ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Frecheirinha
LEI Nº 164/2009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA)
do Município de Frecheirinha para o
período 2010/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - CE, no uso das atribuições legais, etc.
Faço saber que a Câmara Municipal de Frecheirinha aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2010/2013, na
forma do anexo desta Lei, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal,
artigo165, parágrafo 1º, estabelecendo, para o período, os programas, com respectivos
objetivos, indicadores e montantes de recursos a aplicar em despesas de capital e outras
daí decorrentes, e nas de duração continuada.
Art. 2º. O Plano Plurianual (PPA) 2010/2013, instrumento de organização das
ações de Governo no âmbito da Administração Pública Municipal foi concebido na
perspectiva de uma gestão social e articulada, tendo como colaboradores e protagonistas
principais, os representantes da Sociedade Civil, do Poder Público e da Iniciativa Privada.
Art. 3º.

A exclusão ou alteração e a inclusão de novos programas serão

propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual,
a ser encaminhado à apreciação do Poder Legislativo, até 31 (trinta e um) de agosto de
cada exercício.
Art. 4º. Os produtos e metas físicas, previstos para cada ação dos programas de
governo do Plano Plurianual (PPA), constituirão a base da programação prioritária a ser
observada pelas leis de diretrizes orçamentárias e de autorização de créditos adicionais.

Av Joaquim Pereira, 718 – Centro – CEP 62340-000
FONE/FAX 88 3655-1200/36551422
CNPJ nº 07.598.592/0001-34 CGF 06.920.274-5
www.frecheirinha.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Frecheirinha
Art. 5º. Os recursos financeiros indicados no Anexo desta Lei serão ajustados,
anualmente, por ocasião da Revisão do Plano Plurianual, de forma a compatibilizar fatores
internos e externos, que provoquem o aumento ou decréscimo da receita prevista.
Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano
Plurianual (PPA) poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou de
seus créditos adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as modificações
conseqüentes.
§ 1º.

De acordo com o disposto no “caput” deste artigo, fica o Poder

Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias, para compatibilizá-las
com as alterações de valor ou outras, efetivadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).
§ 2º. Os valores consignados em cada ação do Plano Plurianual (PPA) são
referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas
leis orçamentárias e de créditos adicionais.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e
respectivas metas, das ações do Plano Plurianual (PPA), desde que estas modificações
contribuam para a realização do objetivo do programa.
Art. 8º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até os dias 30 (trinta) de
abril de 2011, 2012, 2013 e 2014 relatórios de avaliação do Plano Plurianual, dos
exercícios, respectivamente de 2010, 2011, 2012 e 2013.
Parágrafo Único. A avaliação a que se refere o “caput” deste artigo,
sistematizada segundo os eixos, objetivos estratégicos e programas de governo,
considerará os resultados qualitativos alcançados, relacionando, quando couber, as
medidas corretivas para elevar a eficácia do Programa.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeito Municipal
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SEÇÃO I

CONCEPÇÃO DO PLANO
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1. CONCEPÇÃO DO PPA 2010-2013

1.1. BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA
O PPA 2010-2013 a ser encaminhado a ser encaminhado à Câmara
Municipal de Frecheirinha até 31 de agosto de 2009 foi elaborado em etapas
interdependentes que vão agregando e organizando as informações necessárias à sua
construção.
A seguir, apresenta-se de forma sistemática e resumida, a seqüência de
atividades de elaboração do Plano.

FLUXO DE ELABORAÇÃO DO PPA
DE FRECHEIRINHA 2010-2103
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O processo de elaboração do PPA 2010-2013 foi iniciado em 2008, com a
aprovação, nas urnas, do programa de governo da atual gestão municipal, o qual se
constituiu no principal insumo para a elaboração do documento.
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1.2. MARCO LEGAL
 Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, O PPA é regido pela Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 165, inciso I, que o considera instrumento
normativo para que os entes municipais materializem o planejamento de seus
programas e ações governamentais, de forma a fortalecer a integração entre as
funções de planejamento e orçamento. E ainda, determinando a compatibilidade
entre os três instrumentos legais básicos: Plano Pluarianual – PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. Lembrando-se também que
o art.166 da CF, prevê que as emendas ao Projeto da LOA ou aos projetos que
modifiquem este orçamento somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis
com o PPA e com a LDO.
 A Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, por
sua vez, no seu artigo 8º, instituiu a Programação Financeira e o Cronograma de
Execução de Desembolso para de despesas das atividades e projetos, para
detalhamento mensal. A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, deixando claro que a decisão de aumentar
gastos, independente de seu mérito, deve estar acompanhada de uma fonte de
financiamento.
 A Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que acrescenta dispositivos a
LRF, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. Esta Lei modifica o artigo 48 da LRF,
determinando através do seu parágrafo único que: “A transparência será assegurada
também mediante: I - incentivo à participação popular e realização de audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos; II - liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas
sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso
público; III - adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que
atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e
ao disposto no art. 48-A”, o qual determina quais informações da receita e da
despesa devem ser disponibilizadas ao público. Estabelece, também, os seguintes
prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do
parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: I - 1 (um) ano para a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; II - 2
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(dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinqüenta mil) e 100.000
(cem mil) habitantes; III - 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000
(cinqüenta mil) habitantes.
 Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério Orçamento e Gestão – atualiza a
discriminação de despesa por funções de que trata o inciso I, $ 1º, dos artigos 2º e
8º, ambos da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964; estabelece conceitos de
função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e dá outras
providências.
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2. FRECHEIRINHA NO CONTEXTO ATUAL

2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL - INSERÇÃO DO MUNICÍPIO NO
TERRITÓRIO
Aspectos Geográficos
Frecheirinha situa-se no sopé da Serra da Ibiapaba e possui formas de relevo suaves e
pouco dissecadas da Depressão Sertaneja, produto da superfície de aplainamento no
cenozóico. No extremo oeste do município vê-se o planalto custiforme da Ibiapaba, com
altitudes próximas de 700 metros. Solos litólicos, podzólicos e latossolos, encontram-se
distribuídos

na

área,

permitindo

o

crescimento

da

caatinga

arbórea.

O Município de Frecheirinha está inserido na Bacia Hidrográfica do Coreaú (Caiçara) e tem
como drenagens principais o próprio Rio Coreaú e os Riachos Ubajara, Palmeira e Jardim.
Figuram como principais recursos hídricos do município o Açude Angicos, e pequenos
açudes como o Barreira, o Campestre, o Pavão, o Roça Velha e a Lagoa da Seriema. O
município

ainda

conta

com

53

poços

perfurados

nas

diversas

localidades.

O clima é quente, com temperaturas variando entre 24 e 36Cº, com precipitação
pluviométrica média de 1.139,2 mm.
Como unidade de conservação ambiental conta com parte de sua área incluída na zona de
proteção do Parque Nacional da Ibiapaba.
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2.2 FRECHEIRINHA EM NÚMEROS

Microrregião

Coreaú IBGE/2008 [1]

Municípios limítrofes

Tianguá, Coreaú e Ubajara

Distância até a capital

283 km

Características geográficas
Área

181,240 km²

População

13.537 hab. est. IBGE/2009 [2]

Densidade

74,0 hab./km²

Clima

Quente

Fuso horário

UTC-3

Indicadores
IDH

0,605 médio PNUD/2000 [3]

PIB

R$ 26.710 mil IBGE/2005 [4]

PIB per capita

R$ 2.029,00 IBGE/2005 [4]

Geografia:
Área: 181,24 km²
Latitude: 3° 45' 36''
Longitude: 40° 48' 59''
Clima: Tropical quente semi- árido e Tropical quente semi-árido brando com chuvas
de janeiro a maio
Relevo: Depressão sertaneja e Maciços residuais
Vegetação: Floresta caducifólia esponhosa, Caatinga arbustiva aberta e Floresta
subcaducifólia tropical pluvial
Precipitação pluviométrica: 1.139,2 mm ( média histórica)
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Recursos hídricos ( 2007): Açude Vaca Seca e 44 poços

Demografia:
População estimada ( IBGE 2009): 13.537
População ( 2000): 11.832
População Urbana ( 2000): 6.459
População Rural ( 2000): 5.373
Densidade Demográfica ( 2000): 65,28 hab/ km²
Taxa de urbanização ( 2000): 54,59%

Economia:
PIB (2005): R$ 26.710.000
Agropecuária: 16,07%
Indústria:11,86 %
Serviços: 72,08%
Receita Orçamentária ( 2007): R$ 10.266.968,28
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2.3 HISTÓRICO
Origem
A história de “Frecheirinha” começou no Olho D’água, onde à sombra das imensas
Oiticicas que o rodeavam habitava uma tribo que provavelmente seria descendente da
Tribo dos Tabajaras (Senhores das Serras) que habitavam os sertões e rios da Zona Norte
do Ceará e principalmente onde houvesse água abundante. A tribo era liderada por uma
índia chamada “Flexeira” muito hábil no manejo da flecha. Flexeira deu a luz uma filha que
em pouco tempo se tornou muito mais hábil no manejo da flecha do que a própria mãe e
logo ficou muito querida e respeitada na aldeia. Em homenagem à indiazinha a aldeia
passou a ser chamada de “Flexeirinha”. Daí surgiu o nome do Município de Frecheirinha,
considerando que a Vila que mais tarde serviu de Sede ao Município se desenvolveu ao
redor do Olho d´Água.

Denominação
O nome do município é o diminutivo de frecheiras, local abudante em flechas.

Dimensão do Desenvolvimento Humano e Social
O grau de desenvolvimento humano e social de uma comunidade é medido, sobretudo,
com a reunião de indicadores que revelem suas competências, experiências,
conhecimentos técnicos e qualificações que no seu conjunto formam o chamado capital
humano. Esses componentes são essenciais para o processo de desenvolvimento
econômico de uma localidade. Nesse aspecto são especialmente relevantes os indicadores
educacionais, de saúde e de assistência social.
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3. PREMISSAS MACROECONÔMICAS E TENDÊNCIAS
DE DESENVOLVIMENTOS

3.1. FRECHEIRINHA E A ECONOMIA CRIATIVA
A Economia Criativa tem sua definição ainda não muito clara. Mas vários países
desenvolvidos e em desenvolvimento, já utilizam este novo modelo econômico. Assim, esta
prática começa a ganhar espaço no mundo. As atividades mais susceptíveis de
aplicabilidade deste modelo estão relacionadas ao turismo, a cultura e, até mesmo a
agronegócio, tendo em vista que se constituem em atividades com potencial para alavancar
o desenvolvimento local. Segundo Santos (2007) “Economia criativa pode ser definido
como o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que
usam o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos
produtivos”. ...“desde os produtos artesanais até as artes cênicas, artes visuais, os serviços
audiovisuais, multimídia, indústrias de software etc.”.
Então, a idéia é descobrir as potencialidades naturais de cada lugar e incentivá-las. Mostrar
a importância do capital humano local aliado a novas técnicas, com criatividade. Segundo o
Ministério da Cultura (MINC), estudos mostram que 8% da riqueza mundial são originários
destas atividades criativas. É importante que os governos locais usem a economia criativa
como oportunidade de negócios, fazendo parcerias com a iniciativa privada, universidades,
terceiro setor, para implementação de políticas públicas que explorem a criatividade, de
forma sustentável.

3.2. CRIAR UM AMBIENTE DE OPORTUNIDADES
Com essa perspectiva, o Governo de Frecheirinha irá incentivar essas atividades para a
promoção do desenvolvimento sustentável do município. Já que Frecheirinha possui muitos
atributos naturais com potencial para ser explorado. O município conta vários eventos
tradicionais ligados a sua história, como no caso da Festa da Padroeira, eventos juninos.
Frecheirinha se ressente de equipamentos turísticos para garantir uma hospedagem de
qualidade.
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Segundo HSM (2009), “o grande diferencial da Economia Criativa é que ela promove
desenvolvimento sustentável e humano e não mero crescimento econômico. Quando
trabalhamos com criatividade e cultura, atuamos simultaneamente em quatro dimensões:
econômica (em geral, a única percebida), social, simbólica e ambiental”.
Estudos mostram que os setores que estão diretamente ligados à economia da
experiência, a exemplo do turismo e cultura e entretenimento, estão crescendo a taxas seis
vezes maiores que os outros. Dado que a experiência, a vivência diversa e valores
simbólicos agregados ampliam a percepção de valor e fazem com que o intangível, como
marca ou trabalho criativo, tem mais valia do que o tangível, representado pelas unidades
fabris.
Nesta perspectiva, Xavier (2009) cita alguns pontos importantes para se implementar a
economia criativa: políticas públicas transparentes discutidas e formuladas com a
sociedade, participação de todos os públicos envolvidos nas cadeias produtivas da cultura,
turismo. Melhoria das cadeias produtivas: conhecer e entender os passos, os problemas
para que se possa atuar cientificamente nestes pontos. O terceiro ponto refere-se ao
financiamento: mapear as possíveis fontes de recursos e desenvolver projetos inovadores,
trabalhar as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada.
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SEÇÃO II

ESTRATÉGIA DO PLANO
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4. A ESTRATÉGIA DO PLANO

O Plano Plurianual de Frecheirinha – 2010-2013 (PPA) elaborado com vistas a implantar
um modelo de gestão publica orientada para resultados, é o reconhecimento de que o
Município precisa desenvolver mecanismos de gerenciamento para aumentar a eficácia
(melhor performance) e eficiência (alcançar os mesmos ou melhores resultados com
menos recursos) das suas organizações.
Neste contexto, buscou-se definir elementos essenciais e que se constituem na definição
clara e objetiva da situação futura desejada, a partir de uma análise da realidade no tocante
à dinâmica socioeconômica existente no município.

Princípios do PPA
Os princípios norteadores das ações que se pretende empreender são:

Participação social
Considerando ser fundamental que nos trabalhos desenvolvidos haja a participação de
diferentes grupos ou segmentos sociais interessados em todas as etapas, enquanto
sujeitos da ação, o processo de elaboração/execução do PPA deve comprometer-se em
instrumentalizar os diferentes interlocutores para o exercício de seus direitos. Neste
sentido, participação deve ser permanente em todo ciclo da gestão do PPA e dos
orçamentos anuais como instrumento de interação Município e o cidadão para o
aperfeiçoamento das políticas públicas.

Estabelecimento de Parcerias
Este fundamento constitui-se num elemento chave para promover a coesão social e
econômica. Apoiada na confiança articula atores sociais e instituições para o alcance de
interesses comuns. A cooperação e parceria no âmbito do plano devem ser viabilizadas
entre os entes federados e segmentos organizados da sociedade visando a formação de
alianças para financiamento e gestão dos investimentos e compartilhamento de
responsabilidades.
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Transparência
Visa assegurar a ampla divulgação dos gastos e dos resultados obtidos através das ações
do Governo.

Gestão com foco em resultados
Orienta toda a ação do governo para a resolução de problemas ou para atender as
demandas essências da sociedade, buscando padrões ótimos de eficiência, eficácia e
efetividade

Monitoramento e a avaliação dos programas
Visa à melhoria continua e mensurável da qualidade e produtividade dos bens e serviços
disponibilizados à população.

Evolução da Receita
O demonstrativo da evolução da receita contém informações sobre as receitas
efetivamente arrecadadas pelo Tesouro Municipal,resultante de impostos,transferências e
outras receitas próprias do Município.Foram utilizados valores constantes para a previsão
de receita.Esses valores serão revistos a cada exercício,para ajustar-se a diversas
variáveis como, por exemplo, o crescimento econômico,o comportamento dos
contribuintes, a taxa de inflação,o crescimento populacional e outros fatores externos ou
internos que provoquem um aumento ou até mesmo um decréscimo da receita prevista.
Em anexo o demonstrativo da expectativa de receitas para o Quadriênio 2010-2013.
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PREFEITO MUNICIPAL
Helton Luis Aguiar Júnior

VICE-PREFEITO
José Lealci de Azevedo

CHEFE DE GABINETE

Luis Gonzaga Júnior

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Francisco Antonio Cristino de Menezes

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

Caetano Marlindo Henrique

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E
PRODUÇÃO

José Augusto Chagas Pontes

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E
DESPORTO

Tânia Milayde Cunha Silva

SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Ghislaine Loureiro Gomes

SECRETÁRIA DE SAÚDE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE

Aurivam Linhares Junior
Italo Stefany Carvalho da Silva

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO

Helvis Aguiar Junior

SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Eudes Almeida Lima

Coordenação Geral
Serv Control Contabilidade, Controles e Asses. Pública Ltda
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