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O QUE É PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL?  
 
 

Planejamento – é uma atividade que se desenvolve com o fim de estabelecer 

caminhos e direções para que determinados resultados 

sejam alcançados. Ou seja, são ações executadas no 

presente cujos resultados são focados no futuro.  

Assim, planejar é determinar com antecedência o que 

será colocado em prática, a forma como será feito, 

alcançando o resultado esperado lá na frente. Para isso 

é preciso que sejam utilizados recursos como financeiros, humanos, tecnológicos, 

insumos – todos utilizados na hora do planejamento até a obtenção do resultado 

final. 

 

Quando não se planeja, o risco de desperdício e de ineficiência costuma ser bem 

maior. 

 

 
O QUE É PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL – PPA?  
 

O Plano Plurianual difere de cidade para cidade, de governo para governo. 
  
Mas, conceitualmente, o Plano Plurianual Municipal – PPAM é um instrumento de 

planejamento de médio prazo, previsto 

no artigo 165 da Constituição Federal de 

1988 e na Lei Orgânica Municipal, 

através do qual estão as diretrizes, 

ordenadas às ações que levam ao 

alcance dos objetivos e metas fixados 

pela administração pública municipal. 

Neste caso, para o período de 2018 a 

2021. As diretrizes são orientações a 

respeito de onde o município deverá aplicar os recursos arrecadados. O objetivo é o 

que se deseja alcançar. E a meta é o quantitativo que se deseja atingir.  

 
POR QUE ELABORAR O PPA?  
 

Para atender à uma exigência da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, 
a fim de dotar a administração pública de ação planejada, com base em normas e 



princípios legais, mas, principalmente para propor soluções de problemas 
demandados pela sociedade.  
Os programas são definidos a partir de um levantamento de problemas e da 
identificação das necessidades da cidade. O programa é composto de um conjunto 
de ações necessárias para enfrentar um problema, previamente identificado, de 
modo a superar ou minimizar as suas causas.  
Traçando um paralelo com o planejamento doméstico, seu programa pode, por 
exemplo, ser a reforma da casa, cujo objetivo é dar mais conforto e segurança 
para a sua família. A diretriz deste programa é reformar a área de serviço e o 
objetivo é ampliá-lo, e sua meta é ampliar em 4m2.  
Já as ações são as iniciativas necessárias para cumprir os objetivos do programa. 

No exemplo da reforma da casa (ampliação da área de serviço), uma ação seria 

cobrir a área de serviço. Você identificou que todo inverno tem problemas em sua 

área de serviço. Por isso, decidiu reformá-la. 

 
MAS... PARA QUE SERVEM AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS?  
 
As audiências públicas são espaços abertos para que a população participe do 
planejamento da gestão pública, neste caso, municipal, discutindo temas relevantes 
para o desenvolvimento social e econômico do município.  
Assim como no exemplo da reforma da casa, anteriormente citado, as audiências 

públicas servem para identificar os problemas e complementar os estudos realizados 

pelas diversas áreas do governo. É o momento onde o governo abre espaço para 

que a população possa expor suas necessidades, e posteriormente ele possa avaliar 

a viabilidade técnica da execução de determinadas ações propostas pela 

comunidade. 

 
É IMPORTANTE PARTICIPAR?  
 
Com certeza! A participação da sociedade amplia e aprofunda a democracia, 
possibilitando que as decisões sobre o presente e o futuro da cidade sejam decisões 
compartilhadas, baseadas no princípio da gestão compartilhada das políticas 
públicas. 
 
 
E POR QUE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS?  
 
São através das audiências públicas que o governo tem acesso às mais variadas 
opiniões sobre as necessidades da comunidade. Ninguém melhor que o cidadão 
para dizer o que sua cidade necessita! E a melhor forma de participar é ter em mãos 
um levantamento das necessidades e prioridades da sua comunidade. É responder, 
basicamente, duas perguntas: O que a comunidade está precisando e o que faz com 
que aquilo seja uma prioridade para sua população? Por exemplo: a reforma da 
praça. Uma praça deteriorada traz insegurança e insatisfação à população. Sua 
reforma faz com que crianças, jovens e idosos tenham um espaço de lazer. A 
reforma desta praça pode unir a comunidade e estimular o desejo de cuidar deste 



espaço público em quem mora na região. Unindo a comunidade no desejo de cuidar 
do lugar.  
 
 
O QUE DEVO FAZER PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PPAM?  
 
A Prefeitura Municipal de Viçosa decidiu fazer um Plano Plurianual ouvindo as 
demandas da população e para isso irá realizar 02 (duas) audiências publicas.  
O objetivo é priorizar as demandas da população, exercendo a democracia e a 
participação social.  
Como os recursos são limitados, o município precisa fazer um bom planejamento 
junto com a população, formando parcerias, dividindo responsabilidades, para que 
todos possam ser participantes deste processo coletivo.  
Para isso, é importante que todos estejam conscientes de que as demandas 
deverão ser coletivas e as propostas pactuadas, compreendendo os limites 
orçamentários do município.  
 
 
EIXOS ESTRUTURANTES  
 
A partir do Programa de Governo “Unidos pela Reconstrução”, foram definidos 
quatro Eixos Estruturantes (áreas de Resultado) que explicitam os objetivos 
estratégicos dos vários campos de atuação do Município, onde deverão ser 
agrupados os programas e ações municipais. Os eixos estruturantes de resultado 
são: 
 
I - EIXO – GESTÃO MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
Objetivo: Assegurar o modelo de gestão municipal ágil e transparente, que amplie a 
relação com a sociedade priorizando a circulação de informações, a 
corresponsabilidade e o controle social das ações do governo. São diretrizes e 
prioridades deste eixo: 

 
1. Equilíbrio das Contas Públicas; 
2. Valorização do servidor público; 
3. 3. Qualificar o Portal da Transparência Municipal e dar ampla divulgação     

para a sociedade viçosense; 
4. Elaborar os instrumentos legais de Planejamento – elaboração do Plano 

Plurianual Municipal (PPA) 2018/2021; Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e a Lei Orçamentária Anual (LOA); 

5. Gestão compartilhada e moderna; 
6. Gestão de receitas e qualidade de despesas; transparência, comunicação e 

controle social; 
7. Recuperação do IPASMV com reequilíbrio das contas e garantindo             

assim os futuros benefícios previdenciários. 
 
 
 
 
 



PROGRAMAS DESSE EIXO 
 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Objetivo: Prover os órgãos da Prefeitura Municipal dos recursos 
humanos e meios administrativos necessários para a realização dos 
objetivos finalísticos e manutenção dos programas de governo. 

 
ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 
Objetivo: Possibilitar o acompanhamento das despesas que demonstram 
os custos relacionados com inativos, dívida municipais, precatórios entre 
outros. 

 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 
Objetivo: Integrar tecnologia, planejamento e qualificação dos 
serviços públicos, por meio da gestão administrativa focada na 
avaliação de resultados das ações governamentais garantindo a 

eficiência no atendimento das demandas do cidadão. 
 

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
Objetivo: Proporcionar o acesso a informação sobre os serviços 
públicos municipais, consolidando um canal participativo entre a 
comunidade e o governo. 
 

 
II - EIXO – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
Objetivo: Estruturar as políticas sociais de forma integrada, com equipes capacitadas 
e comprometidas com o bem estar comum. Considerar a educação como a base 
para o desenvolvimento e a saúde como direito de todos.  Garantir a igualdade de 
direitos, a prática esportiva e as atividades culturais como indutores da inclusão 
social. As diretrizes e prioridades deste eixo são: 
 

1. Universalização do acesso e permanência do aluno nas escolas; qualidade na 
educação; infraestrutura adequada nas escolas; gestão democrática e 
projetos e ações complementares; 

2. Garantir os avanços registrados na estruturação da Universalização da Saúde 
Básica no município; 

3.  Garantir a assistência integral aos grupos minoritários, respeitando as 
diversidades; 

4.  Ampliar a integração do atendimento à saúde com as demais secretarias, em 
especial com a Educação e Assistência Social; 

5.  Articular com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para 
liberação da implantação de mais uma unidade do Programa de Saúde da 
Família; 

6.  Garantir transporte para ações voltadas à Assistência Social, em especial, as 
do Conselho Tutelar; 

7. Ampliar a formação para a equipe de Assistência Social para que se garanta 
um bom atendimento para toda a sociedade; 



8.  Garantir visitas periódicas à zona rural (Assentamentos e Comunidades 
Étnico Raciais), fortalecendo a atuação da Assistência Social dentro de toda a 
comunidade; 

9.  Garantir treinamento adequado voltado aos profissionais da área da 
Segurança Municipal; 

10. Garantir transportes (bicicletas) para a locomoção dos profissionais da área 
da Segurança Municipal, para que estes garantam de forma efetiva a 
segurança dos logradouros municipais. 

11. Desenvolver atividades cidadãs de Esporte e Lazer 
 
 

SÃO PROGRAMAS DESSE EIXO 
 

ATENÇÃO A SAÚDE 
Objetivo: Realizar ações voltadas à promoção da saúde preventiva e 
curativa atuando em serviços de saúde básica, de média e alta 
complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível 
integral da saúde da população.  

Manter e adequar a assistência farmacêutica aos usuários do SUS.  
Planejar e operacionalizar as políticas do Sistema Único de Saúde, por meio do 
desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação. 
 

EDUCAÇÃO CIDADÃ – GARANTIA PARA EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE. 
Objetivo: Realizar ações voltadas a educação nos diferentes níveis e 
modalidades promovendo o acesso, permanência e aprendizagem, 
garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental. 
Fornecer alimentação escolar suprindo as necessidades nutricionais 
diárias do aluno durante sua permanência na escola. Promover 

ações para ampliar o nível de escolaridade dos jovens e adultos do município. 
Implementar ações que promovam o estímulo a leitura em espaços públicos 
diversificados, democratizando o acesso a cultura e possibilitando o 
desenvolvimento individual e social. 
 

PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Objetivo: Planejar, executar e monitorar ações de políticas sociais 
que visam às garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e 
cidadania dos usuários da assistência social. Promover assistência 
às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 
garantindo a inviolabilidade dos direitos do cidadão. Fortalecer a 

rede familiar e comunitária, combatendo a vulnerabilidade social por meio da 
ampliação do acesso aos serviços públicos especializados e ações de apoio ao 
pertencimento social. 
 

SEGURANÇA COMUNITÁRIA 
Objetivo: Realizar ações voltadas à promoção da segurança dos 
cidadãos através da articulação com outros entes federativos, apoio e 
parceria com órgãos e entidades locais visando a prevenção da 
violência e criminalidade, a defesa de direitos humanos e o bem estar 
da  população viçosense. 



 
FOMENTO E APOIO AO ESPORTE 
Objetivo: Garantir e ampliar o acesso ao esporte e o lazer como 
direito social e constitucional utilizando-o como ferramenta para 
redução dos riscos de exclusão social. 
 
 

 
III - EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE  
 
Objetivo: articulação permanente com o Governo Federal, Estadual e empresas 
privadas para garantir as intervenções necessárias à consolidação da base 
econômica do município, para ampliar a competitividade de Viçosa, atraindo e 
promovendo novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda na 
área urbana e rural. As diretrizes e prioridades deste eixo são: 

 
1.  Implementar Projeto para Atração de novos Investimentos (novas   

empresas); 
2.  Manter negociações para a criação do aterro sanitário consorciado com 

municípios vizinhos, respeitando as normas ambientais; 
3.  Recuperar as estradas de acesso às áreas rurais que estão em situação  

precária; 
4.  Viabilizar a utilização tratores equipados para incentivo ao pequeno agricultor; 
5.  Adquirir kits de irrigação para fortalecimento da agricultura local; 
6.  Elaborar Projeto para incentivo ao Turismo Ecológico, envolvendo a juventude 

nas articulações para a sua implementação; e 
7.  Instituir e manter atualizado o Calendário de Eventos Culturais do Município, 

garantindo ampla divulgação e parcerias com instituições governamentais e 
não governamentais da Região e do Estado. 

8.  Resgatar as expressões Culturais do município, enfatizando os costumes 
Étnicos Raciais; 

9.  Tornar os produtores locais e sua produção moderna e valorizada junto ao 
comercio local e região, bem como o incentivo a diversificação da produção 
rural. 
 

SÃO PROGRAMAS DESSE EIXO 
 

VIÇOSA EMPREENDEDORA 
Objetivo: Desenvolver ações objetivando a indução do 
crescimento econômico, com políticas de incentivo ao 
empreendedorismo e atração de novas empresas para o 
município. Fomentar o ecoturismo, instituir um calendário de 
eventos. Estimular a produção e a diversificação na atividade 
primaria como estratégia de aumentar a  performance 

econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a  
sustentabilidade do meio rural. 
 
 
 
 



VALORIZANDO A CULTURA 
Objetivo: Formular uma política cultural que preserve as 
manifestações e tradições culturais do município. Realizar ações 
voltadas à promoção e diversificação da cultura no município 
visando elevar o nível cultural da população. Divulgar Viçosa 
como destino turístico. Fomentar o ecoturismo. Instituir um 

calendário de eventos. Estimular a produção. 
 

FORTALECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade de vida dos agricultores 
familiares, através do fortalecimento e execução das políticas 
públicas de assistência técnica e extensão rural, gestão e 
capacitação, fortalecendo as praticas produtivas, incrementando a 
renda familiar. 

 
 

IV - EIXO: INFRAESTRUTURA E AMBIENTE 
 
Objetivo: garantir a gestão democrática da cidade, utilizando os instrumentos de 
planejamento e gestão do território que assegurem o pleno exercício da cidadania, a 
sustentabilidade econômica e ambiental do município, o desenvolvimento de suas 
funções sociais e melhoria da qualidade de vida de seus moradores. As diretrizes e 
prioridades deste eixo são: 

 
1.  Pavimentação do acesso ao Povoado Cascuda; 
2.  Construção de terminal integrado de passageiros; 
3. Implantação de programa de construção de casas populares; 
4. Recuperação do Estádio Senador Teotônio Vilela, incluindo a construção        

de um estacionamento; 
5. Construção de uma praça poliesportiva na área externa do Estádio Senador 

Teotônio Vilela; 
6. Recuperação de campos de futebol nas comunidades rurais; 
7.  Infraestrutura – saneamento básico (abastecimento d’água (SAAE), 

esgotamento sanitário e lixo), iluminação pública; 
8.  Ampliar a oferta de espaços públicos, tais como: praças, parques e 

academias, na zona urbana e rural, aproveitando as áreas vazias existentes 
na cidade; 

9.  Recuperação de prédios públicos como o Posto de Saúde de Anel, Colégio 
São José e sobrado do antigo Banco de Viçosa; 

10.  Viabilização junto aos Governos Estadual e Federal, de recursos para 
perfuração de poços artesianos e construção de barragens; e 

11.  Construção de abrigos padronizados para moto taxistas e carroceiros. 
 
 
 
 
 
 

 



SÃO PROGRAMAS DESSE EIXO 
 

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 
Objetivo: Manter e ampliar a infraestrutura da cidade.  Melhorando 
as vias urbanas e rurais, o trânsito, a iluminação pública, a 
limpeza urbana, o saneamento básico, o lazer comunitário, a 
habitação. Garantir e otimizar a mobilidade urbana e o bem estar 

da população. Realizar ações voltadas à conservação, proteção e recuperação dos 
recursos ambientais visando melhorar a sustentabilidade no meio urbano e rural. 
Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, 
controle e planejamento da cidade visando a promover o bem estar da população. 
 

SOS MEIO AMBIENTE – VAMOS CUIDAR 
Objetivo: implantar a política municipal de meio ambiente, 
compatibilizando o desenvolvimento social sustentando com a 
preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos 
recursos ambientais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPA 2018/2021 - VOCÊ PARTICIPA, VIÇOSA CRESCE! 


