PLANEJAMENTO MAIS PERTO DE VOCÊ

ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
PPA 2016 -2019

Julho/2015
1. Objetivo Geral das consultas públicas do PPA 2016 – 2019.
Realizar as consultas públicas para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 2016 /
2019.

2. Metodologia das consultas públicas.
2.1. FASE I – Mobilização para as consultas públicas do PPA:
Início da mobilização: 17 (segunda-feira) de Agosto de 2015.
A mobilização será realizada com antecedência em todos os municípios de cada uma das
08 (oito) regiões escolhidas para o PPA 2016 – 2019. Todos os 139 municípios serão
visitados pelas equipes de mobilização para entrega de convites às autoridades locais e
da sociedade civil organizada.
Serão duas equipes de campo, composta de um motorista, um técnico coordenador e um
técnico auxiliar de campo sendo que cada uma mobilizará uma região separadamente.
Cada região terá a participação de até 300 (trezentas) pessoas convidadas de todos os
municípios que a integram para discutirem e contribuírem para as diretrizes do PPA 2016
– 2019.
A mobilização para a consulta será feita através de convites e visitas in loco para
fortalecer a participação pública e da sociedade organizada. Serão convidados
representantes do setor público como prefeitos, secretários de planejamento, presidentes
de câmaras municipais, professores, sindicados rurais, sociedade civil organizada, setor
privado, para contribuírem no processo de construção do PPA estadual com as
demandas regionais.

2.2. FASE II - Organização do Evento:
Inicio da organização da primeira consulta: dia 26 (quarta-feira) de agosto de 2015
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A mobilização se dará com uma equipe da SEPLAN composta por 01 (um) motorista, (01)
coordenador, 01 (um) auxiliar que se deslocarão com um caminhão baú com todos os
equipamentos necessários para a realização das consultas (som, computadores, palco,
banners, data show, etc).
A equipe de organização do evento terá um veiculo de passeio com 01 (um) motorista e
02 (dois) técnicos para apoiarem o evento e executarem tarefas locais como almoço,
café, lanche, limpeza, etc.
2.3. FASE III - Consulta Pública Local:
Data e local das consultas públicas em 08 regiões:
DATAS
Regiões

Bico do
Papagaio

Municípios
Sede

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

encontro

encontro

encontro

encontro

encontro

encontro

encontro

encontro

27/ago

31/ago

18/set

21/set

25/set

28/set

07/out

09/out

Tocantinópolis

Norte

Xambioá

Sudeste

Natividade

Sul

Palmeirópolis

Nordeste

Pedro Afonso

Noroeste

Colinas do TO

Centro

Lagoa da

Oeste

Confusão

Centro e

Aparecida do

Jalapão

Rio Negro

3

Mapa das Regiões escolhidas para Consulta
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Credenciamento

Autoridades e Participantes

07h30min

Abertura da Consulta
Pública

Cerimonial do governo estadual /
seplan

08h30min

Fala Seplan

Fala do Secretário de Planejamento
David

08h40min

Vídeo institucional

TorresApresentação de vídeo
institucional do Governo do Estado

08h50min

Fala autoridade da
região

Fala prefeito local

Fala de deputados e/ou
senadores da região

Fala do prefeito do município
representando todos os prefeitos da
região

09h00min

09h15min

Fala do Governador

Governador Marcelo Miranda

Grupos de trabalhos
(oficinas)

Serão divididos em salas para
debate dos eixos temáticos.
Validação das propostas.

10h30min

Apresentação dos
resultados das oficinas

Plenária com breve relato dos
mediadores para os presentes
dos trabalhos realizados nos
grupos

15h00min

Encerramento

finalização da consulta
pública

09h30min

16h00min

5

3. Roteiro da consulta pública na cidade sede da região.
3.1. Metodologia dos trabalhos em grupos nas salas
Órgãos envolvidos: Secretaria do Planejamento e Orçamento – SEPLAN, Secretaria de
Desenvolvimento

Regional,

Urbano

e

Habitação

–

SEDRUH,

Secretaria

de

Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR, Secretaria da Segurança Pública –
SSP, Secretaria da Agricultura e Pecuária – SEAGRO, Secretaria da Educação –
SEDUC, Secretaria da Saúde – SESAU, Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS,
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, Secretaria da Defesa
Social – SEDES, Polícia Militar do Tocantins – PMTO, Fundação de Radiodifusão
Educativa REDESAT, Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, Secretaria de
Comunicação – SECOM, Secretaria da Cultura – SECULT, Agência Tocantinense de
Saneamento – ATS dentre outras conforme a demanda regional.

Partes interessadas: Técnicos do Governo do Estado, Poder Público (prefeitos e
vereadores) e sociedade civil organizada.

Local das reuniões na consulta: As reuniões para discussão nos eixos serão em 6
(seis) salas, conforme as áreas temáticas estratégicas e para cada sala será designado:


Um moderador: responsável pela condução dos trabalhos nas oficinas. Total de
6 (seis) moderadores.



Um redator: responsável pelas anotações, registro das discussões do debate.
Total de 6 (seis) redatores.



Um especialista da área: responsável para esclarecer o tema dentro das
oficinas, para esclarecer dúvidas surgidas durante a consulta.
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Será disponibilizado no site www.seplan.to.gov.br todas as informações para ampliar a
divulgação dos temas que serão discutidos nas consultas para conhecimento das
pessoas que não foram aos encontros regionais para construção do PPA 2016 – 2019.
Cada área temática irá apresentar as principais demandas dos Objetivos Estratégicos do
Mapa Estratégico do Tocantins como norteador da discussão. Serão destinados, no
máximo 30 minutos para a apresentação e 150 minutos para a discussão, validação e
debate dentro da sala.

3.2. Procedimentos para consulta pública no trabalho dentro das Oficinas:

a) Apresentação da equipe técnica;
b) Apresentação por município que compõe a sala, destacando a presença de
autoridade pública constituída (prefeito, secretário de estado);
c) Apresentação da regra de funcionamento da sala:


Convivência;



Participação;



Priorização



Hierarquização

d) Apresentação da Matriz Estratégica do PPA (Slides);
e) Apresentação do Mapa Estratégico do Estado (Slides);
f)

Apresentação das perguntas Norteadoras (Slides)


Organização dos trabalhos do grupo;

g) Apresentação dos resultados das oficinas no fechamento da plenária.
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3.3 . Eixos Temáticos e Programas Temáticos para discussão nos encontros
regionais dentro da sala.

Eixo: Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente
• Agricultura Familiar
• Agronegócios
• Irrigação e Usos Múltiplos da Água
• Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Eixo: Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial
• Desenvolvimento Regional e Urbano
• Habitação
• Transporte e Logística
• Infraestrutura Pública
• Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico ;

Eixo: Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos
• Segurança Cidadã
• Assistência Social
• Trabalho e Mercado
• Juventude, Esporte e Lazer
• Cidadania e Justiça

Eixo: Saúde
• Saúde Mais perto de Você.

Eixo: Gestão Pública
• Gestão da Captação de Recursos;
• Consórcios Públicos:

Eixo: Educação e Conhecimento
• Educação Para Todos
• Educação Tecnológica, Profissional e Superior
• Cultura
• Ciência, Tecnologia e Inovação
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Participantes: Estima-se a participação de 300 pessoas por encontro, incluindo-se todas
as partes interessadas, totalizando 2.400 participantes em todas as 08 oficinas regionais.

3.4.

Atividades após encontros locais

a) Formatação dos relatórios dos encontros pela equipe de Sala;
b) Encaminhamento aos órgãos setoriais do consolidado das oficinas;
c) Alinhamento dos objetivos do Mapa Estratégico do Estado com os Objetivos
Estratégicos institucionais e os resultados da Participação Social pelos Órgãos
Setoriais;
d) Adequação do alinhamento aos recursos do Orçamento Geral do Estado;
e) Preparação dos objetivos, metas, iniciativas e indicadores do PPA.

4. Conteúdo das Oficinas Regionais
Pergunta Norteadora 1:
Quais as principais deficiências na sua região a serem enfrentados pelo Governo dentro
Plano Plurianual 2016-2019? (Identificar até 5 deficiências)
Tempo: 30 minutos

Pergunta Norteadora 2:
Identifique os principais Programas para sua região, dentre os previstos no Plano
Plurianual 2016-2019? (Identificar até 5 programas)
Tempo: 30 minutos

Pergunta Norteadora 3:
O (s) objetivo (s) propostos resolvem as deficiências apontadas?
Tempo: 30 minutos
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Pergunta Norteadora 4:
Quais são as principais ações/propostas para o enfrentamento das deficiências
regionais? (até 10 ações para o conjunto das deficiências)
Tempo: 30 minutos

Apresentação das contribuições das oficinas de trabalho
Equipe de sala e Sociedade Civil
Apresentação da síntese dos debates em Grupo
Horário: 16h~17h

5. Cronograma de elaboração do PPA 2016 – 2019
Elaboração do PPA 2016-2019
Elaboração e discussão da Dimensão Estratégica (Matriz
PPA e Mapa Estratégico), da Proposta Metodológica do
PPA 2016-2019

Mai Jun

Jul

Ago

20/08

Lançamento Oficial do PPA 2016 / 2019 pelo Governador
do Estado (sala de reunião do Gov. às 15:00 horas)
participantes (secretários)

24/08

Reunião técnica com os representantes dos órgãos para
apresentar a metodologia do PPA 2016 – 2019. Auditório
da Unitins às 09:00 horas

20/08

Discussão de propostas nas consultas públicas
Preparação dos cenários
Treinamento no UNI
Preparação dos Programas Temáticos e de Gestão

Out

Nov

Dez

04/05 a 31/07

Oficina de Nivelamento da Metodologia na Seplan
(Mobilização, organização do Evento, Consulta) auditório
da Unitins às 09:00 horas

Elaboração e Validação da Dimensão Estratégica

Set

01/07 a 30/09
28/08 a 09/10
01/07 a 30/09
14 a 18/09
04/08 a 30/10

Liberação do Teto Orçamentário

Até
21/09

Validação dos Programas Temáticos e de Gestão

01/10 a 30/10
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Preparação do Projeto de Lei do Plano
Preparação dos Anexos do PL PPA 2016-2019

15/10
02 a
06/11

Envio do PL PPA 2016 – 2019 à Casa Civil

09/11

Envio do PL PPA 2016 – 2019 à Assembleia Legislativa

13/11
03 a
10/12

Encaminho do Autógrafo da Lei à Casa Civil

Raul Rodrigues de Freitas Junior
Diretor de Planejamento
Secretaria do Planejamento e Orçamento

David Siffert Torres
Secretário do Planejamento e Orçamento
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