
 

ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)  
PREPARAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO – OBRIGATÓRIO PARA ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS EM 2021 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
No ano de 2021 será obrigatória a elaboração do Plano Plurianual (PPA) pelos 
municípios brasileiros para a vigência 2022-2025. Trata-se do documento que define 
as prioridades do governo para este período de quatro anos. Nele consta 
o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os 
resultados esperados ao bem-estar da sociedade nas mais diversas áreas. É por meio 
do PPA que se definem os rumos pretendidos pelos governos. Entre as múltiplas funções 
desempenhadas pelo planejamento, merece destaque sua contribuição 
para expressar as prioridades de governo. Estabelecer diretrizes, objetivos e metas 
para a administração pública é tarefa que combina aspectos políticos e técnicos. 
Nesse sentido, ainda que as diretrizes sejam fixadas pelos atores políticos, é 
indispensável que os compromissos a serem formalizados na Lei do PPA observem 
critérios e procedimentos legais e técnicos, de forma a garantir viabilidade, 
confiabilidade e efetividade ao planejamento. Neste curso, vamos proporcionar ao 
servidor conhecimento teórico-prático sobre os fundamentos do Plano Plurianual, com 
vistas ao planejamento e controle das ações governamentais, tendo por base 
modernas técnicas de estratégia governamental na formulação de políticas públicas, 
elaboração e avaliação de projetos, bem como disponibilizar informações essenciais ao 
planejamento e a estruturação estratégica de políticas e ações de governo. 
 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Secretários, subsecretários e gestores municipais, estaduais e federais. Servidores que 
atuam nos órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, que atuam 
como técnicos orçamentários, servidores que atuam na elaboração do PPA, servidores 
das áreas de finanças públicas, contabilidade, orçamento e planejamento e demais 
áreas afins. Membros de conselhos municipais e estaduais. 

Carga horária 
20 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

FUNDAMENTOS GERAIS: 
• Marco Legal; 
• Prazo de Encaminhamento; 
• Aspectos gerais; 
• Conteúdo do Plano Plurianual; 
• Mensagem; 
• Projeto de lei. 
  

PREPARAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL: 
• Estudos preparatórios; 
• Inventário de Programas; 
• Sistema de Informações Gerenciais do Plano Plurianual; 
• Elaboração da Base Estratégica; 
• Elaboração de Programas; 
• Consolidação e Apreciação do Plano. 
  

PROCESSO LEGAL: 
• Discussão e aprovação pelo Poder Legislativo; 
• Sanção pelo Poder Executivo; 
• Etapa de Implantação e Execução. 
  

PREPARAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO: 
• Gerenciamento e avaliação. 
  

ELABORAÇÃO DA BASE ESTRATÉGICA 

• Orientação Estratégica do Prefeito Municipal / Gestor Público; 
• Cenário Macroeconômico; 
• Previsão de Recursos dos órgãos públicos por secretarias; 
• Orientações Estratégicas das secretarias. 
 

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS: 
• Requisitos para constituição de um programa; 
• Atributos de um programa; 
• Estrutura do Programa; 
• Tipos de Programas; 
• Elaboração e Validação de Programas. 
  



 

GERENCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL: 
• Sistema de Informações Gerenciais; 
• Fluxo de Recursos e Alterações do Orçamento. 
  

AVALIAÇÃO: 
• Avaliação do Programa; 
• Avaliação do Plano Plurianual. 
 

 
QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será o nosso Professor Edilson Barboza, Auditor de 
Controle Externo do TCE-ES. 
 
Bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Gestão da 
Informação Contábil e especialista em auditoria, 
controladoria e administração pública. 
 
Atuou como Assessor Especial do Governo do Estado do 

Espírito Santo, Auditor Geral do Estado e Diretor Geral de Autarquias em âmbito estadual 
e federal. 
 
Lecionou em cursos de graduação, pós-graduação e de capacitação nas áreas de 
finanças pública, auditoria e controle, tendo atuado, ainda, como instrutor da Escola de 
Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Centro de Especialização e 
Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 
 
 
CARGA HORÁRIA E DATA: 
20 (vinte) horas.  
 
Turma 01: 
05, 06, 07, 08 e 09 Abr 2021 
08h00 às 12h00 
Inscrições até: 30 de março 2021 
 
 



 

Turma 02: 
05, 06, 07, 08 e 09 Jul 2021 
08h00 às 12h00 
Inscrições até: 29 de junho 2021 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 

Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 
 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/pca

