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O presente relatório tem o propósito de apresentar à Egrégia Câmara 
Municipal, a Avaliação Anual do Plano Plurianual 2010-2013, exercício 2012, 
atendendo ao disposto no artigo 7o. da Lei Municipal nº. 6.626, de 28 de Dezembro 
de 2009. 

 
Integra o presente relatório, o Relatório de Programas por Órgão e 

Unidade 
 
O processo de avaliação no Governo Municipal é fundamental para 

que a administração pública seja, de fato, orientada para resultados.  
 
A avaliação, que se tornou viável com a reorganização do processo 

de planejamento do Governo Municipal, é uma ferramenta de trabalho 
imprescindível para a execução eficiente e eficaz da ação pública contemporânea. 

 
O Plano Plurianual, estruturado por programas orientados para a 

resolução e o enfrentamento de problemas da sociedade, constitui um instrumento 
que possibilita a mensuração periódica de resultados, a otimização do uso de 
recursos e maior transparência à ação governamental. 

 
                              
  Os resultados alcançados no Exercício 2012 na área de apontam 
para o cumprimento dos objetivos propostos nos  macro-objetivos definidos no 
PPA: 
- Atendimento à Saúde com Qualidade, Diminuição dos índices de Mortalidade e 
Desnutrição e Melhoria da Qualidade de Vida; 
- Redução das Desigualdades Sociais; 
- Persistir na Universalização e Melhoria da Qualidade da Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer; 
- Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Melhoria da Infra-Estrutura Urbana; 
- Manutenção e Modernização Administrativa e Fiscal. 



 
 
 
  Como exemplo de resultado alcançado em 2012,  ressaltamos as 
diversas obras no município na área de Educação, Saneamento e Saúde, podendo 
exemplificar a finalização da primeira fase da EPG Sítio São Francisco e EPG 
Dulcinéia Adegas, concluídas também em 2012 obras do Centro Unificado de 
Educação – CEUS Parque São Miguel e Rosa França, iniciação da obra Estação 
de Tratamento de Esgoto Várzea do Palácio que em seu término contribuirá para 
que tratemos 50% de todos o esgoto coletado no município. 
   
  Na área de Desenvolvimento e Assistência Social, jovens entre 
quinze e dezoito anos foram contemplados com capacitação para o mercado de 
trabalho através do Programa Pro Jovem Adolescente ministrado nos Centros de 
Referência de Assistência Social nas diversas regiões da cidade.  
 Foram capacitados pelo  Fundo Social de Solidariedade cerca de 65.000 
pessoas em cursos profissionalizantes gratuitos  nas áreas de alimentação, 
artesanato, beleza, costura, terapias naturais e hotelaria, contribuindo para a 
inserção no mercado de trabalho e redução das desigualdades sociais. 
 

 
         No relatório de Programas Executados por Órgãos e Unidades será 

possível analisar a contribuição das demais áreas no desempenho positivo do 
exercício de 2012. 
 
  


