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PPA - PLANO PLURIANUAL 

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA 

ANUAL 



ORÇAMENTO PÚBLICO:

• É a síntese do contrato firmado entre o governo e a

sociedade, no qual os tributos da sociedade

(receitas) são transformadas em ações do governo

(despesas) para o período de 1 ano.



PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO 
PLANEJA AS RECEITAS E DESPESAS PARA OS 

PRÓXIMOS ANOS.

• Desafios e orientações:

• Disseminação do assunto Orçamento;

• Correlacionamento da terminologia do Programa

de Governo com a do PPA (modelo do TCE-PE)

“Diretriz / Macro objetivo”.



1. Da Audiência

Art. 48, da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF

Art. 44, da Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto das Cidades

Art. 2, da Lei Federal 4320/64 – Controle Orçamentário 

• Transparência (audiências públicas)
• Divulgação (portal da transparência)

2. Do PPA/LDO/LOA

Art. 165, da CF./88

• Leis de iniciativa do Poder Executivo 
(PPA/LDO/LOA)

Artigos 4º e 5º, da LC. 101/00 – LRF

• Equilíbrio fiscal (entre receitas e despesas)

• Compatibilidade (PPA/LDO/LOA)

BASE LEGAL



Instrumentos de Planejamento (art. 165 da C.F.)
PPA – LDO – LOA



Instrumento de Planejamento

PPA LDO LOA

AÇÃO

PLANEJAR
ORIENTAR EXECUTAR

POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO



Orçamento Público – (Art. 165 da CF)
PPA (Plano) – LDO (Metas) – LOA(Orçamento)

 Objetivos a serem alcançados: 

 PPA (Plano Plurianual) PLANEJA Diretrizes/Objetivos/Metas 

 Plano de Governo

 Conjunto de Programas para 4 anos 

 Elaborado: 1º ano de mandato – Prazo: 05/10/19 - Exercício: 2018 até 2022. 

 LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) METAS/PRIORIZA os Objetivos

 Plano Tático de vigência anual. 

 Priorização anual dos Programas

 Elaborado: todos os anos – Prazo: 01/08/19 – Exercício: 2020

 LOA (Lei Orçamentária Anual) QUANTIFICA recursos para alcançar os Objetivos

 Plano Operacional de vigência anual. 

 Alocação de recursos para execução dos Programas .

 Elaborado: todos os anos – Prazo: 05/10/19  – Exercício: 2020



Orçamento programa: 

Diretrizes : Orientações gerais que norteiam os Programas.

Programa: É um instrumento de planejamento governamental que resultam em serviço
prestados à coletividade.

Objetivo do Programa : Resultados que se pretende alcançar na execução do programa.

Ação: Operação das quais resultam produtos, que contribuem para atender ao objetivo
do programa, também chamadas “atividades” (custeio) e “projetos” (investimento).

Metas: Especificação e quantificação física dos objetivos definidos. (construção de 2 PSF).

Despesa de Capital: São os investimentos (aquisições de bens móveis).

Despesa Decorrente: São as despesas de custeio (material de consumo)

Programa de Duração Continuada: Programas cuja execução ultrapassa um exercício
financeiro. (Programas de Assistência Social de caráter permanente).



Orçamento Misto
Elaboração pelo Executivo e Aprovação pelo Legislativo 

O Executivo tem prazos legais para enviar os projetos de Leis PPA/LOA e
o Legislativo para devolvê-los para sanção.

Prazos de envios PPA e LOA:

Até 05/10/19 para aprovação 

Até 05/12/19 devolução para sanção



1- Elaboração

Ciclo Orçamentário 

Programa de Governo,

Planejamento, 

Audiência Pública,

Orçamento e Finanças

3 - Execução

2 - Aprovação Poder Legislativo

Poder Executivo 

4 - Controle e avaliação

Poder Legislativo

TCE-PE

Controladoria



Planejamento Orçamentário

Construção Coletiva

Consulta Pública



Planejamento Orçamentário
Consultas públicas e alinhamentos com outros Projetos 

Programa de 
Governo

Demanda da
Sociedade.

Orçamento Público

PPA-LDO-LOA



Planejamento Orçamentário

Consulta Pública - Construção Coletiva



Planejamento Orçamentário

Consulta Pública - Construção Coletiva

Pavimentação

Iluminação

Saúde



REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

ALINHADOS aos ODS

Mais um pioneirismo na Gestão de 

Gravatá:  



ODS – Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 

Uma agenda mundial adotada durante a Cúpula 

das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável em setembro de 2015.

AGENDA 2030  --->  Agenda propositiva 
• 17 Objetivos;

• 169 Metas;

• 231 Indicadores.



 16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

 16.2 acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

 16.3 promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para 
todos

 16.4 até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de 
recursos roubados, e combater todas as formas de crime organizado

 16.5 reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

 16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

 16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

 16.8 ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global

 16.9 até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento

 16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a 
legislação nacional e os acordos internacionais

 16.a fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção 
de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o 
combate ao terrorismo e ao crime

 16.b promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 16 

composto de 12 

Metas: 



ALIAMENTO AOS ODS



Plano de Governo 

PPA 2018 a 2021 e LOA 2020

Previsão das Receitas x Fixação das Despesas



RECEITAS



Receitas Estimadas – 2020

Categoria Valor (R$)

Tributária 48.874.000,00

Contribuição 20.320.000,00

Patrimonial 4.970.000,00

Receita de Serviços 715.000,00

Transferências Correntes 158.671.000,00

Outras Receitas Correntes 18.984.000,00

Transferências de Capital 27.630.000,00

(-) Deduções Receitas Correntes (15.164.000,00)

TOTAL 265.000.000,00



Receitas Estimadas - 2018

18.44%

7.67%

1.88%

0.27%

54.15%

7.16%

10.43%

Tributária

Contribuição

Patrimonial

Serviços

Transf. Correntes

Outras Receitas

Transf. Capital



Evolução das Receitas (Em Reais – R$)

146,797,669.22
142,698,503.46

161,356,479.00

265,500,000.00
265,000,000.00

2016 (Arrecadada) 2017 (Arrecadada) 2018(Arrecadada) 2019 (Prevista) 2020 (Prevista)



DESPESAS



FIXAÇÃO DAS DESPESAS
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE 

DESPESA

FIXAÇÃO -2020

DESPESAS CORRENTES 220.048.000,00

Pessoal e Encargos Sociais 133.322.000,00

Juros e Encargos da Dívida 161.000,00

Outras Despesas Correntes 86.565.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 37.787.000,00

Investimentos 34.179.000,00

Amortização da Dívida 3.608.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.165.000,00

Total 265.000.000,00



Despesas por Elemento

Pessoal Juros e

Encargos

Transf.

Instituições

Materiais e

Serviços

Investimentos Amortização

da Divida

Reserva de

Contingência

133,322,000.00

161,000.00

86,565,000.00

37,787,000.00 34,179,000.00

3,608,000.00

7,165,000.00



Evolução das Despesas (Em Reais – R$)

164,251,118.58

265,500,000.00

265,000,000.00

2018 (Empenhada) 2019 (Prevista) 2020(Prevista)



Plano de Governo 

PPA 2018 a 2021 e LOA 2020

Programa de Governo 



Desenvolvimento Econômico

 Fortalecer o Comércio e Serviço Popular de Gravata.

 Investimentos na recuperação dos Mercados Públicos e da Feira Livre.

 Desenvolver a Indústria de Gravata.

 Implantação de um Distrito Industrial, acompanhado de política de incentivo fiscal

 Estruturar empreendimentos  inovadores em Gravatá.

 Coworking (Cooperando) modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos 

de escritório, reunindo pessoas que trabalham em diferentes áreas.

 Promover a Educação Profissional e reforço da capacidade de Gestão Empresarial em Gravatá.   

 Política de Capacitação aos feirantes.

 Qualificar jovens para inclusão nas atividades econômicas do município/região.

 Planejar e gerir a Secretaria de desenvolvimento econômico de Gravatá.

 Gestão do conhecimento sobre a economia de Gravatá.



Infraestrutura e Mobilidade Urbana

 Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana – PlanMob.

 Ampliar e requalificar o Centro Urbano criando novas vagas para estacionamentos.

 Implantar o Programa Gravatá Pavimentada, tendo mais ruas e avenidas com asfalto e 

calçamentos nos bairros  e distritos e estradas vicinais de Gravatá. 

 Revitalizar ruas, avenidas e praças.

 Construir a 1ª Radial Urbana, ligando a PE 087 a BR 232, evitando o maior fluxo de veículo no 

centro. 

 Construir 648 casas populares.

 Adquirir Máquinas e equipamentos p/ manutenção das áreas urbanas e estradas vicinais na 

Zona Rural. 

 Melhorar a limpeza urbana.

 Melhorar da iluminação pública.

 Construir um novo cemitério.

 Ampliar o aterro sanitário.

 Reconstruir o pontilhão da REFESA.



Meio Ambiente

 Implementar as políticas públicas para uma cidade ecologicamente correta e 
socialmente justa. 

 Implantar a coleta seletiva do lixo.

 Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico.

 Incentivar a implantação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural –
RPPN.

 Incentivar a organização dos catadores de resíduos sólidos criando 
associações e cooperativa. 

 Ampliar o Aterro Sanitário.

 Criar parcerias com Governos Federal e Estadual para Projetos ambientais. 

 Implantar o Programa “Gravatá Arborizado”.

 Implantar o Programa de Proteção das nascentes e matas ciliares.



Meio Ambiente

 Elaborar o plano de racionalização do uso da água.

 Implementar o Programa A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública). 

 Celebrar convênios com universidades, instituições de pesquisa e órgãos 
estaduais de Meio Ambiente. 

 Revitalizar a Agência Municipal de Meio Ambiente.

 Criar o programa de educação e sistematização das ações ambientais. 

 Adequar a Legislação Ambiental Municipal. 

 Operacionalizar a Guarda Municipal de Meio Ambiente. 

 Acompanhar o PSA - Rio Ipojuca

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente.



Agricultura

 Transferir para a Secretaria a responsabilidade da manutenção das estradas vicinais do 
município, 

 Implantar o Programa de Melhoria da Renda no Campo, disponibilizando assistência técnica. 

 Disponibilizar cursos profissionalizantes para atividade rural.

 Fortalecer a parceria junto aos agricultores familiares de Gravatá, para o fornecimento de sua 
produção para a merenda escolar.

 Ampliar o sistema de abastecimento de água no Agreste do Município com a perfuração de 
poços artesianos, instalação de dessalinizadores e caixas D’águas comunitárias.

 Criar o Programa Barreiros Limpos para garantir uma maior captação e acumulação de água. 

 Disponibilizar tratores com implementos agrícolas para aração de terra dos agricultores 
familiares. 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDES).

 Participar da liberação das outorgas do uso de água.



Procuradoria

 Implantar a Assistência Jurídica.

 Viabilizar o funcionamento do PROCON de Gravatá.



EDUCAÇÃO

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

 Garantir a formação continuada dos professores e trabalhadores da educação, especificamente 

direcionado a cada nível, modalidade e necessidade especial (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

da séries iniciais e finais, EJA e Profissionalizantes).

 Incentivar a qualificação profissional dos professores, com cursos de Mestrado e Doutorado.

 Promover os ajustes necessários no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Professores.

 Viabilizar o percentual de reajuste do piso.

 Elaborar o Estatuto do Magistério. 



EDUCAÇÃO

ESTRUTURA FÍSICA 

•Construir 02 (duas) escolas modernas de tempo integral.

•Construir 02 (duas) creches para atendimento a crianças de 0 a 3 anos.

•Construir 01 (uma) escola na área dos Alpes Suíços.

•Reformar e melhorar a estrutura física das escolas.

•Viabilizar a construção de um ginásio público visando à pratica de esporte.



EDUCAÇÃO

 PROGRAMA E PROJETOS 

 Implantar o Programa ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL em todo o Município até 2020. 

 Implantar o Programa TODOS NA ESCOLA universalizando o ensino para as crianças em idade 

escolar.

 Implantar o Programa de COMBATE AO ANALFABETISMO. 

 Reestruturar o Projeto VOLTEI.

 Desenvolver um Projeto para o combate à evasão escolar e à violência nas escolas. 

 Reestruturar a Proposta dos DESFILES CÍVICOS.

 Reimplantar o Programa ESPORTE NAS ESCOLAS – JOEG.



EDUCAÇÃO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. 

 Implantar uma equipe multidisciplinar para acompanhamento da saúde do professor, com profissionais 

como: psicólogo, fonoaudiólogos, terapeutas, psiquiatras. 

 Ampliar o efetivo de coordenadores por área.

 Viabilizar uma Biblioteca Pública Municipal bem equipada. 

 Implantar a formação para gestores de forma sistemática.

 Promover a avaliação interna de alunos com vista à preparação para os exames nacionais e estaduais 

de avaliação.

 Viabilizar o transporte universitário.

 Promover a vivência das Escolas Abertas nos sábados com cursos profissionalizantes.

 Estabelecer convênio com a Policia Militar e Guarda Municipal para um trabalho permanente nas 

escolas.



SAÚDE
1. Gestão Administrativa e Financeira – Programa contempla as metas de investimento e custeio do 
Sistema Municipal de Saúde, (RH, OBRAS, MATERIAIS PE RMANENTES, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO);

2. Gestão do SUS – trata das estratégias de desenvolvimento da saúde, dentre as quais o apoio ao 
desenvolvimento do controle social, Regulação Assistencial, Divulgação das Ações de Educação e 

Promoção da saúde; capacitação dos Recursos Humanos para qualificação assistencial e 

desenvolvimento da Tecnologia da Informação; (DESTAQUE PARA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS);

3. Atenção Básica – trata das políticas de fortalecimento da atenção básica e o funcionamento desta 
como principal porta de entrada do SUS; com destaque para implementação das atividades de 

Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio ao Saúde da Família e Programa Saúde do Escolar; 

objetivos de estruturação das ações básicas de saúde fortalecerão a resolutividade assistencial com 

resultados entre 80 a 90% de resolução dos problemas de saúde da população; realizar assistência 

domiciliar intermediária; fortalecer os laços com a comunidade desenvolvendo ações de promoção, 

prevenção, educação em saúde e controle de doenças. (DESTAQUE PARA AÇÕES DE VACINAÇÃO, 

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO 

ACOLHIMENTO, DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO NUTRICIONAL E CUIDADO COM A 

SAÚDE DO ESCOLAR); 



SAÚDE

4. Média Complexidade – planejamento para realização das atividades de 

Assistência de Média Complexidade para garantir a referência para a Atenção 

Básica e estruturação/reestruturação da assistência especializada através de 

procedimentos mais complexos, tais como cirurgias e exames; DESTAQUES: 
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO HOSPITAL PAULO DA VEIGA PESSOA, 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA (MATERNIDADE), REESTRUTURAÇÃO DO 

SAMU 192 E ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.

5. Saúde do Trabalhador – desenvolver ações de cuidado para quem cuida e de 
atenção para grupos populacionais mais vulneráveis às doenças ocupacionais: 

trabalhadores do Polo Moveleiro e Trabalhadores Rurais.

6. Assistência Farmacêutica- garantir o acesso ao medicamento; implantar 

Farmácia Comunitária; garantir os necessários controles na guarda e distribuição 

de medicamentos; (DESTAQUE FARMÁCIA COMUNITÁRIA).



SAÚDE
7. Vigilância Epidemiológica – Desenvolver medidas para a identificação das principais 
causas de adoecimento e morte subsidiando o planejamento da Secretaria Municipal 
de Saúde; (IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE EPIDEMIOLOGIA);

8. Vigilância Ambiental – desenvolver ações de cuidado para a promoção, prevenção 
e o controle de doenças e agravos; realizar ações de Educação em Saúde – promover 
a distribuição de peixes para a prevenção das arboviroses; realizar a vacinação anti-
rábica; realizar ações de controle de animais sinantrópicos; (CAPACITAR OS RECURSOS 
HUMANOS);

9. Vigilância Sanitária – realizar o cadastramento e inspeção sanitária dos 
estabelecimentos que desenvolvam ações que ofereçam risco à saúde humana; 
capacitar gestores e comerciantes com o objetivo de segurança no consumo de 
alimentos e serviços; realizar EVENTOS DE SAÚDE PÚBLICA;



Assistência  Social 

 Garantir uma política socioassistencial, destinada à proteção e ao 

atendimento das  necessidades básicas dos indivíduos e famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade social.

 Inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

 Fortalecer o Centro de Convivência dos Idosos.

 Implantar politicas de Combate Permanente ao Consumo de Drogas em 

parceria com Ministério Público, Conselho tutelar e COMDICA



Assistência  Social 

 Aprimorar a gestão territorial dos CRAS, de forma a assegurar a articulação entre o 
trabalho social com famílias e a oferta de serviços de proteção básica no território;

 Aumentar as metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

 Promover a Implantação e Implementação de serviços, programas e projetos para a 
população LGBT, que se encontra em vulnerabilidade e risco social.

 Promover a Implantação e Implementação de políticas públicas que promovam os 
Direitos Humanos, Igualdade Racial, pessoas com deficiência, mulheres e da Pessoa 
idosa.

 Implantar o  fórum e conselho permanente de promoção da políticas públicas para 
juventude.

 Fortalecer e incrementar a rede de Proteção Social Básica, estimulando o 
acompanhamento das famílias em situação de extrema pobreza.

 Integrar os usuários da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de ações 
articuladas e mobilização social.



Assistência Social

 Produzir e divulgar orientações técnicas para qualificação dos Serviços de 

Proteção Social Básica, considerando o atendimento ao público prioritário 

(Bolsa Família, BPC, Benefícios Eventuais), às populações rurais, às 

comunidades tradicionais, a inclusão das pessoas com deficiência, e o 

enfrentamento ao crack e outras drogas;

 implantar o Programa Primeiro Emprego, em parceria com a iniciativa 

privada.

 Implantar em parceria com Governos Federal e Estadual um programa de 

cursos profissionalizantes.

 Construir um Fórum permanente que incentive a juventude Gravataense a 

tornar-se protagonista das mudanças propostas.



Assistência Social

 Implantar o ID-JOVEM

 Ampliar o Programa Mulher Gestante: ofertando enxoval a gestantes que 

estão  em vulnerabilidade social enquadradas nos programas 

socioassistenciais.

 Assegurar Cesta Básica e Auxilio funeral: Benefícios concedidos as pessoas 

e/ou famílias que estão na extrema pobreza e/ou risco e vulnerabilidade 

social.

 Implementar o acesso aos direitos sociais básicos nas áreas de Saúde, 

Educação e Assistência Social, para ruptura do ciclo intergeracional de 

pobreza;



Assistência Social

 Descentralizar o CAD ÚNICO para os equipamentos (CRAS) visando o 

melhor acesso aos programas e serviços disponíveis na rede 

socioassistencial.

 Construir a sede do Cad ÚNICO/ Programa Bolsa Família.

 Construir o prédio do CREAS - Centro de Referência especializado da   

assistência social.

 Construir a UAI – Unidade de Acolhimento Institucional.

 Adquirir novos veículos para o trabalho dos equipamentos da Assistência 

Social.



Políticas para as mulheres

 Criar o Programa “MULHER EMPREENDEDORA” – Em parceria com o SEBRAE, apoiando as 
iniciativas empreendedoras, que gerem emprego e renda para as famílias.

 Trazer Capacitações e Cursos Profissionalizantes focados nas aptidões do gênero 
feminino.

 Criar um calendário de palestras e ações de prevenção à saúde das mulheres.

 Apoiar o fortalecimento de um Fórum Permanente de Debate.

 Acompanhar o Programa às Gestantes.

 Apoiar as ações que venham fortalecer a postura das mulheres na sociedade 
Gravataense.

 Fazer o mapeamento das políticas públicas para as mulheres em outras Secretarias do 
Município, evitando ações isoladas.

 Efetivar a feira da mulher artesã.

 Reformar e ampliar a Sec. da Mulher.

 Apoiar a Lei Maria da Penha.



Turismo  e Lazer
 Adequar a Secretaria de Turismo.

 Implantar a capacitação continuada para as pessoas do setor turístico.

 Realizar parceria com o SEBRAE, para identificação de novas oportunidades.

 Otimizar incentivos fiscais, visando novos empreendimentos turísticos. 

 Viabilizar os projetos de estruturação do trem turístico, teleférico, parque de 

eventos e teatro.

 Criar um novo Calendário Turístico.

 Incentivar o turismo rural, gastronômico, aventura, equestre e de negócios. 

 Criar a Rota Ecológica das Flores e Orgânicos.

 Requalificar o Alto do Cruzeiro.

 Construir um complexo poliesportivo.



Cultura e Esportes

 Reequipar e adequar a Biblioteca Pública.

 Incentivar os artistas locais, através de chamamento público nos eventos realizados no 

Município.

 Implantar o Conselho Municipal de Cultura. 

 Apoiar as manifestações e os grupos culturais do Município. 

 Incentivar e apoiar a prática de esportes no Município.

 Adquirir máquinas e equipamentos necessários a prática dos esportes.

 Treinamento e capacitação de pessoal.



Segurança

 Investir em educação e em programas sociais, diminuindo os abismos socioeconômicos que 

contribuem com o aumento da violência.

 Estruturar e capacitar a Guarda Municipal para cumprir bem seu papel institucional. 

 Promover a  integração entre a Guarda Municipal e as polícias Militar e Civil.

 Integrar todas as Secretarias no combate à violência.

 Criar um Programa de Combate às Drogas.

 Trabalhar o Plano de Mobilidade Urbana – PlanMob.

 Implantar o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DMGTTRANS. 

 Implantar o Programa “Gravatá com Segurança”, em parceria com os órgãos de Defesa 

Estadual e Federal.

 Municipalizar o Trânsito. 



Administração
• Implantar o programa de capacitação continuada para assegurar ao servidor 

sua realização e crescimento profissional visando a melhoria dos serviços à 
população.

• Implementar o Plano de Segurança dos Servidores.

• Iniciar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais.

• Instituir calendário anual de pagamento de salários dos servidores.

• Implementar o processo de gestão patrimonial.

• Implantar a Central de Compras Corporativas no município.

• Estruturar a área de serviço e apoio (manutenção /almoxarifado /materiais 
/comunicação);

• Modernizar o processo de registro e atos de pessoal e gerenciamento da folha 
de pagamento.



“ORÇAMENTO É UMA PEÇA ESSENCIAL 

E UM INSTRUMENTO IMPORTANTE

PARA O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E A 

EXECUÇÃO 

DOS PLANOS DE AÇÕES DO GOVERNO.”



OBRIGADO !

Secretaria de Planejamento e Orçamento

Endereço: Rua Rui Barbosa, 150 – 1º Andar – Centro – Gravatá 

E-mail: planejamento@prefeituradegravata.pe.gov.br




