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O Planejamento é um instrumento 

essencial para o alcance dos resultados 

esperados pelos governos. Além de estabelecer 

caminhos e direções, por meio do estabelecimento 

de prioridades, objetivos, metas, programas e 

ações, ele coordena esforços e possibilita o 

controle e a alocação eficiente dos recursos 

públicos. 

O Plano Plurianual para o quadriênio 

2014-2017, representa a determinação deste 

Governo no sentido de promover mudanças no 

ambiente socioeconômico e urbano do Município 

de Palmas através do trabalho proposto, não mais 

simplesmente em ações, mas sim através de Políticas Públicas.  

Nesse sentido, aprimoramos a metodologia de elaboração em alinhamento 

às novas diretrizes do Governo Federal, deixando de se considerar os programas 

como soluções de problemas, para trabalharmos com um plano de metas propositivas, 

elaborado a partir de diretrizes estratégicas, definidas por Macrodesafios, associados 

a Eixos Estruturantes, concebidos a partir do Plano de Governo, bem como da 

participação popular - PPA Participativo, por meio das Audiências Públicas e do site 

ppaparticipativo@palmas.to.gov.br. 

A nova estrutura organiza o PPA em duas categorias - Programas 

Temáticos, constituídos por Indicadores, Objetivos, Metas e Ações, e os Programas 

de Gestão e Manutenção, que agregam as ações e recursos de suporte administrativo 

para o funcionamento dos órgãos. 

APRESENTAÇÃO 



O PPA 2014 – 2017 é constituído por 15 Programas Temáticos, cada um 

com indicadores, objetivos, metas e suas respectivas ações. Eles se desdobram em 

55 objetivos, 434 metas e 407 ações. O Programa Temático expressa a agenda de 

governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação 

governamental. Já os Programas de Gestão são 24, constituídos de um conjunto de 

ações destinadas ao apoio, à gestão e a manutenção da atuação governamental, bem 

como nas ações não tratadas nos Programas Temáticos. 

Para o quadriênio de 2014-2017 foram previstos no PPA o montante de R$ 

3,2 bilhões, sendo que deste 72%, que corresponde a 2,3 bilhões são para os 

Programas Temáticos. Para os Programas de Gestão e Manutenção foram destinados 

R$ 900 milhões o que corresponde a 28% do total, deste cerca de R$ 105 milhões 

foram destinados ao Legislativo, o que corresponde a 11%. 

Do total dos investimentos previstos para os Programas Temáticos, 64,67% 

são para a área social (Segurança, Saúde, Assistência Social, Habitação e 

Educação). Assim, prevê-se até 2017, implantar mais 16 novas unidades básicas de 

saúde; construir uma casa abrigo para crianças e uma casa de acolhimento para 

adolescentes; implantar 8 unidades educacionais de atendimento em tempo integral 

e alcançar o total de 22 unidades; expandir o sistema de fiscalização eletrônica de 

trânsito, aumentando de 78 para 150 o número de vias fiscalizadas; e atender 8.497 

famílias com unidades habitacionais e acompanhamento de trabalho técnico social 

em parceria com o Governo Federal. 

Uma das preocupações ao elaborar este Plano, com este formato foi o de 

apresentá-lo com uma linguagem mais simples e compreensível ao cidadão, tornando 

mais transparente as ações do governo. É um instrumento direcionado para a gestão 

de resultados, por meio da definição clara de objetivos e metas, com base em 

indicadores. As atividades de avaliação e acompanhamento são de suma importância 

neste PPA, pois possibilitam a aferição contínua das ações do Governo e indicam os 

ajustes que se fizerem necessários. 

A construção deste PPA, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, foi trabalho em conjunto com as Secretarias e órgãos do 

município, considerando as diretrizes previamente determinadas e as necessidades 

regionais. 



Por fim, o PPA 2014 – 2017 que ora temos a satisfação de apresentar a 

sociedade palmense, cumpre, além das previsões legais da elaboração da peça, o 

papel de ser um registro histórico das grandes transformações pela qual a nossa 

capital passará e que poderá ser facilmente observado através das ações que propõe, 

entre elas a modernização do transporte com a construção do Bus Rapid Transit- BRT, 

o que trará maior mobilidade e conforto aos munícipes. 

Os avanços propostos a partir dos Programas Temáticos buscará a 

modernização dos setores públicos, bem como a construção de importantes obras 

para a qualidade de vida da população e do desenvolvimento econômico do município. 

 

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA 

Prefeito de Palmas 


