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1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO 

COMO FERRAMENTA NORTEADORA PARA UMA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA ORIENTADA PARA RESULTADOS

boas práticas do Plano Plurianual da Cidade de Niterói/RJ



de que forma podemos integrar o ppa aos principais 

instrumentos de planejamento municipal de modo 
que seja orientado para resultados?

como o ppa pode contribuir para o alcance de 
objetivos globais?

como o ppa pode ser mais participativo, 
transparente e acessível a toda população?
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#desafio1

#desafio2

#desafio3



fortalecimento da 
participação social nos 
processos de elaboração, 
monitoramento e controle
das políticas públicas.

3
participação cidadã

                        
                     

alinhamento das políticas 
públicas do PPA à 
persecução das metas e 
objetivos da Agenda 2030 da 
ONU.

2
objetivos 

de desenvolvimento

sustentável (ODS)

                        
                     

fortalecimento da 
atuação do governo e 
aprimoramento da
qualidade do gasto público 
visando o real impacto das 
políticas públicas sobre a 
realidade social.

1

planejamento e 

orçamento orientados 

para resultados



plano estratégico
niterói que queremos 2013-2033

visão de futuro

subdividido em áreas de 

resultado

guia estratégico da gestão nos 

planos e políticas públicas de 

curto e médio prazo



áreas de resultado

1

planejamento e 

orçamento orientados 

para resultados

NITERÓI VIBRANTE E ATRAENTE

#meioambiente
#proteçãoanimal

#esporte
#cultura

NITERÓI SAUDÁVEL

NITERÓI EFICIENTE E 
COMPROMETIDA

NITERÓI INCLUSIVA

NITERÓI ORGANIZADA E SEGURA NITERÓI ESCOLARIZADA 
E INOVADORA 

NITERÓI PRÓSPERA E DINÂMICA

#desenvolvimentourbano
#mobilidadeurbana
#segurançapública

#saúde
#qualidadedevida

#educação
#inovaçãoetecnologia

#criatividade

#desenvolvimentoeconômico
#empregoerenda

#turismo

#inclusãosocial
#acessibilidade

#direitoshumanos
#direitodapessoaidosa

#transparência
#participaçãosocial

#atendimentoaocidadão



estrutura do ppa de niterói
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META 2025

INDICADOR DE IMPACTO

ÁREA DE RESULTADO

METAS 2022 a 2025

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA A.1

PRODUTO A.1.1

METAS 2022 a 2025

METAS FINANCEIRAS

METAS FÍSICAS

METAS 2022 a 2025

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA A.2

PRODUTO A.2.1

METAS 2022 a 2025

METAS FINANCEIRAS

METAS FÍSICAS

METAS 2022 a 2025

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA A.3

PRODUTO A.3.1

METAS 2022 a 2025

METAS FINANCEIRAS

METAS FÍSICAS

INDICADORES DE RESULTADO

METAS 2022 a 2025

PROGRAMA FINALÍSTICO A

INDICADORES DE RESULTADO

METAS 2022 a 2025

PROGRAMA FINALÍSTICO B

INDICADORES DE RESULTADO

METAS 2022 a 2025

PROGRAMA FINALÍSTICO C
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fortalecimento da 
participação social nos 
processos de elaboração, 
monitoramento e controle
das políticas públicas.

3
participação cidadã

                        
                     

fortalecimento da 
atuação do governo e 
aprimoramento da
qualidade do gasto público 
visando o real impacto das 
políticas públicas sobre a 
realidade social.

1

Planejamento e 

orçamento orientado 

para resultados

alinhamento das políticas 
públicas do PPA à 
persecução das metas e 
objetivos da Agenda 2030 da 
ONU.

2
objetivos 

de desenvolvimento

sustentável (ODS)

                        
                     



desenvolvimento econômico

cidade verde e sustentável

economia solidária

atenção à saúde

gestão pública inovadora

educação para todos

mobilidade urbana

programas finalísticos
exemplos



fortalecimento da 
atuação do governo e 
aprimoramento da
qualidade do gasto público 
visando o real impacto das 
políticas públicas sobre a 
realidade social.

1

planejamento e 

orçamento orientado 

para resultados

alinhamento das políticas 
públicas do PPA à 
persecução das metas e 
objetivos da Agenda 2030 da 
ONU.

2
objetivos 

de desenvolvimento

sustentável (ODS)

                        
                     

fortalecimento da 
participação social nos 
processos de elaboração, 
monitoramento e controle das 
políticas públicas.

3
participação cidadã

                        
                     



consulta pública participa Niterói

ppa 2022-2025

lançamento da consulta pública do 

ppa 2022-2025 em live com a 

participação do prefeito Axel Grael

realizada na plataforma do colab

ocorreu entre os dias 19/04 e 24/05

linguagem simples

alcance de diferentes faixas etárias, gêneros, 

níveis de escolaridade e regiões do 

município

mobilização de toda a prefeitura e apoio 

da sociedade civil organizada

ampla divulgação virtual e física



consulta pública participa Niterói
ppa 2022-2025

realizada na plataforma do colab

ocorreu entre os dias 19/04 a 24/05

linguagem simples

alcance de diferentes faixas etárias, gêneros, 

níveis de escolaridade e regiões do município

mobilização de toda a prefeitura e apoio da 

sociedade civil organizada

ampla divulgação virtual e física

comunicação virtual
19 de abril a 24 de maio



consulta pública participa Niterói
ppa 2022-2025 Comunicação Física (com QR-Codes)



consulta pública participa Niterói
temas dos webinários

8 webinários realizados entre os dias 

26/04 e 24/05

26/04
A importância da participação popular na 
formulação das políticas públicas

30/04
O papel do jovem na construção do futuro da 
cidade

04/05
A importância das políticas públicas no 
empoderamento e protagonismo das mulheres

07/05

O desafio de criar uma cidade urbana, acessível, 
segura e habitável: como incorporar boas práticas 
em Niterói?

11/05
O envelhecimento saudável da população e as 
políticas para o grupo

13/05
A sustentabilidade e a inovação como pilares para 
uma cidade mais dinâmica e desenvolvida

21/05 Cultura é um Direito!

24/05
Políticas de Educação e Estratégias para redução 
do abandono e da evasão escolar



consulta pública participa Niterói
19 de abril a 24 de maio

4.404 participantes

na consulta pública

+8.700 visualizações

na live de abertura com o 

prefeito no facebook

14 horas

no ar com os 8 webinários

temáticos

928 espectadores

nas transmissões dos webinários

+1.500 visualizações

dos webinários

2ª maior participação

das consultas via COLAB no município

5ª maior participação

de consultas via COLAB no país



consulta pública participa Niterói
top temas mais priorizados pela população

emprego e renda

segurança pública

transparência e 

participação social

cidade verde e sustentável

qualidade do ensino

mobilidade urbana

assistência à saúde

83%

77%

77%

77%

70%

67%

65%

inclusão social

gestão, informatização e 

profissionalização

vulnerabilidade da 

juventude

60%

60%

58%



painel interativo de resultados e devolutivas

seplag.niteroi.rj.gov.br/consultapublicappa



como tornar o ppa uma real peça 

de planejamento gerenciável, 

que permita o acompanhamento 

das políticas públicas de modo 

orientado para resultados e de 

forma mais democrática?



OBRIGADA!


