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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Administração Pública é o conjunto de órgãos, serviços e
agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades
da sociedade, tais como educação, cultura, Segurança, saúde,
etc.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo,

voltadas para a solução dos problemas da sociedade, são medidas e

programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem estar da
população.



COMO FUNCIONA O PLANEJAMENTO NO SETOR PUBLICO?

O sistema de planejamento é constituído a partir de três leis, que definem 
como a Prefeitura pode fazer investimentos ou manter sua atividades no 
município.
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PLANO PLURIANUAL - PPA (ART. 165, INCISO I DA CF/88)

• Tem por finalidade estabelecer objetivos e metas para os próximos 4 anos.

• A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração publica federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.

• (§ 1º do art. 165 CF)



COMO FUNCIONA O PLANEJAMENTO DO PPA
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ETAPAS DO PLANEJAMENTO PPA
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ETAPAS DO PLANEJAMENTO PPA

O PPA reflete as politicas publicas e organiza a atuação governamental por
meio de Programas, Projetos e Atividades.

• Programa - Instrumento de organização da atuação governamental,
voltado para a atendimento de necessidades da sociedade ou solução de
problemas, agregando um conjunto de ações com objetivos comuns.

• Projeto - Instrumento de programação para alcançar os objetivos de um
programa, agregando um conjunto de operações limitadas no tempo, das
quais decorre um produto final, que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação do governo.

• Atividade - Instrumento de programação para alcançar os objetivos de um
programa, podendo envolver um conjunto de operações que se realizam
de modo contínuo e permanente, necessárias à manutenção da ação de
governo.



CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Construção de Programas de Governo

Programa

Metas
Valores

Ações

AtividadesProjetos Operações Especiais



CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
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CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Construção dos Programas de Governo

Programa 1 – Qualifica Três Lagoas

Programa 2 – Infraestrutura para Todos

Programa 3 – Desburocratiza Três Lagoas

Programa 4 – Bem Estar



CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Construção dos Programas de Governo

Programa 1 – Qualifica Três Lagoas

Contempla um conjunto de ações e soluções com foco em 
gestão, capacitação profissional e atração de investimentos 

para desenvolver os setores do comércio, serviços, indústria, 
turismo e agronegócio.



CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Construção dos Programas de Governo

Programa 2 – Infraestrutura para Todos

Tem como metas valorizar a identidade urbana de Três 
Lagoas e viabilizar a execução de obras de requalificação, 

drenagem, pavimentação asfáltica, mobilidade e paisagismo 
urbano. São iniciativas que contemplam toda a cidade e 
buscam o desenvolvimento integrado e sustentável do 

município.



CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Construção dos Programas de Governo

Programa 3 – Desburocratiza Três Lagoas

Modernizar a gestão administrativa por meio de sistemas e 
processos que permitam maior eficiência nos serviços 
oferecidos aos munícipes, com a desburocratização da 

máquina pública e agilidade no atendimento, 
proporcionando acesso direto as informações com 

transparência e acessibilidade.



CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Construção dos Programas de Governo

Programa 4 – Bem Estar

O capital humano se tornou o bem mais valioso do 
município, criar ações que proporcione o bem-estar social é 
um desafio para a gestão pública. Realizar políticas públicas 

que integre uma maior gama de serviços oferecidos à 
população, é uma ferramenta de transformação, que pode 

causar um impacto direto a curto e médio prazo, 
melhorando a qualidade de vida dos munícipes.



Resultado da Consulta  Pública
Demandas e Problemas Identificados

PPA 2022-2025

163 participantes com 68 sugestões









METAS PRIORITÁRIAS PPA - 2022-2025

Secretaria Meta

Secretaria de Desenvolvimento Econ, Inovação 

e Tecnologia

Será construída uma nova estrutura para sediar empresas, instituições

e laboratórios de inovação com o objetivo de incentivar e apoiar, por

meio de parcerias estratégicas, os empreendedores locais, projetos de

startups e novos negócios.

Sec. Administração 

Três Lagoas terá mais qualidade no alcance e na velocidade da

internet para o acesso gratuito em espaços públicos da cidade.

Modernização interna para gestão das informações e celeridade nos

processos.

Criação do Programa de Capacitação de Servidores Municipais.

Revisão do Plano de Cargos e Carreiras.

Criação do APP da Transparência com foco em dar acesso a todos os

processos da administração pública

para o acompanhamento dos cidadãos.



METAS PRIORITÁRIAS PPA - 2022-2025

Secretaria Meta

Sec. Infraestrutura, Transporte e 

Trânsito

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas

vias do município.

Ampliação e melhoria da iluminação pública com

utilização de lâmpadas de led.

Projetos de revitalização de áreas verdes.

Construção de ciclovias nos principai eixos da cidade.

Recuperação e manutenção das estradas rurais.

Sec. Finanças
Implantação do Sistema de Informação Geográfica e

Cadastro Multifinalitário.



METAS PRIORITÁRIAS PPA - 2022-2025

Secretaria Meta

Secretaria de Educação e Cultura

Atualização permanente dos equipamentos dos laboratórios de

informática.

Realizar concursos para a contratação de novos professores.

Recuperação do patrimônio histórico

Construção de um Centro de Referência para o atendimento e

formação dos profissionais da Educação da REME – CRAFOR.

Secretaria de Saúde

Construir novo prédio para abrigar a unidade de saúde Santo André

Construir novo Pronto Atendimento

Reformar 1 Unidade Básica de Saúde



METAS PRIORITÁRIAS PPA - 2022-2025

Secretaria Meta

Secretaria de Assistencia Social Construção do prédio do CRAS no Bairro Novo Oeste.

Secretaria de Governo

Acelerar a aplicação do Plano de Regularização Fundiária,

urbanizando as regiões mais carentes da cidade e garantindo o título

definitivo de moradia aos ocupantes dessas áreas.

Viabilizar, por meio de parcerias com os governos estadual e

federal, a institucionalização de Programas Habitacionais.

Secretaria de Esportes
Revitalização dos Centros Esportivos.

Implantação de academias ao ar livre.



PREVISÃO DE RECEITA E ESTIMATIVA DA DESPESAS PARA OS ANOS 2022-2025

PROJEÇÃO 2022 2023 2024 2025

RECEITAS PREVISTAS 900.000.000,00 934.200.000,00 969.512.760,00 1.003.445.706,60

DESPESAS ESTIMADAS 900.000.000,00 934.200.000,00 969.512.760,00 1.003.445.706,60


