ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 036/2017

Teresina, 24 de agosto de 2017.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal, por intermédio de
Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que “Dispõe Sobre o Plano Plurianual para o
Quadriênio 2018/2021”.
Em 2017 iniciou-se o planejamento para mais um ciclo de gestão do PPA 2018/2021, uma
atividade que se desenvolve de forma contínua, com a mobilização participativa e democrática de
todos os órgãos da esfera administrativa municipal e da população.
Os desafios do crescimento e adensamento urbanos, do aumento da renda e bem estar da
população e do enfrentamento das questões socioambientais definem a necessidade de Teresina
modernizar e construir novos parâmetros de gestão do Poder Público Municipal. O Plano Plurianual
2018/2021 que apresentamos à Câmara Municipal de Teresina procura atender a tais desafios,
definindo o planejamento das ações governamentais a partir do modelo de Gestão para Resultados,
com a utilização de indicadores para medir a ação do governo e guiar a atuação dos gestores
municipais.
Neste sentido, este Projeto de Lei do Plano Plurianual mantém a metodologia inspirada na
organização do PPA do Governo Federal, recorrendo em sua estruturação a um processo de
planejamento participativo, que envolveu a população da cidade, através do Teresina Participativa,
no qual a população foi convidada a participar das decisões do governo municipal sobre a melhor
forma de se pensar o futuro em suas obras e serviços. Foram realizadas 20 reuniões de planejamento,
13 reuniões/palestras em comunidades, universidades, associações e instituições da sociedade civil e
32 pontos de mobilização através da Van Participativa. Esse esforço culminou em 1.995
participações feitas pelos munícipes (online e presencial), 1.804 munícipes engajados (online e
presencial), 126.739 munícipes impactados por Facebook, 115 bairros com propostas e 1.119
propostas para o Plano Plurianual.
Assim, nesse modelo de planejamento plurianual, a ênfase desloca-se dos aspectos
operacionais da gestão de projetos e seus resultados imediatos para uma ótica mais abrangente,
incorporando as finalidades e os impactos das ações governamentais sobre a vida da população.
Dentre as melhorias propostas, além da revisão de Metas e Iniciativas, está a adoção de
indicadores de desempenho e de resultado utilizados internacionalmente com o objetivo de
incrementar o controle do Plano Plurianual como ferramenta de gestão. Dentre as bases de
indicadores utilizadas estão programas em que o município de Teresina é signatário: Programa
Cidades Sustentáveis, Agenda ODS 2030, Selo UNICEF e acordos de cooperação com o Banco
Mundial.

A Sua Excelência o Senhor
Ver. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal de Teresina
N/CAPITAL
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O Projeto do Plano Plurianual 2018/2021 de Teresina foi construído a partir de uma visão de
cidade que deve ser: socialmente inclusiva e justa; economicamente competitiva e próspera; com
qualidade de vida; e sustentável dos pontos de vista econômico e ambiental. Esse planejamento de
médio prazo está construído a partir de cinco eixos de igual importância estratégica:
12345-

Inclusão Social (Teresina de Direitos)
Qualidade de Vida (Teresina Criativa)
Sustentabilidade Ambiental (Teresina Sustentável)
Produtividade Econômica (Teresina de Oportunidades)
Governança (Teresina Eficiente)

A partir de tais Eixos Estratégicos são definidos os grandes Objetivos de Governo que
expressam os grandes compromissos do governo com a sociedade.
Tais objetivos são operacionalizados e viabilizados pelos Programas que são o elo entre o
plano e o orçamento e definem a participação objetiva das secretarias de governo.
Os objetivos de governo e os programas setoriais geram, então, compromissos de Metas e
indicadores que são medidas de natureza qualitativa ou quantitativa e que explicitam os resultados
que o governo quer entregar.
No último elo da cadeia lógica temos as Iniciativas que definem ao nível micro as
intervenções diretas do governo.
Considerando os eixos estratégicos da Administração Municipal e face à descentralização das
políticas públicas, a construção de uma Teresina de Direitos no eixo Inclusão Social contempla
programas nas áreas de saúde e educação, que têm percentuais constitucionais mínimos de
investimento público, além da assistência social, políticas para a juventude, formação e qualificação
profissional dos teresinenses e a defesa dos direitos das mulheres. O eixo Qualidade de Vida, por sua
vez, contempla programas na área de esporte e lazer, promoção da arte e identidade cultural,
inclusive iniciativas de desenvolvimento social no âmbito do Programa Lagoas do Norte.
O eixo Produtividade Econômica busca garantir uma Teresina de Oportunidade através de
programas voltados para a implantação da economia criativa e solidária, desenvolvimento econômico
e turístico e implantação e manutenção de infraestrutura e serviços urbanos.
No eixo Governança estão inseridos programas com o objetivo de modernizar os processos
administrativos, melhoria da gestão jurídica do município, transparência na comunicação, tecnologia
da informação, iniciativas relativas ao planejamento da ação governamental além da previdência e
saúde dos servidores municipais.
Quanto aos programas pertencentes ao eixo Sustentabilidade Ambiental, estes focam ações
no âmbito do desenvolvimento rural, meio ambiente, modernização de transporte e trânsito e
investimentos como o Programa Lagoas do Norte e o Programa de Desenvolvimento Urbano
Integrado – Teresina Sustentável.
O Plano Plurianual de Teresina abrange todas as contas do orçamento municipal, com
exceção das relativas aos encargos sociais e reserva de contingência e considera todas as despesas
correntes, inclusive as de pessoal, para evidenciar a capacidade de investimento da Prefeitura.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
GABINETE DO PREFEITO

São estas as considerações que julgo necessárias trazer a essa Casa Legislativa.
Enfim, confiante no alto espírito público de Vossa Excelência e dos Excelentíssimos
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, com vistas à aprovação do Projeto de Lei aqui referido,
aproveito o ensejo para apresentar-lhes protestos de consideração e apreço.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO
Prefeito de Teresina

