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DE 05 DE JANEIRO DE 2022 

Dispiie sobre o Plano Plurianua/ do Municfpio de Penaforte - Estado 
do Ceard, para o quadrienio 2022/2025, e d6. outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUI<;:OES LEGAIS, COM 
PODERES CONFERIDOS PELA LEI ORGANICA MUNICIPAL, FAZ SABER QUE A CAMARA 
MUNICIPAL APROVOU E EU SAN CI ONO A SEGUINTE LEI: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSl�OES PRELIMINARES 

Art. 12 - 0 plano Plurianual do Municfpio de Penaforte (CE), para o quadrienio 2022/2025, 
constituido pelos anexos integrantes desta Lei e elaborados de conformidade com o inciso I e 
paragrafo 1 Q do Art. 165, da Constituicao Federal, fixa para o periodo, as despesas a ele 
vinculadas em R$ 348.473.606,00 (trezentos e quarenta e oito milhoes, quatrocentos e 
setenta e tres mil, seiscentos e seis reais). 

§ 12 - As despesas do Plano Plurianual para o periodo de 2022 a 2025, fixadas no "caput" 
deste artigo e demonstradas nos anexos integrantes desta lei, estao distribuidas da seguinte 
forma: 

Exercfcio Financeiro de 2022 80.850.000,00 
Exercf cio Financeiro de 2023 84.892.500,00 
Exercicio Financeiro de 2024 89.137.125,00 
Exercfcio Financeiro de 2025 93.593.981,00 
TOTAL 348.4 73.606,00 

§ 22 - Ocorrendo mudanca de moeda, extincao do indexador, dolarizacao da moeda nacional, 
mudanca na politica salarial, corte de casas decimais e qualquer outra ocorrencia no Sistema 
Monetario Nacional, flea o Poder Executivo Municipal, atraves de Decreto, autorizado a 
adequar as disposicoes desta Lei de forma que seus valores sejam imediatamente revistos, 
atentando para a perfeita atualizacao e principalmente, para que o equilibria dos sistemas 
orcamentario e financeiro, seja conservado e estes nao sofram prejufzo manifesto capaz de 
inviabilizar, ternporaria ou indefinidamente o atendimento dos objetivos programados e a 
continuidade do funcionamento da rnaquina administrativa. 
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Art. 22 - 0 plano Plurianual com as Despesas de Capital programadas com base nos recursos 
disponf veis, a vista da previsao das despesas correntes, desdobra-se, analftica e 
sinteticamente, na forma dos anexos que integram a presente lei, de acordo com as diretrizes 
das acoes do Governo Municipal. 

§ 12 - No cumprimento do disposto neste artigo, serao observados os limites parciais das 
Despesas de Capital fixados neste Plano Plurianual, devendo os Orcarnentos Anuais garantir o 
atendimento de outras despesas decorrentes e os programas de duracao continuada, como 
disp6e o paragrafo 1Q, do art. 165, da Constituicao Federal. 

§ 22 - Quando os limites parciais a que se refere o paragrafo anterior nao forem atingidos, as 
parcelas nao utilizadas serao somadas as disponibilidades do exercfcio seguinte e destinadas 
ao mesmo programa de trabalho. 

,......,, Art. 32 - Consideram-se, para os efeitos deste Plano Plurianual as seguintes conceitos: 

l. Diretrizes sao o conjunto de princfpios e criterios que deve orientar a execucao dos 
programas de governo; 

II. Objetivo Programatlco ea descricao sucinta dos resultados esperados do programa; 
III. Macroobjetivo e o que resulta do desdobramento, em primeiro nlvel, dos objetivos 

estrategicos e conformam as grandes linhas da acao do governo; 
IV. Programa e o instrumento de organizacao da atuacao governamental visando a 

concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos e que articula uma acao ou conjunto de acoes que concorrem para um 
objetivo, visando a solucao de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou 
demanda da sociedade. Sao tipos de programas: 

01. Programa Finalistico e aquele que resulta em bens e services ofertados diretamente a 
sociedade; 

02. Programa de Gestao Publlca e aquele que compreende acoes de governo composto de 
atividade de planejamento, orcamento, controle interno, sistemas de inforrnacao, 
diagn6sticos de suporte, coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao de politicas 
publicas, incluindo-se as despesas operacionais administrativas; 

03. A�oes sao instrumentos de programacao constituidos de operacoes para alcancar o 
objetivo de um programa de governo; 

04. Atividade e um instrumento de programacao administrativa para alcancar os objetivos 
de um programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo 
continua e permanente, necessarias a manutencao da acao de governo; 

OS. Projeto e um instrumento de prograrnacao administrativa para alcancar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, <las quais 
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decorre um produto final, que concorre para a expansao ou o aperfeicoamento da acao de 
governo; 

06. Operacao Especial sao despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de 
governo, das quais nae resulta um produto e nae geram contraprestacao direta sob a 
forma de hens ou services sendo uma acao tipica ao detalhamento da funcao "ENCARGOS 
ESPECIAIS"; 

07. Meta e o resultado final pretendido para a acao e os intermediaries, obtidos ao longo do 
perfodo de planejarnento/execucao, como um cronograma ffsico expresso na unidade de 
medida indicada; 

08. Produto ou objeto e o resultado da realizacao da acao: 

09. Unidade de Medida ea unidade usada para medir a carga de trabalho contida na acao: 

10. Despesas decorrentes dos investimentos sao aquelas de manutencao, conservacao e 
funcionamento que, durante a vigencia do piano, passarao a ser necessarias como 
consequencia dos investimentos e nae incluidas no inciso seguinte; 

11. Programas de duracao continuada, os que resultem em prestacao de services 
diretamente a comunidade, excluidos o pagamento de beneff cios previdenciarios e os 
encargos financeiros. 

Paragrafo unico - Cada programa devera conter: 

I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 

objetivo; 
orgao responsavel: 
valor global; 
prazo de conclusao: 
fonte de financiamento; 
indicador que quantifique a situacao que o programa tenha por fim modificar; 
metas correspondentes aos hens e services necessaries para atingir o objetivo. 

CAPITULO II 

DAS CLASSIFICA�OES DE PRIORIDADES 

Art. 42 - A execucao do Programa de Trabalho obedecera a seguinte escala hierarquica de 
prioridades, ainda que ocorram transferencias voluntarias de recursos e/ou convenios nao 
previstos neste instrumento de planejamento: 
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PRIORIDADE ESPECIAL (PE) - 0 Prefeito Municipal, atraves de ato circunstanciado, flea 
autorizado a nomear ou renomear qualquer programa de trabalho coma PRIORIDADE 
ESPECIAL, nas seguintes hip6teses: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

quando as caracteristicas do programa coincidirem com os objetivos para saneamento 
de situacoes emergenciais; 
quando o Governo da Uniao e/ou Estado ja tenham depositado parcela respectiva de 
recursos financeiros e o Municfpio participe com recursos ate 50% ( cinquenta por 
cento) do custo final do programa de trabalho; 
quando o Municf pio venha a participar de programa de trabalho com outros 
municlpios vizinhos e estes tenham depositado volume superior a 50% ( cinquenta por 
cento) da parcela da obrigacao individual, considerando que o programa a ser 
executado conste dos respectivos pianos plurianuais de investimentos ou, que o 
programa tenha sua execucao total no primeiro exercf cio do Plano Plurianual dos 
Governos conveniados; 
quando houver receita de capital derivada de alienacao de bens e direitos que integram 
o patrimonio publico, destinada especificamente a financiamento de despesa de capital 
prevista neste piano. 

PRIORIDADE 01 - quando os trabalhos tenham inicio no primeiro exercfcio podendo ser 
concluidos antes do periodo programado, ficando autorizada a utilizacao dos recursos 
alocados nos projetos de PRIO RID ADE 04, coma fundos para suplernentacoes necessarias nas 
seguintes hip6teses: 
I. quando sua execucao independa do periodo clirnatico regional; 
II. quando os recursos financeiros estejam disponiveis ao cumprimento do cronograma 

de desembolso; 
III. quando houver projetos iniciados em exercfcios anteriores, classificados coma projetos 

paralisados ou obras inacabadas par simples ausencia de recursos, estes poderao ser 
reformulados e adaptados para outros fins imediatos, desde que dentro da mesma area 
do programa de origem; 

IV. quando obras inacabadas ou paralisadas par irregularidades comprovadas pela 
fiscalizacao do Tribunal de Contas do Estado, contempladas no Orcamento de 2022 e 
integrantes deste Plano Plurianual, pcderao ser executadas coma PRIORIDADE 
ESPECIAL, caso o municfpio esteja sofrendo prejuizo pela inviabilidade de recebimento 
de transferencias voluntarias de outros orgaos da mesma esfera governamental e se os 
recursos a receber, dependem das conclus6es das obras; 

V. quando os projetos a serem executados estejam classificados nas funcoes de governo: 
Educacao, Saude e Assistencia Social; 

VI. quando os projetos a serem executados se destinam a conservacao e recuperacao do 
Patrimonio Municipal. 

PRIORIDADE 02 - quando a execucao dos trabalhos exija condicoes climaticas favoraveis, 
ficando autorizada a utilizacao dos recursos alocados nos projetos de PRIORIDADE 04, como 
fundos para as suplernentacoes necessarias ao adiantamento do seu cronograma. Os trabalhos 
serao adiados para o exercf cio seguinte no todo ou em parte quando nao ocorram condicoes 
climaticas favoraveis: 

Av Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro - PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte. Ceara Q 



Q PREFEITURA DE 

PEtW:ORTE . 
:CN.P:l.�N:a:: e e e c:A;; Mt:.)(=r.tt I 

CABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.931i0001-85 

PRIORIDADE 03 - quando a execucao dos trabalhos provenientes de convenios dependa de 
recurses ainda nao depositados; 

PRIORIDADE 04 - quando a execucao do programa de trabalho dependa da execucao de 
outro programa classificado em qualquer das prioridades anteriores, servindo os projetos 
classificados nesta prioridade coma suporte para a obtencao de fundos orcamentarios as 
prioridades imediatamente anteriores. 

CAPITULO III 

DOS OBJETIVOS E METAS 

Art. 52 - As diretrizes, os produtos e/ou objetivos e as metas da acao governamental na area 
de investimentos e os recurses necessaries a sua execucao, estao especificados nos anexos e 
quadros desta lei, constituindo-se parte integrante dela, observada a seguinte estrutura: 

Anexo I Quadro Demonstrative das Receitas Estimadas 2022/2025 
Anexo I -A Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 2022/2025 

Anexo II Aplicacao de Recursos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental2022/2025 

Anexo III Aplicacao em Acoes e Services Publicos de Saude 2022/2025 
Anexo IV Base de Calculo do Limite de Desnesas do Lezislativo 2022/2025 

Anexo V Demonstrativo da Despesa com Pessoa! em Relacao a Receita Corrente Liquida 
2022/2025 

- Quadro de Deta]hamento da Desnesa 2022/2025 
- Quadro de Detalharnento da Desnesa nor Funcao 2022/2025 
- Quadro de Deta]hamento da Desnesa nor Subfuncao 2022/2025 
- Quadro de Detalhamento da Desnesa por Programa 2022/2025 
- Quadro de Detalhamento da Despesa por Orzao 2022/2025 
- Quadro de Detalhamento da Despesa nor Unidade Orcamentaria 2022/2025 
- Quadro de Detalhamento da Despesa nor Funcao e Subfun<;ao2022/2025 

- Quadro de Detalhamento da Despesa por Programa e Acoes por Funcao e 
Subfuncao 2022/2025 

- Quadro de Detalhamento da Despesa - Relacao de Prozrarnas 2022/2025 
- Quadro de Detalhamento da Desnesa - Relacao de Acoes 2022/2025 

Art. 62 - Os valores financeiros contidos nos anexos desta Lei estao orcados a precos de 
janeiro de 2021 e poderao ser proporcionalmente corrigidos de conformidade com as normas, 
criterios e/ou instrucoes emanadas do comando da politica financeira do Governo Federal e, 
estabelecidos nas leis de diretrizes orcamentarias vigentes, ate o limite de 8, 98% a.a. ( oito 
virgula noventa e oito por cento ao ano ). 

Art. 72 - 0 Poder Executivo Municipal, no decorrer da vigencia deste plano, propora ao Poder 
Legislativo, revis6es para alteracoes ou ajustes de valores, produtos e/ou objetivos e metas 
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contidas no PPA - Plano Plurianual, provocadas por fatos emergentes, sejam regionais, 
territorials, isolados e/ou localizados que venham a ocorrer no contexto socioeconomico, que 
o obrigue a passar por um processo gradual e indispensavel de reestruturacao. 

Paragrafo unlco - Observado o disposto no paragrafo 52, do Art 52 da Lei Complementar n2 
101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei orcarnentaria e as de creditos adicionais s6 incluirao 
novos projetos ap6s adequadamente atendidos os em andamento e, contempladas as 
despesas de conservacao do patrimonio publico, nos termos em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orcamentarias. 

CAPITULO IV 

DAS DISPONIBILIDADES E AJUSTES ANUAIS 

Art. 82 - Dependendo da disponibilidade de recurses financeiros e orcamentarios, 
devidamente apurados em cada exercf cio do periodo, flea o Poder Executive autorizado a 
reajustar o Orcamento de Capital, objeto desta Lei, durante o pr6prio exercfcio em que 
decorra a execucao orcamentaria anual, procedendo, conforme a necessidade, a antecipacao, 
prorrogacao, anulacao ou mesmo a inclusao de novos investimentos, observadas as 
disposicoes da Lei Complementar N2 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Paragrafo unlco - A aplicacao do disposto neste artigo nao exime da obrigacao de ajuste 
concomitante do Orcarnento-prograrna, na forma do que a Lei Orcarnentaria e a Lei de 
Diretrizes Orcamentarias dispuserem, quanto a antecipacao, prorrogacao, anulacao ou 
inclusao de investimentos que possam ocorrer durante a execucao orcamentaria de cada 
exercicio financeiro do perfodo. 

Art. 92 - 0 quadro de recursos e de aplicacao de capital configurado nesta lei sera anualmente 
reajustado, acrescentando-se as previs6es de mais um ano, de modo a assegurar a projecao 
continua dos perfodos. 

CAPITULOV 

DAS DISPOSI�OES FINAIS 

Art. 10 - As Receitas de Capital para execucao deste Plano Plurianual serao formadas pelas 
receitas classificadas como de capital pr6prias da Fazenda Municipal, das provenientes das 
transferencias constitucionais e voluntarias, pelos superavits do orcarnento corrente, sem 
prejuizo da obtencao de ernprestimos ou financiamentos que se facarn necessaries e 
devidamente autorizados e das demais fontes enumeradas no paragrafo 22, do artigo 11, da 
Lei Federal n2 4.320/64, de 17 de rnarco de 1964, inclusive convenios, acordos e ajustes, 
observando-se as disposicoes da Lei Complementar N2 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Art. 11 - As classiflcacoes das funcoes e subfuncoes de governo nos projetos de leis das 
propostas orcamentarias anuais, obedecerao as disposicoes estabelecidas pelo Governo 
Federal a respeito, devendo a classificacao programatica, atender especificamente as 
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convemencias tecnicas e administrativas do Governo Municipal e principalmente as de 
interesse local, obedecer ao elenco estabelecido no Decreto Municipal, absorvendo, precisa e 
efetivamente, as acoes programadas neste Plano Plurianual. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

Art. 13 - Revogam-se as disposicoes em contrario, 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE (CE), EM 05 de Janeiro de 2022. 

�r4€'\..- f;./l/?Ef�4 4-16€«1 
Rafael Ferreira Angelo 

Prefeito Municipal 
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DE 05 DE JANEIRO DE 2022 

ANEXO I 
DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FISCAL 

Economia 

A atividade economica de nosso munici pio esta centrada fundamentalmente na agricultura e 
na pecuaria e esta comprovado, que a ausencia de uma politica governamental voltada para o 
incentivo a producao industrial e comercial, castra o ideal de nossa populacao que anseia por 
um emprego que produza uma renda mfnima para sua sobrevivencia e de seus familiares. Esta 
ausencia tange nosso povo a abandonar nosso municf pio na esperanca de conseguir emprego 
noutras regi6es do pais. 

Objetivos 

A melhoria na qualidade de vida da nossa populacao e a pr6pria razao de ser e de existir da 
Prefeitura Municipal, com suas estruturas e suas acoes governamentais. 

Os objetivos que, apesar de carecer de longo prazo para serem alcancados, devem estar 
presentes em todas as acoes do governo do municfpio e o PPA - Plano Plurianual e um 
instrumento de longo prazo que busca harmonizar esses objetivos atraves da realizacao 
preliminar de reorganizacao administrativa. 

A reorganizacao administrativa busca melhorar os services publicos, tanto os dispendios de 
custeio quanta os de investimento. 

Objetivos 1:erais 

O PPA - Plano Plurianual do Municfpio tern como objetivos gerais: 

1- Coordenacao de todas as acoes setoriais do Governo Municipal. 
2- Unificacao do modo de pensar e de agir da equipe governamental. 
3- Visao sisternica dos procedimentos administrativos e das tomadas de decis6es. 
4- Estabelecimento de sinergias entre as diversas Unidades Gestoras. 
5- Busca de parceria entre a Prefeitura com outras instancias publicas, ernpresas 

privadas, entidades de classe, entidades comunitarias ea pr6pria sociedade. 
6- Estabelecimento de prioridades e metas factfveis. 
7- Melhoria da eficiencia na realizacao dos dispendios pubicos. 
8- Elevacao da qualidade e da produtividade dos services publicos. 
9- Transrnissao a sociedade dos prop6sitos da adrninistracao. 
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DE 05 DE JANEIRO DE 2022 

DIRETRIZES GERAIS DO PPA 

Desenvolvimento Integrado do Municipio 

As acoes publicas devem ser canalizadas para corrigir as distorcoes existentes tanto na area 
urbana, no que se refere as construcoes sem a devida observancia das tecnicas e normas dos 
c6digos municipais de postura, obras e tributos e na area rural do municf pio na degradacao do 
meio ambiente pela derrubada indiscriminada da mata, pesca e cacas predat6rias e a poluicao 
das aguas, 

Par isto necessario se faz; 

1- Revitalizar a zona urbana da cidade. 
2- Fazer e promover maior integracao dos distritos com a Sede. 
3- Promover o crescimento equilibrado do municfpio, atraves de ofertas de services 

publicos e de investimentos descentralizados. 
4- Induzir a criacao de emprego e renda atraves de uma politica de fomento ao cornercio, 

agroindustria e instalacao de pequenas empresas de services. 
5- Reduzir o Indice de pobreza e diminuir a desigualdade social existente. 

A execucao do Plano Plurianual, sem prejufzo da autonomia e da descentralizacao das acoes 
de gestao que formam o conjunto harmonioso a que se obrigam os orgaos do Governo 
Municipal, no efetivo desempenho de suas atividades, sera realizada com o total apoio 
logfstico e estrategico dos orgaos que formam sua estrutura governamental. 

Educa�ao e Capacita�ao da Popula�ao 

O grande desafio do futuro s6 sera vencido com a preparacao das pessoas pela educacao, pela 
disserninacao dos conhecimentos cientfficos e tecnol6gicos e pelo fomento ao fortalecimento 
da cultura de nosso povo. 

Preocupado com esta premissa, o Governo Municipal devera implementar as seguintes metas, 
durante o quadrienio 2022/2025: 

1- Garantir a universalizacao do ensino, mediante a expansao da oferta de vagas 
decorrente da construcao, ampliacao, reforma, restauracao e reaparelhamento das 
escolas municipais e a utilizacao plena da capacidade de cada uma das unidades de 
ensino existentes no municf pio; 

2- Melhorar a qualidade do ensino no municf pio, atraves de treinamento programado 
para valorizar, capacitar e formar profissionais da educacao, buscando um melhor 
acompanhamento do desempenho do aluno; 
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3- Implementar programa complementar de apoio ao ensino, compreendendo a 
distribuicao de merenda escolar, de livros didaticos e materiais de apoio pedag6gico; 

4- Estabelecer politica de ciencia e tecnologia disseminando conhecimentos 
indispensaveis aos desafios do futuro, atraves da criacao e implantacao de escolas de 
ensino da ciencia da informatica no municfpio; 

5- Dar continuidade ao programa de erradicacao do analfabetismo no municf pio, macula 
que avilta o exercf cio de cidadania; 

6- Treinar a populacao, atraves de cursos profissionalizantes, preparando-a para a 
competicao do mercado de emprego e para os novas desafios da economia globalizada. 

Saude da PopUla£aO 

Ter acesso aos services basicos de saude que e direito dos cidadaos, e obrigacao do Estado e 
com certeza, representa a maior reivindicacao de nossa populacao, fazendo-se, por isto, 
necessaria uma mudanca nas atitudes e no modo de enfrentar os problemas de atendimento a 
populacao. 

No segmento da saude do Governo do Munici pio, serao perseguidas as seguintes metas: 

1- Concepcao de novas polfticas de saude que sejam participativas, solidarias e 
equanimes: 

2- Melhoria de atendimento primario da saude, mediante ampliacao do PSF - Programa 
Saude da Familia (Estrategias Saude da Famflia); 

3- Construcao, arnpliacao, reforma e/ou restauracao e reaparelhamento de Unidades de 
Saude no municf pio. 

4- Firmar convenios com objetivo de melhorar a assistencia medica, odontol6gica e 
hospitalar da populacao, 

Melhoria da Oualidade de Vida 

Para a elevacao da qualidade de vida de nossa populacao as acoes do Governo Municipal serao 
implementadas de forma abrangente e integradas, visando maior eficacia e eficiencia dos seus 
resultados. 

Para atingir esta diretriz, serao adotadas as seguintes acoes: 

1- Atuacao intersetorial do Governo Municipal, atraves de acoes integradas das areas de 
saude, educacao, saneamento basico, acao social e desporto. 

2- Atendimento atraves de polfticas publicas de desenvolvimento social a populacao 
carente excluf da de processo de ascensao social, tomando por base as criancas, os 
adolescentes, as gestantes, os idosos e as pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 

3- Recuperacao e preservacao do meio ambiente, atraves de medidas visando o 
desenvolvimento sustentavel do municf pio de tal forma que nao agrida o ecossistema e 
a populacao possa desfrutar dos recursos naturais locais. 

4- Embelezamento da cidade e dos distritos, atraves da arborizacao de area de 
preservacao, tornando-os cada vez mais, em um local atraente para a populacao morar 
e viver. 
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5- lmplantacao de um programa de apoio permanente as Organizacoes Cornunitarias 
devidamente regularizadas e cadastradas. 

Recupera�ao do lncremento da lnfraestrutura 

O Municfpio de Penaforte, como os demais municfpios brasileiros, apresenta senas 
deficiencias em sua infraestrutura urbana exigindo do seu governante, especial atencao na 
correcao de distorcoes acumuladas ao longo dos anos, bem como na antevisao da necessidade 
do futuro. 

O Governo Municipal desenvolvera no pr6ximo quadrienio - 2022 a 2025, as seguintes acoes 
voltadas para esta area: 

1- 
2- 

-r-, 

3- 
4- 
5- 
6- 

Consolidacao da infraestrutura da sede do municf pio e da sede dos distritos; 
Ampliacao da rede de abastecimento d'agua, do sistema de esgotos sanitaries e galerias 
pluviais; 
Ampliacao da rede de distribuicao de energia na zona urbana e na zona rural; 
Melhoria e ampliacao da rede de cornunicacao e telecornunicacao do municfpio; 
Implantacao de melhorias no sistema viario do municf pio; 
Urbanizacao de pracas, parques e jardins, no municf pio. 

Aprimoramento da Gestao Municipal 

As diretrizes anteriores serao tanto mais possfveis de serem atingidas se o Governo Municipal 
buscar a eficiencia no gerenciamento dos recursos publicos e na prestacao de services a 
coletividade. 

O atendimento a sociedade nos seus direitos e nas suas justas e legftimas reivindicacoes, 
devera ser o objetivo permanente da administracao e suas acoes deste segmento serao as 
seguintes: 

Preparacao da maquina administrativa para a prestacao de services de boa qualidade a 
populacao: 
Estimulo a participacao da sociedade organizada no planejamento e na execucao dos 
programas e dos projetos do Governo Municipal; 
Incentive ao estabelecimento de parcerias com a sociedade, com a iniciativa privada, 
com entidades e com outras esferas dos Governos Federal e Estadual; 
Aumento da capacidade de investimento da Prefeitura, melhorando o sistema de 
arrecadacao de tributes e da reducao de gastos de custeio; 
Construcao, restauracao, ampliacao ou reforma dos predios publicos, com o intuito de 
melhorar o atendimento aos usuarios e dar melhores estruturas de trabalho aos 
servidores municipais. 

Pro�ramas Setoriais de Planejamento 

Gabinete do Prefeito: 
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Sem prejuizo das competencias previstas na Lei da Estrutura Administrativa incumbe ao 
Gabinete do Prefeito assessorar o Prefeito Municipal, servindo de ponte de ligacao entre o 
gestor e as U nidades de Gest6es Administrativas responsaveis pela execucao das metas 
estabelecidas no PPA · Plano Plurianual, cobrando destas reparticoes, relat6rios trimestrais 
contendo avaliacao da implernentacao das acoes previstas e estabelecidas, assim coma a 
reorientacao que se faca necessaria ao controle e as sugest6es de ajustes orcarnentarios e 
financeiros durante sua execucao, apresentando-as para a aprovacao previa do Senhor 
Prefeito Municipal. 

Procuradoria Turidica do Munidpio: 

A Procuradoria Geral do Municipio tera a incumbencia de prestar assessoria juridica ao 
Prefeito e a sua adrninistracao, na defesa dos interesses publicos do municf pio, alern da 
redacao de projetos e aut6grafos de Lei de iniciativas do Chefe do Poder Executivo sem 
prejufzo das cornpetencias estabelecidas na estrutura administrativa. 

Unidades Gestoras de Administras;ao e Finans;as: 

Tambern sem prejuizo do preconizado na Lei da estrutura adrninistrativa, as Unidades 
Gestoras de adrninistracao e financas terao a incumbencia de planejar e coordenar as aeries do 
Governo Municipal, tendo a seu cargo o incisivo interesse no acompanhamento e a avaliacao 
da implernentacao de todas as acoes previstas no PPA - Plano Plurianual, orientando e 
exercendo o controle, sugerindo os ajustes necessarios, discutindo as necessidades com as 
diversas unidades administrativas e as possfveis mudancas de rumos e de acoes, levando-as 
para a aprovacao previa do Senhor Prefeito Municipal, atraves de relat6rios contendo as 
resultados a serem alcancados. 

Alern da visao da reorganizacao administrativa, dentre as acoes a serem desenvolvidas pelas 
Unidades Gestoras, destacam-se: 

1- 
2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

Racionalizacao e aumento da eficiencia dos services publicos, 
Preparacao e implernentacao de programa permanente da Capacitacao e de 
Quallficacao dos servidores. 
Realizacao do levantamento (inventario) e manutencao de cadastro atualizado de 
todos os bens moveis, industriais e semoventes. Para os bens im6veis, alem de cadastro 
de atualizacao sera providenciada a confeccao de plantas para cada im6vel, 
devidamente desenhada e assinada por profissional devidamente habilitado. 
Elaboracao e controle de cadastro atraves da comissao permanente de licitacao, de 
todos os fornecedores e prestadores de services da Prefeitura Municipal. 
Estabelecimento de controle eficaz, sabre o protocolo e sabre o arquivamento dos 
documentos oficiais do poder executivo municipal. 
Estabelecimento atraves da Comissao permanente de licitacao, de controle de 
acompanhamento e avaliacao dos contratos de prestacao de services firmados entre os 
fornecedores e/ou prestadores de services ea Fazenda Publica, 
Manutencao atraves da comissao permanente de licitacao, de banco de dados 
atualizados sobre precos e custos de materiais e services praticados no municf pio. 
Elaboracao de manuais de procedimento nas areas de pessoal, de material e de 
patrimonio, com definicoes norrnativas, forrnularios e retinas. 
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9- Preparacao e implantacao, em conjunto com o Gabinete do Prefeito, de um programa 
permanente de combate ao desperdfcio de tempo, material, services e recurses. 

As Unidades Gestoras de administracao e financas incumbem ainda promover o aumento das 
receitas municipais que em decorrencia dos preceitos constitucionais (Constituicao de 1988) 
veio acompanhada tarnbem da descentralizacao e da municipalizacao de funcoes e 
atribuicoes, antes executadas com recursos federais e estaduais, em inteira observancia da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

O Municfpio precisara se adequar a esta realidade, priorizando acoes e racionalizando a 
alocacao de recurses, tarefa esta que estas unidades gestoras cuidarao em desenvolver com a 
logfstica e estrategia exigidas na sua missao e promover o equilfbrio financeiro das contas 
municipais, ajustando de forma rigorosa as receitas com as despesas e orientando as demais 
unidades gestoras na realizacao das necessarias providencias e ajustes concomitantes. 

Cabe aos responsaveis pelo comando dessas Unidades Gestoras, o cumprimento desta missao 
de primordial importancia para que a Fazenda Publica possa se reorganizar e obter o 
aumento necessario de receitas e em consequencia, elevar sua capacidade de investir e 
promover o desenvolvimento do municlpio, garantindo o atingimento das metas neste PPA. 

O Poder Executive sempre necessitara modernizar o funcionamento da Adrninistracao 
Tributaria, amp liar sua base de arrecadacao e elevar o ni vel de eficiencia. Para tan to, as acoes 
mais relevantes a serem implementadas pelas unidades gestoras serao: 

Manutencao do equilfbrio entre a Receita ea Despesa do municfpio; 
Modernizacao do sistema de arrecadacao, com a elevacao de sua eficiencia e a reducao 
de inadimplencias: 
ldentificacao de fontes especiais, para a ampliacao das receitas em novas 
investimentos; 
Aperfeicoamento do controle de despesas, objetivando maior racionalizacao nos gastos 
de custeio e melhoria nos investimentos; 
Atualizacao do cadastro tecnico municipal, para a correta cobranca do IPTU e do ISS 
devidos; 
Realizacao de campanha junta aos contribuintes, instando-os ao pagamento dos 
impastos devidos; 
Qualificacao dos Recurses Humanos dos setores de arrecadacao, fiscalizacao, 
contabilidade e prestacao de contas e outros expedientes burocraticos de controle 
interno e de atendimento ao universo de contribuintes e credores junta a Fazenda 
Publica. 

Unidade Gestora de Educas;ao 

A Constituicao Federal em seu artigo 205 estabelece que o objetivo da educacao e o "PLENO 
DESENVOLVIMENTO DA PESSOA, SEU PREPARO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA E SUA 
QUALIFICA<;A.O PARA O TRABALHO". 
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No contexto atual, a educacao adquire papel importante como instrumento capaz de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadao da sociedade moderna, ao tempo 
em que proporciona o saber indispensavel a sua permanente atualizacao, 

Articulando com o movimento nacional em torno da reconstrucao e do resgate da qualidade 
da escola publica, a Constituicao Federal universalizou o ensino e destacou como prioridade 
de sua substancial melhoria de qualidade, um sistema de receitas coma um projeto politico do 
rnunici pio para a area de educacao que se baseia nos princf pios de gestao democratica, 
planejada, participativa e operacionalmente descentralizada. 

Para tanto, sao estas as metas da Unidade Gestora Municipal de Educacao para o quadrienio 
2022/2025: 

1- Dotar a rede escolar de Recursos Humanos e materiais indispensaveis ao seu melhor 
desempenho; 

2- Firmar parcerias com entidades governamentais e privadas da area da educacao: 
3- Implantar e manter em funcionamento no municf pio um programa permanente de 

educacao profissionalizante que atenda as necessidades do mercado de trabalho; 
4- Criar e manter programas especiais de: 

4.1-Educa9ao lnfantil; 
4.2-Erradica9ao do analfabetismo; 
4.3-Ensino fundamental; 
4.4-Habilita9ao de Professores; 
4.5-Educa9ao de Javens e Adultos; 
4.6-Ensino especial para deficientes; 
4.7-Distribui9ao de livros e materiais didaticos: 
4.8-Distribui9ao e controle de merenda escolar; 
4. 9-Transporte Estudantil; 
4.10-Gremios educacionais; 
4.11-Ensino de Informatica; 
4.12-Curso de iniciacao musicale de teatro; 
4.13-Manuten9ao de controle cadastral dos artistas locais; 
4.14-Difusao das atividades civeis, culturais, religiosas e tradicionais do municipio: 
4.15-Constru9ao, restauracao e/ou conservacao de quadras, campos e outras pracas de 
esportes; 
4.16-Curso de esportes e de educacao ffsica. 

Unidade Gestora de Saude: 

A Organizacao Mundial de Saude - OMS defende que a prornocao e protecao da saude das 
pessoas sao essenciais para o desenvolvimento eccnornico e social sustentavel e contribui 
para a qualidade de vida e a paz mundial. Com base neste enfoque, a Unidade Gestora 
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Municipal de Sande elegera coma um de seus principais desafios, proporcionar saude e 
melhor qualidade de vida aos habitantes de nosso municf pio. 

A mortalidade infantil, a desnutricao, as dcencas infectocontagiosas, somadas a violencia, 
constitui-se nas principais "causas mortis" de nossa populacao e sao o reflexo da qualidade de 
vida e do padrao de saude de nosso povo. 

Para melhorar o atendimento da saude em nosso municipio, a Unidade Gestora de saude com 
vistas a organizar um nova modelo de atendimento, mantera o mesmo conceito do Sistema 
Mundial de Saude - SIMUS, dentro dos princfpios da universalidade do acesso, da 
integralidade da atencao e da participacao comunitaria e proporcionara o desenvolvimento da 
estrategia do Programa de Saude da Famflia - PSF, de forma a corresponder a cada area de seu 
desenvolvimento. 

O trabalho sera realizado por equipes de Agentes Comunitarios da Saude, sob coordenacao de 
um profissional da mesma area devidamente legalizado perante o respectivo conselho 
regional, de forma que todo o munici pio receba cobertura do programa. 

Dentre as atividades da saude do municf pio, destacam-se: 

1- Criacao e manutencao do Sistema Municipal de Saude - SIMUS; 
2- Gerenciamento do programa de saude da famflia; 
3- Controle e gerenciamento do PACS - Programa dos Agentes Comunitarios de Saude, de 

suas acoes e atividades; 
4- Gerenciamento unico a cada nivel de acao, universalizando a assistencia medica, 

permitindo acesso igualitario a todos os municipes no atendimento medico, 
odontol6gico e hospitalar; 

5- Desenvolvimento de acao eficaz na prestacao de services de saude preventiva, curativa 
e hospitalar; 

6- Controle das principais dcencas transmissf veis, de notiflcacao obrigat6ria, tais como: 
6.1-Poliomielite; 
6.2-Difteria; 
6.3-Sffilis Congenita: 
6.4-Meningite; 
6.5-Tuberculose; 
6.6-Sarampo; 
6.7-Raiva Animal; 
6.8-Raiva Humana; 
6. 9-Tetano Acidental; 
6.10-Tetano Neo Natal; 
6.11-Aids; 
6.12-Hepatite; 
6.13-Hanseniase; 
6.14-HlNl - Influenza A 
6.15-COVID-19 - SARS-Cov-2 

7- Controle e combate continua aos seguintes agentes transmissores da: 
7.1- Dengue; 
7.2- Leptospirose; 
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As metas acima serao perseguidas atraves das acoes basicas do municf pio, utilizando-se 
dentre outros, os seguintes programas: 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 

,.....--.. 

Programa de saude da farnllia [Estrategias de Saude da Famflia); 
Programa de aquisicao e distribuicao gratuita de medicamentos; 
Programa de apoio as unidades Basicas de Saude: 
Programa de incremento de Saude Bucal; 
Programa de atendimento hospitalar e pre-hospitalar: 
Programa de fitoterapia, atraves da criacao e funcionamento de uma farrnacia viva; 
Programa de Vigilancia Sanitaria: 
Programa de apoio a crianca desnutrida, a gestante, aos portadores de deficiencias e ao 
idoso em situacao de risco nutricional. 

Unidade Gestora de Inclusao Social: 

As acces pertinentes a assistencia social serao gerenciadas pela Unidade Gestora de inclusao 
social e suas acoes estao orientadas pelos preceitos constitucionais e aqueles especificados na 
Lei Organics da Assistencia Social - LOAS e, ainda, na medida da necessidade dentro das 
disponibilidades financeiras da Fazenda Publica, 

A Unidade Gestora de inclusao social, sem quaisquer discriminacoes, mantera de forma 
integrada e respcnsavel, o gerenciamento das acoes de assistencia social e para isto 
considerara que o universo a ser atendido pela polftica de acao social do municfpio, 
envolvera: 

1- 
,,--... 2- 

3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 

A crianca desde zero aos quatorze anos de idade; 
Os adolescentes; 
As gestantes; 
Os deficientes em geral; 
Os doentes; 
Os invalidos: 
Os idosos; e, 
Os desempregados. 

E <lever da Unidade Gestora da Assistencia Social observar que a geracao de emprego e a acao 
social tern como publico alvo as pessoas menos favorecidas. Com efeito, a Constituicao Federal 
em seu artigo 203, estabelece que "A ASSISTENCIA SOCIAL SERA PRESTADA A QUEM DELA 
NECESSITAR, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUlc;:A.o A SEGURIDADE SOCIAL E TEM 
POR OBJETIVO": 

A Protecao: 
1- A famflia; 
2- A maternidade; 
3- A infancia: 

Av Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro - PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte. Cear� 



• PREFEITURA DE 

PENAFORTE - :::aoirl"-�M.::,::: r c n t:A; ME�.icu; 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.4l4.931/00"1·SS 

4- A adolescencia: 
5- A velhice; 
6- Amparo as criancas e adolescentes carentes; 
7- Prornocao da integridade ao mercado de trabalho; 
8- Habilitacao e reabilitacao das pessoas portadoras de deficiencia e a promocao de sua 

integracao a vida cornunitaria. 

A polftica de assistencia social sera desenvolvida atraves dos seguintes programas: 
Programa de valorizacao do cidadao: 
Programa de iniciacao profissional; 
Prograrna de acao emergencial; 
Programa de ac;:ao integrada; 
Programa de assistencia ao deficiente ffsico, visual, auditivo e mental; 
Programa de auxflio infanto-materno; 
Programa de assistencia ao idoso; 
Programa de apoio as organizacoes cornunitarias organizadas; 
Programa de assistencia jurfdica a populacao carente; 
Programa de geracao de emprego e renda; 
Programa de apoio e de capacitacao a trabalhadores autonornos e a artesaos, para o 
acesso ao mercado de trabalho e ao credito: 
Programa de capital inicial. 

Unidade Gestora de lnfraestrutura e Meio Ambiente 

As Unidades Gestoras da Infraestrutura e do Meio Ambiente alern das incumbencias previstas 
na Lei da Estrutura Administrativa exercerao as funcoes de controle e fiscalizacao de obras, 
urbanismo, transporte e meio arnbiente, com o objetivo de aumentar a especializacao nesta 
area e de melhorar o desempenho dos services publicos pertinentes. 

A area urbana de nosso municlpio, tanto da sede como dos distritos, amplia-se sem um 
acompanhamento fiscal do orgao responsavel que, para evitar seu crescimento desordenado, 
na atual gestao serao tomadas as seguintes medidas: 
1- Estabelecer uma organizacao urbana; 
2- Criar diretrizes e acoes: 
3- Melhor ocupacao do solo; 
4- Disciplinar o uso de novas areas; 
5- Humanizar as aglorneracoes 
6- Melhorar e disciplinar os sistemas de transportes no municipio: 
7- Controlar a qualidade do meio ambiente. 

E ainda atribuicao das Unidades Gestoras de obras e services urbanos e de meio ambiente 
desencadear e realizar as seguintes acoes, dentre outras: 
1- Elaborar as normas ou c6digos necessaries ao desenvolvimento das acoes a elas 

confiadas; 
2- Cumprir e fazer cumprir todas as diretrizes e metas estabelecidas par este plano e 

pelos c6digos de obras, postura e tributario do municlpio: 
3- Elaborar e acompanhar a execucao do programa de habitacao popular; 
4- Elaborar programa de melhoria habitacional; 
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Programa de recuperacao e de preservacao, principalmente, ambiental; 
Areas verdes; 
Pracas: 
Parques; 
Jardins; 
Quadra de diversao: 
Acudes, rios e lagoas; 
Programa de abertura de novas ruas; 
Programa de reabertura ou alargamento de ruas e avenidas; 
Programa de ampliacao da malha viaria, inclusive, pavimentacao asfaltica: 
Programa de fiscalizacao do uso e da ocupacao do solo; 
Programa de sinalizacao vertical e horizontal da malha viaria: 
Programa de incentive ao comercio, a industria, agroindustria e as empresas 
prestadoras de services: 
Programa de consolidacao da infraestrutura dos distritos; 
Programa de apoio a qualificacao da mao de obra; 
Programa de apoio, divulgacao e realizacao de feiras de amostras e exposicoes de 
produtos regionais; e, 
Estabelecer as edificacoes beneficiadas pelas obras publicas para efeito de cobranca da 
Contribuicao de Melhoria. 

Algumas das tarefas que estao a merecer a atencao das Unidades Gestoras de obras e services 
urbanos e do meio ambiente sao: 
1- Programa de saneamento basico: 
2- Programa de varricao e coleta sistematica de lixo; 
3- Programa de pavimentacao e manutencao de vias publicas: 
4- Programa da ampliacao da iluminacao publica: 
5- Programa de ampliacao da rede de distribuicao de energia eletrica: 
6- Programa de construcao, restauracao e/ou conservacao, de predios publicos: 
7- Programa de ampliacao do sistema de abastecimento de agua: 
8- Programa de melhoria e arnpliacao do sistema de cornunicacao e telecornunicacao: 
9- Prograrna de arborizacao e reflorestamento; 
10- Programa de edificacoes publicas, 
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LEI N2 793 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.4l4.S31!0001·8S 

DE 05 DE JANEIRO DE 2022 

QUADROS DEMONSTRATIVOS 

DO 

PERFIL BASICO DO MUNICIPIO 

2022 a 2025 

Os demonstrativos a seguir, visualizam um conjunto de inforrnacoes do perfil basico do 
Municf pio, levantadas pelo Governo Estadual atraves do Instituto de Pesquisa e Estrategia 
Economica do Ceara - IPECE (Secretaria do Planejamento e Gestao ), extrafdas do site da 
Internet de domfnio virtual wvvw.ipece.ce.gov.br as quais subsidiaram as forrnulacces das 
metas e objetivos anteriormente descritos neste PPA. 

Ressalte-se que as prioridades estabelecidas neste instrumento de planejamento, pretendem 
nos pr6ximos quatro exercicios, minimizar apenas parte dos efeitos negativos dos deficits 
existentes que arneacarn a populacao, coma o inicio de um trabalho arduo com parcos 
recursos para atender a sua concretizacao, 

Inclua-se que o exito somente ocorrera se a populacao que anseia pelos bons resultados do 
Governo Municipal, alcancar a inteligencia, a 16gica e a estrategia das acoes ora propostas, 
contribuindo com o · pagamento das obrigacoes fiscais, mantendo a cidade limpa e saudavel, 
economizando agua, conservando o meio ambiente, preservando o patrirnonio ffsico de 
utilidade publica e cultural e nos habitos dornesticos diaries contribuir para evitar o surto de 
doencas e, sobretudo, recebendo no melhor estilo social os visitantes e turistas. 

Tambern devera denunciar as ccorrencias que atentam contra o direito da cidadania, contra o 
consumidor e as que contribuem para o desperdfcio no Setor Publico, no sentido maior de 
buscar, exclusivamente, as acoes que visem o interesse publico efetivo, eficiente e eficaz. 
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GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.4'14.931/0001-85 

LEJN2793 DE 05 DE JANEIRO DE 2022 

QUAD ROS DEMONSTRA TIVOS 

PLANO PLURIANUAL 

Quadrienio 

2022 a 2025 

Os demonstrativos a seguir, visualizam o conjunto de inforrnacoes da aplicacao dos recursos 
segundo os projetos que poderao ser realizados pela Fazenda Municipal durante o quadrienio 
2022 a 2025, para a promocao do desenvolvimento pretendido. 

Os valores projetados serao executados pelas receitas de todas as fontes - CORRENTES e de 
CAP IT AL - tributos, transferencias constitucionais e voluntarias, superavits, alienacao de hens 
e financiamentos ou ernprestimos internos, na forma da lei. 

;;?�4€\.- h-flflf:lrl.:"f i(,vG,+:-{C. 
Rafael Ferreira Angelo 

Prefeito Municipal 
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