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Olinda, 04 de outubro de 2021.

MENSAGEM Nº 020 / 2021.

Excelentíssimos

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores:

ENCAMINHA O PROJETO DE LEI DO

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025

O Poder Executivo tem a honra de apresentar à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei do

Plano Plurianual para o período 2022 a 2025, em cumprimento ao que determina o art. 124, § 1º, inciso

II da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31,

de 27 de junho de 2008.

O Plano Plurianual para o próximo quadriênio foi estruturado com uma base estratégica e um

conjunto de programas de trabalho, onde estão contempladas as prioridades constantes do Anexo de

Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e as ações que serão executadas no período

de vigência do plano, que representa as escolhas do governo e da sociedade.

A proposta atende às disposições constitucionais e legais, em consonância com as projeções

fiscais estabelecidas no Anexo de Metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022,

estimadas de acordo com o cenário macroeconômico vislumbrado pelos órgãos de planejamento e pelo

Banco Central do Brasil, no Relatório Focus de 02 de julho de 2021, para os próximos anos.

Diante do exposto, é com satisfação que apresentamos o presente projeto à apreciação

dessa egrégia Casa Legislativa, ficando ao inteiro dispor dos ilustres Vereadores e das Comissões

Técnicas para quaisquer esclarecimentos porventura necessários, renovando votos de respeito e

consideração.

Atenciosamente.

LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO

Prefeito



PROJETO DE LEI Nº _____, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.

Institui o Plano Plurianual do Município de Olinda, para o

quadriênio 2022/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLINDA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições

conferidas pelos incisos I e X do art. 66 da Lei Orgânica Municipal, consoante disposições do art. 165

da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso II, da Constituição do Estado de Pernambuco,

submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Olinda, PPA 2022/2025, em

cumprimento ao disposto no inciso I do art. 165 da Constituição Federal e no inciso X do art. 66 da Lei

Orgânica Municipal.

Art. 2º O PPA 2022-2025 é o instrumento de planejamento governamental que define

diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de

viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Seção II

Das Definições e Conceitos

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - Plano, o conjunto de documentos elaborados com a finalidade de materializar o

planejamento governamental por meio de programas e ações, compreendendo desde o nível

estratégico até o nível operacional, bem como propiciar a avaliação e a instrumentalização do controle.

II - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental que articula um

conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido,



mensurado por indicadores instituídos no Plano Plurianual, visando à solução de um problema ou o

atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade;

III - Ações, operações das quais resultam produtos, na forma de bens ou serviços, que

contribuem para atender ao objetivo de um programa;

IV - Projeto, o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto

que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

V - Atividade, o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente,

das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

VI - Operação Especial, corresponde às despesas que não contribuem para a manutenção

das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a

forma de bens ou serviços, consistindo em despesas financeiras com o pagamento de inativos,

amortização e serviço da dívida, precatórios e outros;

VII - Programa Temático, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens

e serviços à sociedade;

VIII - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado, expressa e orienta as ações

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

IX - Órgão orçamentário, maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade

agrupar unidades orçamentárias;

X - Unidade orçamentária, menor nível de classificação institucional agrupada em órgãos

orçamentários;

XI - Produto, resultado de cada ação específica, expresso sob a forma de bem ou serviço

posto à disposição da sociedade.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Seção I

Do Conteúdo Estrutural do PPA 2022/2025

Art. 4º O PPA 2022/2025, formado por uma base estratégica e um conjunto de programas,

reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de

Gestão, Manutenção e Serviços do Estado.



§ 1º O Anexo I contempla a formação histórica e o perfil socioeconômico do Município de

Olinda no atual estágio de desenvolvimento econômico e social e a orientação estratégica do governo.

§ 2º O Anexo II contém a estrutura programática do plano, discriminando os programas com

seus atributos e respectivas ações, ordenadas em projetos e atividades que integrarão a programação

orçamentária.

Seção II

Da Organização do Plano

Art. 5° A orientação estratégica do Plano Plurianual, detalhada no Anexo I, está estruturada em

quatro eixos:

I - EIXO I – Desenvolvimento Social, Humano e Inclusivo, compreendendo as políticas de

Assistência Social, Saúde, Educação, Esportes, Juventude e Segurança Cidadã;

II - EIXO II – Desenvolvimento Urbano e requalificação da Infraestrutura da Cidade, voltado

para as políticas de Obras, Gestão Urbana, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Planejamento

Urbano;

III - EIXO III – Desenvolvimento das Potencialidades Produtivas e Criativas da Cidade, tendo

como principais políticas a Cultura, Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento Econômico e

IV – EIXO IV – Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão Pública, que corresponde à

Comunicação, Administração, Controle e Jurídico.

Art. 6º A estrutura programática, detalhada no anexo II, expressa por meio de demonstrativos

de planejamento e orçamento todos os programas de trabalho do governo para o período, discrimina as

ações e atribui valores aos projetos de investimentos e as atividades continuadas que propiciam a

atuação governamental.

Parágrafo único. Cada programa está estruturado com as seguintes informações:

I - eixo estratégico;

II - nome do programa;

III - período de duração do programa;

IV - objetivo do programa;

V - indicador do Programa;

VI - Órgão/Unidade responsável e participante do programa;

VII - público-alvo;



VIII - ações que serão realizadas no âmbito do programa, desdobradas em projetos e

atividades;

IX - produto da ação, medida do produto e meta física;

X - fontes de recursos e

XI - valores.

Art. 7º O programa Encargos Especiais compreende as despesas relativas às operações

especiais, que não geram bens e nem serviços.

Art. 8º Os indicadores dos programas podem se apresentar:

I - os programas temáticos, com índices previstos para o início das ações e estimados para

o final do período de vigência do plano;

II - os programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado podem ser estruturados

sem mensuração por indicadores;

Parágrafo único. Os indicadores em construção e os índices em apuração poderão ser

determinados a partir do início de 2022.

Art. 9º Os programas e ações deste plano serão observados nas leis de diretrizes

orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

§ 1º A inclusão, transformação ou exclusão de programas serão feitas durante a revisão da

parcela anual do plano, ou por lei específica.

§ 2º Lei que autorizar abertura de crédito adicional especial poderá criar ou modificar

programas no PPA 2022/2025.

Art. 10. Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos neste

plano para as ações orçamentárias são estimados, não se constituindo em limites à programação das

despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO E DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

Seção I

Da Gestão do PPA 2022/2025

Art. 11. A gestão do PPA 2022/2025 observará os princípios de eficiência e efetividade e

compreenderá a implementação, monitoramento e avaliação de programas.

Art. 12. Serão designados servidores que ficarão responsáveis pela gestão dos programas.



Art. 13. Além da execução diária dos projetos e atividades vinculados a cada programa, cabe

ainda ao gestor do programa acompanhar, periodicamente, a evolução dos índices e indicadores que

refletem o seu desempenho.

Seção II

Da Regulamentação e da Revisão do Plano Plurianual

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá normas complementares para a gestão do Plano

Plurianual, consoante disposições desta Lei e da legislação aplicável.

Art. 15. Anualmente, nas datas estabelecidas em lei complementar federal, o plano plurianual

será revisado.

Parágrafo único. Até a entrada em vigor da lei complementar prevista nos incisos I, II e III do

art. 165 da Constituição Federal, serão observados os prazos estabelecidos no Inciso IV, do § 1º do art.

124 da Constituição do Estado de Pernambuco.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção Única

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 16. Durante a gestão do Plano Plurianual 2022/2025, o Poder Executivo poderá:

I - alterar o órgão responsável por programas e ações;

II - alterar os indicadores dos programas e seus índices;

III - alterar meta física, produto ou unidade de medida da ação orçamentária dos

programas;

IV - compatibilizar os valores dos Programas e Ações do Plano Plurianual - PPA 2022-2025,

aos ajustes que vierem a ser realizados na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais ou por

leis que alterem o Plano Plurianual.

Art. 17. Havendo mudança na estrutura administrativa, poderá constar da lei específica a

indicação dos programas que serão da responsabilidade de órgão com denominação e/ou atribuições

modificadas ou de novo órgão criado.

Art. 18. O Poder Executivo disponibilizará a Lei do Plano Plurianual e seus anexos, no Portal

da Transparência do Município, na internet.



Art. 19. A execução orçamentária dos programas será disponibilizada pela Internet, nos

termos da Lei Complementar nº 101, de 2000 e alterações.

Art. 20. O Poder Executivo realizará, direta ou indiretamente, treinamentos e capacitações

sobre planos e orçamentos públicos.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2022.

Palácio dos Governadores, Gabinete do Prefeito de Olinda, em 04 de outubro de 2021.

LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal de Olinda



ANEXO I

DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2022/2025

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

1. APRESENTAÇÃO

Para atender a legislação atual e orientar estrategicamente a gestão do Município, o Poder

Executivo elaborou este Plano Plurianual, para o quadriênio 2022 a 2025, que tem uma base

estratégica (ANEXO I) e um conjunto de programas de trabalho do governo, onde constam todas as

ações, projetos e atividades que serão executadas no período, contemplando as escolhas do governo

e da sociedade (ANEXO II).

O modelo institucional de planejamento público brasileiro foi estabelecido pela Constituição

da República, por meio de três instrumentos legais, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, contendo um conjunto de normas que

regulamentam o processo de planejamento, compreendendo as dimensões estratégicas de médio

prazo, tática de curto prazo e operacional até o nível de execução.

Enquanto não for editada a Lei Geral das Finanças Pública, prevista nos incisos I a III do § 9º

do art. 165 da Constituição Federal, que disporá sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a

elaboração e a organização do plano plurianual, os entes federativos seguirão os conceitos e

disposições da Portaria do Ministério do Orçamento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999, da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, publicado pela Secretaria do Tesouro nacional

para elaboração do plano plurianual e da lei orçamentária anual.

Quanto ao prazo, os incisos II e III, do § 1º do art. 124, da Constituição do Estado de

Pernambuco determinam que, até a entrada em vigor da Lei Geral das Finanças Públicas, os projetos

de Lei do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual serão apresentados à Câmara Municipal até o

dia 5 (cinco) de outubro do primeiro ano do mandato do Prefeito e devolvidos para sanção, do Chefe do

Poder Executivo, até o dia 5 (cinco) de dezembro do mesmo ano.

Pela norma vigente, no primeiro ano de mandato do Prefeito, o Poder Executivo Municipal

elaborará o plano plurianual para vigorar do segundo ano da legislatura ao primeiro ano do mandato

subsequente, consistindo no instrumento norteador das ações do governo, no período, contendo a

orientação estratégica, objetivos e metas da administração municipal e as ações, sejam projetos de

investimentos ou atividades continuadas, organizadas em programas de trabalho.



Foram elencadas, durante o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as

áreas de atuação do governo e suas ações prioritárias, discriminadas no Anexo de Prioridades da

LDO/2022, que integram também este Plano Plurianual 2022/2025 e a Lei Orçamentária Anual/2022,

para dar rumo ao plano.

Neste Plano Plurianual consta tudo que a Prefeitura e suas entidades realizarão nos

próximos quatro anos, sendo prioritárias as ações que constam do Anexo de Prioridades da Lei de

Diretrizes Orçamentárias para 2022, reproduzido no Capítulo 4, deste ANEXO I, com os

MACRO-OBJETIVOS estratégicos.

2. FORMAÇÃO HISTÓRICA E ADMINISTRATIVA

A formação histórica e administrativa do Município de Olinda consta na matéria relatada a

seguir com dados e informações oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

2.1. História

Em 1534, a Coroa portuguesa instituiu o regime de Capitanias Hereditárias. A Capitania de

Pernambuco foi entregue ao fidalgo português Duarte Coelho, que tomou posse de sua capitania

desembarcando, em 9 de março de 1535, na feitoria fundada em 1516, entre Pernambuco e Itamaracá.

Pouco tempo depois, ele seguiu para o sul em busca de um lugar para se instalar. Encontrou um local

estrategicamente ideal, no alto de colinas, onde existia uma pequena aldeia chamada Marim, pelos

índios, instalando aí o povoado que deu origem a Olinda.

Um sítio protegido pela altura descortinando o mar, com um porto natural formado pelos

arrecifes, água em abundância e terras férteis, e fácil de defender, segundo os padrões militares da

época. O local era tão aprazível, que, conta-se, o nome Olinda foi dado a partir de uma frase dita por

Duarte Coelho: “Ó linda situação para se construir uma vila”. Não se sabe o dia da fundação de Olinda;

sabe-se que o povoado prosperou tanto, que em 1537, já estava elevado à categoria de vila. Em 12 de

março de 1537, Duarte Coelho enviou ao rei de Portugal, D.João III, o Foral, carta de doação que

descrevia todos os lugares e benfeitorias existentes na Vila de Olinda. Nas praias, a vila foi fortificada

para a defesa e do alto das colinas se expandiu em direção ao mar, ao porto e ao interior onde ficavam

os engenhos de açúcar.

Com o extrativismo do pau-brasil e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, Olinda

tornou-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia, enriquecendo a tal ponto que



disputava com a Corte portuguesa em luxo e ostentação. O traçado urbano da vila configurou-se, ainda

no século XVI, com a definição dos caminhos e com a ocupação dos principais promontórios pelos

religiosos. Com a chegada das primeiras ordens religiosas – carmelitas, em 1580, jesuítas, em 1583,

franciscanos, em 1585, e beneditinos, em 1586, foi feita também a catequização dos índios, de

fundamental importância para a conquista definitiva das terras. Em 16 de fevereiro de 1630, a Holanda

invadiu Olinda e conquistou Pernambuco.

Tomada a cidade, os holandeses se estabeleceram no povoado e ilhas junto ao porto e

abandonaram Olinda. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendeiam Olinda, após retirar os

materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife, que começa a prosperar sob a

administração holandesa. Em 27 de janeiro de 1654, os holandeses foram expulsos e iniciou-se a lenta

reconstrução da Vila de Olinda. Depois de 1654, não se pode mais mudar o destino do Recife, que

passa a ocupar aquele lugar antes Olinda. Será o Recife a sede, embora não oficial, e Olinda,

secundarizada, se reconstruirá lentamente, não tendo mais a importância que teve naqueles anos

anteriores a 1630. Mapa de meados do século XIX revela uma cidade, título obtido em 1676, ainda com

as mesmas dimensões da antiga vila. É bem verdade que se reconstruíram, de forma monumental, as

suas casas religiosas.

O mercantilismo presente no Recife e a racionalidade daquela nova relação, à luz do novo

mundo dos séculos XVI e XVII venceram afinal. Olinda tem seu futuro traçado diante do crescimento da

importância do Recife. O centro histórico (atual), nesses meados do século XIX, ainda se encontrava

envolvido por propriedades rurais, as maiores, os engenhos, na maioria de fogo morto, os da várzea do

Beberibe, e as menores, os sítios, nas margens do Rio Beberibe e do mar. Sendo Olinda lugar de

moradias e onde estava instalada, desde 1827, a Academia de Direito, ela adquire certa importância

com relação ao lugar de trabalho, o Recife. Mas é o interesse pelos salutares banhos de mar,

recomendados pelos médicos, que lhe dá nova vida. Nova vida que é bem representada pelo interesse

de uma ligação mais rápida, através de um trem urbano, com o Recife, está se fez desde a

Encruzilhada, por antigo caminho que existia desde o século XVI.

De princípio, os veranistas usavam casas de terceiros, alugadas para as temporadas de verão.

Depois, são adquiridos imóveis e se torna hábito então morar na cidade, mesmo fora da temporada de

veraneio. É o renascimento da cidade. Sente-se essa transformação naquelas casas próximas ao mar,

onde elas se revestem com roupas ecléticas e, com as reformas das fachadas, são modernizadas. O

que se restringia às áreas próximas às praias vai depois caminhar para as outras ruas da cidade. Uma

transformação urbana que dá novo alento ao velho burgo. A água potável, levada às casas pela



Companhia Santa Teresa, e a eletrificação, denotam a importância que readquire a cidade. Logo, o

trem urbano é substituído pelos bondes elétricos, no início do século XX.

2.2. Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Olinda, pelo Alvará de 29-01-1787. Elevado à categoria

de vila com a denominação de Olinda (ex-Aldeia Marim), em 1537. Foi capital do Estado até o ano de

1827. Elevado à condição de cidade e sede com a denominação de Olinda, em 16-11-1837. Pela Lei

Provincial n.º 238, de 11-06-1850, é criado o distrito de Nazaré e anexado ao município de Olinda.

Por Ato do conselho do governo de 20-05-1833, desmembra do município de Olinda o distrito

de Nazaré. Elevado à categoria de vila. Pela Lei Municipal n.º 219 de 28-12-1907, é criado o distrito de

Paulista e anexado ao município de Olinda. Pela Lei Municipal n.º 231, de 02-06-1908, é criado o

distrito de Beberibe e anexado ao município de Olinda. Em divisão administrativa referente ao ano de

1911, o município é constituído de 3 distritos: Olinda, Paulista e Beberibe. Pela Lei Municipal n.º 486,

de 14-11-1922, foram criados os distritos de Caboatã, Canoas, Jardim, Nobre, Praia da Conceição e

anexados ao município de Olinda. Pela Lei Estadual n.º 1.931, de 11-09-1928, o distrito de Beberibe foi

transferido do município de Olinda para Recife. Sob a mesma Lei acima citada, desmembra do

município de Olinda o distrito de Paulista elevando-o à categoria de município.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 6 distritos:

Olinda, Caboatã, Canoas, Jardim, Nobre e Praia da Conceição. Pelos Decretos n.ºs 268, de

25-11-1930, e 56 de 23-01-1931, o município de Paulista perdeu a categoria de município, sendo seu

território anexado ao município de Olinda, como simples distrito. Pela Lei Estadual n.º 11, de

04-11-1935, desmembra do município de Olinda o distrito de Paulista. Elevado novamente à categoria

de município. Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído

do distrito sede. Todos os distritos que figuravam na divisão de 1933 foram extintos, sendo seus

territórios anexados ao distrito sede do município de Olinda. No quadro fixado para vigorar no período

de 1944-1948, o município é constituído do distrito sede. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o

município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007

3. ECONOMIA

O Brasil encontra-se em situação econômica muito difícil, seriamente agravada pela pandemia

da Covid-19, que afetou todos os países e prejudicou o funcionamento da nossa economia, elevou o

desemprego e aumentou a pobreza.



3.1. CENÁRIO MACROECONÔMICO

O cenário macroeconômico vislumbrado para os próximos anos revela perspectivas de baixo

crescimento da economia brasileira, enquanto os indicadores das condições socioeconômicas apontam

que será necessário grande esforço para melhorar as condições da população.

O Relatório Focus do Banco Central do Brasil, de 2 de julho de 2021, projeta os seguintes

indicadores macroeconômicos, que serviram de parâmetros para a elaboração do Anexo de Metas

Fiscais da LDO/2022:

Figura 1 – Relatório Focus do Banco Central do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil (2021). Relatório Focus de 02/07/2021.

Nas projeções de receitas e despesas foram considerados no Anexo de Metas Fiscais da

LDO/2022, os parâmetros do Relatório Focus acima. Os acréscimos do índice de inflação IPCA, no

percentual de 6,07% para 2021, para 2022, 3,77%, 3,25% para 2023 e 3,25% para 2024. O Produto

Interno Bruto (PIB) com taxa positiva para 2021 de 5,18%, para 2022 de 2,10%, para 2023, 2,50% e

para 2024, 2,50% e para a taxa de juros considerou-se SELIC de 6,50% para 2021, 6,75% para 2022,

6,50% para 2023 e 6,50% para 2024.

Ilustrações dos gráficos individuais apresentados no referido Relatório Focus do Banco

Central do Brasil de 02 julho de 2021, constam das figuras a partir das folhas seguintes.

A figura 2 demonstra as projeções da evolução da inflação, medida pelo Índice de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA.



Figura 2 - Projeções do IPCA

Fonte: Banco Central do Brasil (2021). Relatório Focus 02/07/2021.

Observa-se os valores do índice de inflação IPCA, no percentual de 6,07% para 2021, para

2022, 3,77%, 3,25% para 2023 e 3,25% para 2024, na figura 2 acima.

Figura 3: Projeções de Crescimento do PIB

Fonte: Banco Central do Brasil (2021). Relatório Focus 02/07/2021.



Os economistas do Banco Central do Brasil vislumbraram o Produto Interno Bruto (PIB) com

taxa positiva para 2021 de 5,18%, para 2022 de 2,10%, para 2023, 2,50% e para 2024, 2,50%,

ilustrados na figura acima.

A taxa de juros SELIC foi projetada para 6,50% para 2021, 6,75% para 2022, 6,50% para

2023 e 6,50% para 2024, conforme ilustração na figura 4.

Figura 4: Projeções da Taxa de Juros Selic (% a.a.)

Fonte: Banco Central do Brasil (2021) Relatório Focus de 02/07/2021

São perspectivas de baixo crescimento das atividades econômicas durante a vigência do

plano. As tendências apontadas conduzem ao entendimento que 2025 não deverá ser muito diferente

do cenário vislumbrado até 2024.

Além do baixo crescimento econômico, a irregularidade climática é fator que tem influenciado

negativamente nas atividades econômicas regionais e, certamente, ainda repercutirá no prolongamento

do período de recuperação econômica de nossa região. Todavia, não se pode esquecer da perspectiva

de haver irregular precipitação pluviométrica, continuando a preocupação com seca e com a

possibilidade de ocorrer tempestades isoladas que causem estragos, assim como da escassez nos

reservatórios d’água, inclusive das hidroelétricas que suprem nossa região de energia elétrica, afetando

seu custo.

Outro fator preocupante são os preços dolarizados das commodities, incluindo o petróleo. O

alto custo de energia, combustíveis e alimentos provoca inflação e aumento da despesa pública, que

se associam às demandas para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19, que causou sérios danos

às diversas atividades econômicas e afetou profundamente a sociedade.



Diante desse cenário, foram estimadas as receitas para 2022, 2023 e 2024, no Anexo de

Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022, que são adotadas no Plano Plurianual

2022/2025 e na Lei Orçamentária Anual/2022, ilustradas na figura 5 abaixo:

Figura 5: Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2024

Fonte: Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022.

Foram estimadas despesas para o período de 2022 a 2024 no Anexo de Metas Fiscais da Lei

de Diretrizes Orçamentárias para 2022, conforme discriminação na figura 6.

Figura 6: Estimativas de Despesas para o período de 2022 a 2024

Fonte: Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022.



3.2. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

Apresentamos dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes ao

Município de Olinda, nos períodos disponíveis no site do IBGE:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/olinda/panorama. A população estimada para o Município de Olinda

atualmente (2021) é de 393.734 habitantes. O Produto Interno Bruto per capita em 2018 era de R$

14.122,98, que representa 32º lugar no Estado de Pernambuco e 3.300º no Brasil.

3.2.1. Trabalho e Renda

Em 2019, o salário médio mensal era de 1.8 salários-mínimos. A proporção de pessoas

ocupadas em relação à população total era de 20.5%. Na comparação com os outros municípios do

estado, ocupava as posições 29 de 185 e 12 de 185, respectivamente. Já na comparação com cidades

do país todo, ficava na posição 3125 de 5570 e 1327 de 5570, respectivamente. Considerando

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 39.7% da população

nessas condições, o que o colocava na posição 179 de 185 dentre as cidades do estado e na posição

2776 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Dentro das limitações financeiras e orçamentárias impostas pelo fraco desempenho da

economia nacional e considerando que a maior parte da receita orçamentária do Município decorre de

transferências do Estado e da União, serão empreendidos os esforços necessários para manter o

regular funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo e a execução das ações vinculadas

aos programas de trabalho do governo constantes deste Plano Plurianual, para prestação dos serviços

públicos e aprimoramento do atendimento direto à população, em todas as áreas de atuação do

governo.

Com a definição de prioridades, feitas pelo Governo e pela Sociedade, são consideradas no

planejamento municipal as proposições para melhoria do quadro atual.

3.2.2. Educação

O último dado oficial do IBGE sobre taxa de escolarização de 6 a 14 anos no Município é de

96,9% (2010). Os indicadores do IDEB, referem-se a 2019 e apontam os seguintes índices:

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental .........................     5,0

IDEB – Anos finais do ensino fundamental ............................    4,4

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/olinda/panorama


É um grande desafio restabelecer os padrões de ensino após dois anos de pandemia

provocada pela COVID 19, no município. Essa preocupação permeia os dirigentes estaduais e

municipais de todo país, em decorrência da paralisação das aulas para evitar o contágio do

coronavírus.

3.2.3. Saúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.46 para 1.000 nascidos vivos. As

internações devido a diarreias são de 0.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os

municípios do estado, fica nas posições 118 de 185 e 78 de 185, respectivamente. Quando comparado

a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2964 de 5570 e 3103 de 5570, respectivamente.

3.2.4. Território e Ambiente

Apresenta 56.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 41.8% de domicílios

urbanos em vias públicas com arborização e 17.9% de domicílios urbanos em vias públicas com

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado

com os outros municípios do estado, fica na posição 43 de 185, 138 de 185 e 29 de 185,

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1957 de 5570, 4449

de 5570 e 2015 de 5570, respectivamente.

Como deve ser observado, são grandes os desafios a serem enfrentados para melhorar as

condições socioeconômicas no período de vigência de plano plurianual, diante da crise econômica

pós-pandemia e das carências da população.

4. MACRO-OBJETIVOS E PRIORIDADES

As ações identificadas a seguir terão prioridade na execução da Lei Orçamentária do

exercício de 2022, respeitadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e da

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

O Anexo de Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2022, está

estruturado em quatro eixos, baseados no plano de governo apresentado à sociedade pelo Prefeito,

quando candidato é também através de diagnóstico, a equipe de governo, ouvindo a sociedade,



através de consulta pública pela internet, identificou as prioridades abaixo, que foram estruturadas pela

área de planejamento do Poder Executivo:

4.1. EIXO I - DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO E INCLUSIVO

4.1.1. Assistência Social

a) Ações de mitigação dos efeitos da COVID-19, junto às pessoas em situação de

vulnerabilidade.

b) Fortalecer os conselhos de direitos e coordenadorias.

c) Fortalecer a execução da política de atendimento à criança e ao adolescente.

d) Fortalecer a execução da política de atendimento ao idoso.

e) Manter as Políticas Municipais de Direitos Humanos e Assistência Social.

f) Promover o atendimento aos indivíduos e às famílias em situação de risco e vulnerabilidade

social.

g) Fortalecer a execução da política de atendimento à pessoa com deficiência.

4.1.2. Saúde

a) Aquisição e distribuição de vacinas para o COVID-19, através do Consórcio Nordeste.

b) Ações de combate à pandemia decorrentes do COVID-19, através da aquisição de

medicamentos, EPIs, equipamentos, reestruturação de unidades de saúde, criação de

hospitais de campanha, vacinação, dentre outros.

c) Fortalecer e modernizar o sistema de Gestão SUS, com o planejamento estratégico, com a

humanização dos serviços e o monitoramento permanente das ações e programas de atenção

e vigilância em saúde.

d) Fortalecer as redes de atenção básica, média e alta complexidade em saúde, através da

modernização, reestruturação e ampliação da cobertura, de acordo com os padrões e critérios

do SUS, contemplando a construção, reorganização da gestão das unidades para atender

adequadamente a demanda existente e projetada no território.

e) Garantir a assistência farmacêutica e insumos estratégicos, conforme regras estabelecidas

pelo SUS.

f) Implantação e fortalecimento de Políticas Estratégicas e Rede Prioritária do SUS.



4.1.3 Educação, Esportes e Juventude

a) Preparar os profissionais para utilizar as novas tecnologias como recurso pedagógico.

b) Fortalecer o acesso à tecnologia da informação, comunicação e idiomas – NTECI.

c) Implementar o programa de   formação dos profissionais da educação.

d) Garantir a realização de seleção simplificada e concurso público de ingresso do magistério.

e) Fortalecer e ampliar a educação básica.

f) Construir unidades escolares e creches.

g) Garantir a estruturação física da rede escolar (manutenção, reforma, requalificação e

ampliação).

h) Garantir a produção e fornecimento de alimentação escolar de qualidade para as crianças,

adolescentes e adultos

i) Cumprir as metas de qualidade medidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -

(IDEB) e SAEPE.

j) Manter a oferta de educação de Jovens e Adultos (EJA).

k) Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando acessibilidade, equipamentos e

formação para os profissionais da rede municipal de ensino.

l) Fornecer fardamento escolar de qualidade.

m) Promover no ambiente escolar competições de conhecimentos, esporte e cultura, com o

estabelecimento de premiações para a juventude.

n) Promover as ações de iniciação à arte musical através do Centro Musical de Olinda.

o) Promover ações de educação inclusiva garantindo o espaço para crianças, jovens e adultos

com deficiência.

p) Promover e ampliar ações de Esportes, Juventude e Lazer, visando fortalecer a integração

social e a redução da violência, inclusive através da construção de equipamentos esportivos.

q) Fortalecer e ampliar a oferta de atividades esportivas.

r) Fortalecer e ampliar as ações para a juventude.

s) Fortalecer e ampliar o acesso ao ensino de jornada em tempo integral.

4.1.4. Segurança Cidadã



a) Fortalecer a Guarda Municipal com o aumento do efetivo, modernização de equipamentos e

formação continuada visando aprimoramento profissional.

b) Ações de prevenção e combate ao uso de drogas.

c) Ações educativas da Patrulha Escolar juntos às instituições Municipais.

d) Ações de Segurança Preventiva ao cidadão.

4.2. EIXO II - DESENVOLVIMENTO URBANO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DA CIDADE

4.2.1. Obras e Gestão Urbana

a) Promover políticas públicas de infraestrutura de esporte e lazer.

b) Implementar e ampliar os sistemas de macro e macrodrenagem e saneamento básico.

c) Plano municipal de desenvolvimento habitacional.

d) Plano municipal de requalificação do sistema viário municipal.

e) Plano de Enfrentamento aos desafios de infraestrutura urbana em áreas de risco.

f) Promover ações de desenvolvimento das atividades vinculadas à defesa civil.

g) Promover ações de desenvolvimento urbanístico integrado.

h) Realização de serviços de pavimentação e de logradouros urbanos.

i) Reestruturar e fortalecer as ações de valorização, conservação e preservação do patrimônio

histórico, cultural e natural.

j) Requalificação dos espaços de convivência pública.

k) Requalificação do Sistema de Drenagem.

l) Ações de conservação e manutenção da infraestrutura de espaços, equipamentos e prédios

públicos.

m) Ações de requalificação e conservação das vias públicas.

n) Melhoria da iluminação pública.

o) Equipamentos urbanos e de interesse público.

p) Manutenção e Conservação das áreas históricas.

q) Ações de tratamento de lixo de modo que possa dar destinação adequada a todo o lixo

produzido na cidade, com especial atenção à questão da reciclagem dos resíduos sólidos,

inclusive o lixo Industrial.

r) Obras de Infraestrutura na Lagoa de Santa Tereza.



4.2.2. Mobilidade Urbana

a) Ações de fiscalização e de engenharia de tráfego de Olinda, através de Políticas Estratégicas

na Gestão do Trânsito Municipal.

b) Promover melhorias relacionadas à mobilidade urbana municipal, buscando o reordenamento,

reestruturação e requalificação dos transportes e do trânsito do município.

c) Implementação do Plano de Mobilidade de Olinda visando reduzir os impactos no tráfego e

integrar os modos de transporte.

d) Ações educacionais enquanto estratégia de conscientização do comportamento de condutores

e pedestres sobre a responsabilização de todos no trânsito do município.

e) Implementação do Plano de Mobilidade de Olinda visando reduzir os impactos no tráfego e

integrar os modos de transporte, inclusive ampliação de ciclovias.

4.2.3. Meio Ambiente e Planejamento Urbano

a) Gerenciamento, Implementação e Gestão Estratégica da Política de Planejamento Urbano do

Município.

b) Formulação e Implementação do Planejamento Urbano Municipal.

c) Desenvolvimento das atividades do Controle Urbano e Ambiental.

d) Ações de conscientização da preservação do Meio Ambiente junto às secretarias municipais e

à população, através de ações voltadas à educação ambiental.

e) Implementações de ações através de plano de gestão integrado da orla de Olinda.

4.3. EIXO II - DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES PRODUTIVAS E CRIATIVAS

DA CIDADE

4.3.1. Cultura, Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento Econômico

a) Auxílio a cultura e ações de mitigação dos efeitos da pandemia do COVID-19, em parceria com

os governos federal e estadual.

b) Criar e implementar políticas municipal de preservação e requalificação do patrimônio histórico

e equipamentos culturais de Olinda.



c) Ações voltadas a fortalecer o plano de valorização da cultura de Olinda, ampliando a geração

de emprego e renda nas atividades tradicionais e a valorização do patrimônio de Olinda.

d) Ampliar a oferta, a realização e a qualidade das atividades tradicionais do município: históricas,

carnavalescas, culturais e religiosas.

e) Estimular o processo de valorização e difusão da cultura municipal, como um instrumento de

ampliação da cidadania e do desenvolvimento, desenvolvendo as atividades locais e boas

políticas de investimentos.

f) Preservação dos sítios históricos de Olinda.

g) Ações voltadas para participação dos programas internacionais de cidades patrimônio da

humanidade.

h) Ações voltadas às atividades do setor turístico.

i) Estimular a expansão do setor hoteleiro e o comercial da cidade promovendo eventos que

ocupem o calendário anual.

j) Implementar ações voltadas à pesquisa, ciência e tecnologia.

k) Desenvolver política municipal de apoio às atividades produtivas e geração de renda.

4.4. EIXO IV - DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA

4.4.1. Comunicação

a) Desenvolver e fortalecer políticas de comunicação e integração social.

4.4.2. Administração, Controle e Jurídico

a) Organizar a Gestão Municipal com foco na qualificação dos serviços e administração por

resultados através do monitoramento e fiscalização.

b) Manter os sistemas informatizados integrados e equipamentos de informática para a melhoria

da gestão dos recursos públicos.

c) Melhorar as práticas de transparência pública.

d) Manter o monitoramento das ações do Plano de Governo.

e) Desenvolver ações de valorização e qualificação dos servidores.

f) Desenvolver política de inovação tecnológica.



g) Fortalecer o desenvolvimento das atividades de coordenação e acompanhamento das relações

institucionais com os demais poderes e a sociedade civil.

h) Fortalecer o desenvolvimento das atividades de coordenação e acompanhamento da

articulação governamental das demais secretarias municipais.

i) Desenvolvimento das políticas de assistência jurídica no Município.

j) Atualizar a legislação e fortalecer as ações do Regime Próprio de Previdência.

A gestão deste Plano Plurianual no período de 2022 a 2025 será norteada pelos objetivos

estratégicos discriminados acima, que vão ao encontro dos anseios da população.



ANEXO II

DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

1. ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

Os programas de governo são as unidades básicas do Plano Plurianual, propiciando a

organização das ações de tudo o que será feito pela Administração Municipal, quer sejam projetos de

investimentos ou execução de atividades continuadas, tendo como objetivo solucionar problemas,

carências ou atender demandas da sociedade.

Estão vinculados aos MACRO-OBJETIVOS discriminados no ANEXO I.

1.1. PROGRAMAS E AÇÕES

Por meio de diversos demonstrativos, os programas e respectivas ações são discriminados

com todos os atributos estabelecidos, organização das ações destinadas aos projetos de investimentos

e as atividades de duração continuada, desdobradas nos instrumentos de programação orçamentária,

projetos e atividades, com valores e fontes de recursos para cada exercício.

1.2. DEMONSTRATIVOS DO PLANO PLURIANUAL

A seguir os anexos e demonstrativos de planejamento e orçamento que integram o Plano

Plurianual 2022/2025, elaborados de acordo com a legislação vigente e compatíveis com as

disposições da lei de diretrizes orçamentárias e com os anexos e demonstrativos da lei orçamentária

anual/2022.












































































































































































