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DECRETO  Nº 21.556 , DE 13 DE MAIO DE 2021
 

Dispõe sobre procedimentos para elaboração do
Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2022-2025,
e dá outras providências.

 

ORLANDO MORANDO JUNIOR, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são

conferidas por lei, em especial as disposições do art. 76, incisos III e VII, da Lei Orgânica do Município de São Bernardo

do Campo, e; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o processo de elaboração do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio

2022/2025, em conformidade com o previsto no inciso I e § 1º do art. 165 da Constituição Federal, DECRETA: 

 

 Ficam estabelecidos neste Decreto  os procedimentos para a elaboração do Plano Plurianual - PPA relativo ao

quadriênio 2022/2025. 

 

 Os Objetivos Estratégicos do PPA serão estabelecidos nos Programas de Governo e terão como referência

indicadores sociais, econômicos, ambientais, entre outros selecionados, e suas evoluções previstas para o período de

vigência, com o objetivo de avaliar os avanços na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento

sustentável da cidade. 

 

 Para o período 2022/2025, o PPA será estruturado em Diretrizes, Programas e Ações (projetos e atividades),

criados de modo a contribuir para o alcance dos Objetivos Estratégicos, observando-se os seguintes critérios técnicos: 

 

I - os Programas serão elaborados em conformidade com o disposto na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, com

alterações posteriores do Ministério do Orçamento e Gestão, e deverão definir claramente os objetivos que pretendem

alcançar; 

 

II - os Programas devem ser elaborados após minucioso levantamento e diagnóstico dos problemas, melhorias,

necessidades, potencialidades, que demandarão as futuras ações governamentais buscando sempre a melhoria de vida

da população de São Bernardo do Campo, prevendo as articulações entre as Unidades Orçamentárias, sendo os

programas definidos em: 

 

a) finalísticos: programa composto por ações que resultem em bens ou serviços voltados ao atendimento das demandas

da sociedade; 

b) apoio administrativo: programa composto por ações voltadas para a manutenção e ao aprimoramento da estrutura

administrativa;

c) operações especiais: programa composto por ações que não contribuem para a manutenção das ações de governo, e

nem resultam em bens e serviços a sociedade; 

 

III - os Programas deverão conter os seguintes atributos:

 

a) Objetivos: descreve a finalidade do programa, evidenciando com concisão e precisão qual o problema a ser
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minimizado ou solucionado; 

b) justificativa: descreve de forma sucinta o problema ou demanda que motivou a implementação do programa

governamental; 

c) indicadores: especifica as referências que serão utilizadas para mensurar a situação do problema a ser minimizado ou

solucionado no tempo e no espaço, permitindo assim a avaliação dos resultados desejados; 

d) unidade de medida do indicador: padrão escolhido para a mensuração do indicador; 

e) índice recente: situação atual ou o último índice conhecido do indicador; 

f) índice futuro: resultado que se pretende atingir com a conclusão do programa; 

g) índice estimado/meta: resultado que se pretende atingir anualmente no PPA, expresso pelo indicador previamente

definido, cuja evolução é cumulativa; 

h) previsão de recursos e respectivas fontes de financiamento para o período; 

 

IV - ações - correspondem aos bens ou serviços necessários para o alcance do objetivo dos programas e serão

mensuradas pelas metas físicas que especificam a quantidade de produtos/serviços/operações especiais a serem

executados em cada ano de vigência do PPA 2022-2025, sendo as ações classificadas da seguinte forma: 

 

a) projeto: conjunto de operações, limitado no tempo, do qual resulta um produto que concorre para a expansão ou o

aperfeiçoamento da ação de Governo; 

b) atividade: conjunto de operações que se realiza de modo contínuo e permanente, do qual resulta um produto

necessário à manutenção da ação de governo; 

c) operação especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta

um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; e 

 

V - a elaboração dos Programas do PPA 2022/2025 deverá estar alinhada aos compromissos estabelecidos pela

"Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)", firmada pela República Federativa do Brasil, perante

à Organização das Nações Unidas (ONU), e que tem o Governo do Estado de São Paulo e os municípios como

signatários indiretos. 

 

 O processo de elaboração do PPA compreenderá as seguintes fases: 

 

I - elaboração de diagnósticos setoriais pelos órgãos da Administração Direta e Indireta; 

 

II - estimativa de receita para o período; 

 

III - definição dos objetivos estratégicos por meio dos Programas/Ações; 

 

IV - realização de consulta pública; 

 

V - realização de audiências públicas; 

 

VI - realização de reuniões setoriais internas para definição de ações e projetos prioritários; 

 

VII - consolidação do Projeto de Lei; e 

 

VIII - aprovação do Chefe do Executivo e entrega à Câmara Municipal. 

 

§ 1º Todas as atividades previstas neste artigo ocorrerão redominantemente de forma virtual, por ocasião da pandemia

do coronavírus, sem prejuízo da transparência pública. 

 

§ 2º As audiências e consulta públicas a que se referem este artigo, serão conduzidas pela Secretaria de Finanças, em

especial pelo Departamento de Orçamento e Controladoria, com apoio e articulação dos agentes de planejamento 
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s das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos da Administração Indireta e do Poder Legislativo. 

 

§ 3º A consulta pública citada no inciso IV deste artigo é o meio pelo qual há a gestão participativa da sociedade na

elaboração do Plano Plurianual 2022-2025, para tanto o Município se valerá do Programa Governar com Você, no qual

serão apresentadas propostas de investimentos prioritários por eixo extraídos do Plano de Governo. 

 

§ 4º A votação estará acessível por meio de link no Portal do Município na internet, pelo período de 1º de junho de 2021

a 31 de julho de 2021. 

 

 Para elaboração do PPA caberá: 

 

I - à Secretaria de Finanças: 

 

a) desenvolver e apresentar a metodologia a ser utilizada na elaboração do plano; 

b) apresentar aos demais órgãos os objetivos estratégicos do governo; 

c) coordenar, por meio do Departamento de Orçamento e Controladoria, todo processo de elaboração do plano e de

detalhamento dos Programas e Ações a serem desenvolvidos pelas demais unidades orçamentárias e órgãos; 

d) estimar, por meio do Departamento da Receita, a receita orçamentária e seus parâmetros de cálculo para o quadriênio

2022-2025; 

e) dar forma e consolidar o Projeto de Lei do PPA 2022-2025; 

f) protocolar na Câmara Municipal o Projeto de Lei do PPA para o quadriênio 2022-2025, até 31 de agosto de 2021; 

 

II - às Unidades Orçamentárias, Fundações, Autarquias, Empresas Municipais e Câmara Municipal: 

 

a) elaborar os respectivos diagnósticos setoriais, nos moldes do padrão definido pela SF; 

b) observar as diretrizes estratégicas e compromissos contidos no Plano de Governo 2021-2024; 

c) observar as diretrizes da política de desenvolvimento e expansão urbana contidas no Plano Diretor do Município; e 

d) validar as propostas de programas para o PPA, bem como seus objetivos e indicadores. 

 

 Caberá aos secretários municipais e dirigentes dos órgãos definidos no inciso II do art. 5º deste Decreto ,

designar interlocutores qualificados, os quais serão denominados agentes de planejamento para elaborar as propostas

setoriais que irão compor o Plano Plurianual 2022-2025, assim como a Lei Orçamentária Anual, aos quais caberá: 

 

I - definir as ações necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos; 

 

II - promover o alinhamento das ações propostas aos programas e aos objetivos estratégicos do governo; 

 

III - elencar, dentre os projetos e atividades propostos, as demandas priorizadas pelo Programa Governar com Você; 

 

IV - garantir a compatibilidade das metas programáticas do PPA com a Lei Orçamentária; 

 

V - garantir o alinhamento do conjunto de ações propostas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da

Organização das Nações Unidas (ONU); e 

 

VI - cumprir os prazos estabelecidos pela Secretaria de Finanças. 

 

 Durante o período de execução do PPA, caberá: 

 

I - às Unidades Orçamentárias e suas unidades subordinadas: 

 

a) informar no Sistema de Gestão Orçamentária Municipal a execução de cada ação, anualmente; 
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b) monitorar a evolução dos indicadores dos programas e suas ações em eventual sistema de gerenciamento de

programas e projetos que venha a ser implantado; 

c) propor as metas programáticas e metas físicas para cada exercício financeiro; 

d) propor a revisão de indicadores e metas dos programas e ações sempre que necessário; 

e) avaliar a efetividade das entregas previstas nos programas e ações; 

 

II - à Secretaria de Finanças, por meio do Departamento de Orçamento e Controladoria: 

 

a) coordenar o processo de estabelecimento das metas programáticas e metas físicas para cada exercício financeiro; 

b) avaliar resultados, como ferramenta de apoio ao gerenciamento dos programas; 

c) monitorar e avaliar a execução dos programas e ações, com a finalidade de aferir seus resultados e subsidiar o

processo orçamentário anual; 

d) gerenciar eventual sistema de gerenciamento de programas e projetos que venha a ser implantados; 

e) aprovar a revisão de programas e ações do PPA e consolidar suas alterações; e

f) promover transparência no processo de elaboração e no monitoramento do PPA. 

 

 A Secretaria de Finanças poderá editar normas e instruções complementares a este Decreto  por Resoluções. 

 

 Este Decreto  entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Bernardo do Campo, 13 de maio de 2021 

 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 

Prefeito

 

LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES 

Procurador-Geral do Município 

 

JOSÉ LUIZ GAVINELLI 

Secretário de Finanças 

 

Registrado na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Chefia de Gabinete e publicado em 14 de maio de 2021, na

Edição nº 2227 do Jornal Notícias do Município. 

Processo nº 38984/2021 

 

MÁRCIA GATTI MESSIAS 

Secretária-Chefe de Gabinete

 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 17/05/2021

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.
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