  
objetivos do município. 

 
É um plano considerado de médio prazo, pois 
estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração pública para o período de 4 anos. 
 



Base Legal 

• No § 1º da Constituição Federal encontram-se a 
finalidade e a Abrangência do Plano Plurianual, 
redigidas nos seguintes termos:     

     Art. 165 – (...) “§ 1º - A lei que instituir o plano 
plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada.” 



Publicações do Edital 

 

• Diário Oficial do Município do dia 03 a 25/03/21  

• Site PMF/ EDITAIS 

• Jornal Diário Catarinense  edição do dia  04/03/21 

• Jornal Noticias do Dia edição do dia  04/03/21 



Objetivos 

• Organizar em programas as ações de que resultem 
oferta de bens ou serviços que atendam as 
demandas da sociedade; 

•  Definir metas e prioridades da administração 
Pública; 

•  Estabelecer a necessária relação entre os programas 
a serem executados e a orientação estratégica do 
governo; 

 



Objetivos 

• Nortear a alocação de recursos nos orçamentos 
anuais compatível com as metas e recursos do plano 
Plurianual; 

•  Dar transparência à aplicação de recursos e 
resultados obtidos; 

•  Integrar ações desenvolvidas pela União, Estados e 
Município. 



Processo de Elaboração 

    O Plano para o próximo quadriênio  foi definido sob a 
orientação estratégica do governo, suas metas, 
prioridades e organizado em três eixos de atuação, 
treze programas, com metas físicas e financeiras, 
levando em conta: 

 

•As demandas sociais apresentadas pela comunidade; 

•A capacidade operacional da máquina administrativa; 

•A capacidade de investimentos do município. 



 Foi elaborado de acordo com as seguintes orientações 
gerais: 

• I – Manutenção das atividades existentes; 

• II – Prioridade nas ações da Educação, Saúde e 
Assistência Social; 

• III – Investimentos; 

• IV -  Gestão dos recursos públicos, através da 
responsabilidade na gestão fiscal; 

• V – Eficiência e qualidade na prestação de serviços 
públicos; 

• VI – Equilíbrio orçamentário entre receitas e 
despesas. 



Metodologia 

     
 
RECEITA : A metodologia utilizada para a previsão das receitas para o 
quadriênio 2022 – 2025 foi baseada no modelo de média móvel ajustada. 
Esse modelo utiliza a média de arrecadação dos últimos três exercícios e 
no valor fixado para 2021, levando em conta o comportamento das 
diferentes fontes de recursos, corrigido por parâmetros de preço, 
legislação, as mudanças na alíquota ou na base de cálculo de receitas, 
tarifas públicas e receitas tributárias, decorrentes de ajustes na legislação 
ou nos contratos públicos. 
Esse modelo utiliza a média da série histórica de arrecadação, o que 
facilita os cálculos das previsões futuras de receitas, e possibilita  a 
comparação e evolução, pois demonstra o comportamento da 
arrecadação de uma determinada receita ao longo  dos meses e anos 
anteriores.  A evolução de 2021 para 2025 é de 14,27 % de crescimento.  
 



Metodologia 

   

   

Base de cálculo: média da arrecadação dos últimos 3 exercícios e do valor 
fixado para 2021. Cálculo feito da média individualizada das 70 fontes de 
recursos, mês a mês, respeitando  sua sazonalidade e estimadas para anos 
seguintes,  combinado com o IPCA efetivo de  2018 a 2020 e previsão 2021 a 
2024 pelo boletim Focus de 19/03/21,   obtendo dessa forma uma tendência 
de  crescimento  constante . 
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Metodologia 

   

   

A projeção não leva em consideração os picos de oscilações pois se referem a  
situações pontuais  de contratação de  operações de crédito e recursos  
destinados ao COVID. Por isso  para os outros anos a linha de projeção ficou 
suavizada, mostrando a tendência de arrecadação da receita. 

-40,00% 

-30,00% 

-20,00% 

-10,00% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

19/18 20/19 21/20 22/21 23/22 24/23 25/24 

RECURSOS 
PRÓPRIOS 

RECURSOS 
VINCULADOS 

IPCA 

Linear (RECURSOS 
PRÓPRIOS) 



Metodologia 

   

   

 
DESPESA:  Após a fixação da receita define-se em ordem prioritária as 
despesas  com educação, saúde, assistência social, pessoal e encargos, 
manutenção das unidades  gestoras e  investimentos; observada a 
execução dos exercícios anteriores e das novas demandas para o futuro.  



Etapas da Elaboração do PPA 

• Definição do Projeto de Lei 

• Audiência Pública 

• Envio do Projeto à Câmara 
EXECUTIVO 

• Discussão e apreciação do Projeto 
na Câmara Legislativa 

• Audiência Pública, votação e 
aprovação 

• Devolução ao Executivo da Lei  

LEGISLATIVO 



PPA – Plano Plurianual 2022 a 2025 
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Receitas por Categoria Econômica 

RECEITAS 2022 2023 2024 2025 

Receitas 
Correntes 

2.253.745.274 2.265.782.166 2.332.923.109 2.447.839.538 

Receitas de 
Capital 

115.680.716 109.164.097 105.906.707 110.674.127 

Receitas Intra 
Orçamentárias 

212.149.706 218.463.388 225.067.985 231.819.215 

TOTAL 2.581.575.696  2.593.409.651 2.663.897.801 2.790.332.880 



Receita Total Prevista 

EXERCÍCIOS 
RECURSOS 
PRÓPRIOS 

RECURSOS 
VINCULADOS 

RECURSOS 
TOTAIS 

2022 1.626.124.155 955.451.541 2.581.575.696 

2023 1.617.365.972 976.043.679 2.593.409.651 

2024 1.663.371.097 1.000.526.704 2.663.897.801 

2025 1.747.056.509 1.043.276.371 2.790.332.880 

TOTAL 6.653.917.733 3.975.298.295 10.629.216.028 



Eixos de atuação 

 

I. Desenvolvimento Social; 

 

II. Desenvolvimento Urbano e Ambiental; 

 

III. Desenvolvimento Econômico. 



PROGRAMAS 



Saúde 
101  

 

• Ampliar acesso e qualidade dos serviços, diminuir a fila 
de espera, levar o serviço até o usuário, aprimorar a 
marcação de exames de risco, melhorar a 
resolutividade do sistema, aprimorar o Alô Saúde... 

R$ 1.703.824.226,00 



 Educação 
102 

 

• Dar continuidade das políticas públicas já consolidadas 
em Educação, ampliar os programas educacionais, 
profissionalizantes e o acesso a educação em tempo 
integral, aprimorar o uso de ferramentas tecnológicas e 
promover a valorização dos professores e suas 
carreiras... 

R$ 2.308.617.510,00 



Segurança Pública 
103 

 

• Aprimorar o uso de ferramentas tecnológicas para 
vigilância eletrônica e reconhecimento facial, ampliar o 
videomonitoramento, utilização de drones e aplicativos 
para combate a crimes e  implantar o novo programa 
de segurança pública...   

R$ 148.107.557,00 



 Promoção Social, Direitos Humanos e 
Cidadania 

104 

 

• Fortalecer os vínculos familiares como prevenção, 
implantação de restaurante popular, ampliar o 
suporte as vitimas de violência, promover inclusão 
de pessoas portadoras de deficiências... 

R$ 308.227.382,00 



 Cultura 
105 

 

• Ampliar capacidade de gestão da Fanklin Cascaes, 
ampliar a produção cultural, promover cursos de 
formação, democratizar o acesso a produção 
cultural, fomentar a cultura no âmbito escolar... 

R$ 62.181.579,00 



 Esporte e Lazer 
106 

 

• Ampliar projetos esportivos, formação esportiva 
inclusiva, esporte no bairro, priorizar espaços de 
lazer em áreas carentes, sediar competições 
estaduais e nacionais... 

R$ 21.449.081,00 



Mobilidade Urbana 
107 

 

• Implantar o centro de inteligência de trânsito, 
transporte aquaviário, ampliar o sistema viário para 
pedestres e ciclistas, integrar a rede de transporte 
municipal e metropolitana, manutenção das vias e 
sinalizações... 

R$ 1.180.926.085,00 



Saneamento Básico, Lixo Zero e Meio Ambiente 
108 

 

• Implantar o escola lixo zero, fiscalização ambiental, 
plano de manejo, transporte final do lixo... 

R$ 1.105.317.244,00 



Turismo e Eventos 
110 

 

• Aperfeiçoar os roteiros históricos, gastronômicos e 
culturais, captar eventos nacionais e internacionais, 
desenvolver o ecoturismo, incrementar o turismo de 
compras, movimentar o turismo além da temporada de 
verão... 

R$ 61.216.278,00 



Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
111 

 

• Desburocratizar processos, fortalecer parcerias com 
investidores  e empreendedores, promover, 
incrementar e divulgar o artesanato da cidade, 
aumento da oferta de trabalho e reinserção no 
mercado, fazer de Florianópolis uma referência em 
tecnologia e economia criativa... 

R$ 15.145.183,00 



Tecnologia 
112 

 

• Desenvolver economia sustentável, ampliar as 
políticas já desenvolvidas, geração de 
oportunidades... 

R$ 4.127.352,00 



Qualificação da Gestão 
113 

 

• Manutenção das unidades gestoras, folha de 
pagamento, encargos, aquisição de novos 
equipamentos... 

R$ 3.400.887.451,00 



 Processo Legislativo 
114 

 

• Manutenção da Câmara municipal... 

R$ 309.189.100,00 



Aplicação em Educação 

2022 2023 2024 2025 

Limite 
Constitucional 
(25%) 

30,08 % 30,10 % 30,15 % 30,64 % 



Aplicação em Saúde 

2022 2023 2024 2025 

Limite 
Constitucional 
(15%) 

19,45 % 19,56 % 19,65 % 19,54 % 



Investimentos 
 2661 -  Melhoria e infraestrutura ao transporte aquaviário 

4283 – Fiscalização eletrônica no trânsito 

1004 – Construção ampliação reforma nas unidades ensino fundamental. 

1005 - Construção ampliação reforma nas unidades ensino infantil. 

1081 – Implantação de macrodrenagem 

1221 – Revitalização estabil de encostas e desmonte de rochas 

7218 – Construção revitalização e reforma de praças 

1200 – Revitalização e engorda das praias Jurerê e Ingleses 

1002 – Manutenção / drenagem/ pavimentação/ sistema viário 

4380 – Florianópolis capital lixo zero 

1281 – Recuperação/ construção de decks/ paisagismo na orla continental 

5015 – Construção CRAS 

4755 – Construção Restaurante Popular 

1890 – Construção / ampliação e reforma das unidades de Saúde  





“VIVA FLORIPA” 

Obrigado! 
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