
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, dotar o
orgão de instalações, equipamento e material permanente

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Dotar o orgão de recursos humanos, despesas de materiais e serviços para permitir o desenvolvimento de suas atividades gerais.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para
melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  54.177.299,04 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento aos cidadãos de Várzea Paulista e visitantes,
promovendo reestruturação, modernização e manutenção do Gabinete do Prefeito.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

O Gabinete do Prefeito centraliza e coordena o atendimento aos cidadãos.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  10.724.922,15 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Realizar campanhas de solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade, criar grupos de geração de trabalho e renda
solidárias.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação
de vulnerabilidade social permanentes no município.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  198.102,32 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0004 GESTÃO DA CASA CIVIL

Ajudar o governo a gerenciar e integrar todas as suas funções assessorando o Prefeito Municipal nas relações
institucionais e assistindo-o no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos,
disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e responsabilidade
fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  16.300.083,19 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0005 GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a
sua estruturação e para sua organização.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  1.934.658,79 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0006 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Promover assessoramento e consultoria aos órgãos da administração direta, emitindo pareceres e exames de legalidade para interpretação
de normas jurídicas; elaborar ou examinar minutas de projetos de leis, mensagens, decretos, portarias, razões de veto, contratos em geral e
outros atos de natureza jurídica administrativa

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  14.192.048,32 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0007 GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

Estabelecer Gestão Financeira de planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da
receita, aumento da capacidade de investimentos cumprindo os ditames da Lei de responsabilidade fiscal.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

A adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  8.313.445,56 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0008 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais
e implantar pontos de inclusão.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à
tecnologia e à informação.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  6.423.413,20 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0009 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Formular e coordenar a Política Municipal de Comunicação Social de modo a divulgar informações sobre as ações e
programas da Prefeitura, atrações e eventos de interesse social, de forma tempestiva, precisa e transparente.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Divulgar o Município e as ações desenvolvidas pela Prefeitura, por meio de matérias e atendimento a imprensa, de eventos institucionais e
cívicos e de apoio a conferências, seminários, cursos e ações culturais, e esportivas de interesse público, e de campanhas e ações de
propaganda de caráter educativo, informativo ou de orientação social, de acordo com as diretrizes do governo.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  13.520.537,87 
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0010 GESTÃO DA FINANÇAS

Coordenar, implementar e avaliar as ações de finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico
administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  15.368.520,88 
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Manter despesas diversas para amortização de dívidas do município.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Despesas alocadas para amortização de dívidas.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  127.327.617,77 
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0012 GESTÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para
resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Fomentar e desenvolver treinamento e capacitação aos servidores, valorizando e aperfeiçoando os serviços prestados a população.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  44.543.516,32 
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0013 GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para
resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Fomentar e desenvolver treinamento e capacitação aos servidores, valorizando e aperfeiçoando os serviços prestados a população.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

40,00 140,00Capacitação de Servidores Horas

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Capacitação de Servidores 80,00 100,00 120,00 140,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  2.326.648,47 
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Garantir a manutenção continuada nos próprios municipais, espaços públicos e vias da cidade.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Promover a construção, ampliação e reforma de vias e espaços públicos melhorando o desenvolvimento urbano, o caráter social e a
estética do município.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

7 - Energia Limpa e
Acessível

7.1 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada
e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países
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12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.3 - Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as
perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de
vida destes, de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação 
destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  123.271.858,59 
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0015 GESTÃO DO AVANÇA VÁRZEA PAULISTA

Garantir a manutenção continuada nos próprios municipais, espaços públicos e vias da cidade.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Promover a construção, ampliação e reforma de vias e espaços públicos melhorando o desenvolvimento urbano, o caráter social e a
estética do município.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de Contratos e Medições de Obras Realizadas %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de Contratos e Medições de Obras Realizadas 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

6 - Água Potável e
Saneamento

6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça,
conforme apropriado

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.a - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento
nacional e regional de desenvolvimento

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  55.334.881,34 
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0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Promover ações que visem a disposição final ambientalmente correta dos resíduos sólidos, implantar e melhorar os
aspectos ambientais da cidade.Promover o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações
relativas à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e a gestão dos recursos hídricos e ambientais,
coordenar o sistema municipal do meio ambiente e orientar a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos,
visando a melhoria na qualidade de vida da população.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

As ações de degradação ao meio ambiente, falta de conscientização da população, somadas à ausência de sustentabilidade na utilização
dos recursos naturais e visando alcançar melhorias na qualidade de vida da população e na promoção de desenvolvimento sustentável.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

7 - Energia Limpa e
Acessível

7.2 - Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.4 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
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12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

15 - Vida Terrestre
15.5 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até
2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

15 - Vida Terrestre
15.3 - Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas
e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  7.986.509,96 
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0017 GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO

Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração
de obras , fiscalização de obras.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

As atividades de planejamento urbanístico e de obras necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para
planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  16.786.799,12 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0018 GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

Promover o desenvolvimento local através do incentivo às atividades comerciais e industriais.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Aumentar e desenvolver os setores da indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e a
manutenção dessa Unidade são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desse setor.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  22.799.569,70 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0019 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de
vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade
e ambientalmente sustentáveis

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres.
Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  10.219.967,75 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0020 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO

Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de
vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade
e ambientalmente sustentáveis

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres.
Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  21.314.966,14 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de
pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão.
Garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a população em situação de
vulnerabilidade e risco social e individual; promover a garantia de direitos humanos de forma integrada e transversal,
provendo as unidades de atuação com materiais, serviços, pessoal, e bens para manutenção de suas ações.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, bem como os programas estadual e federal , em consonância com as diretrizes do plano
diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor
atendimento aos cidadãos.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

6.000,00 7.953,00Municípes Atendidos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Municípes Atendidos 6.851,00 7.212,00 7.593,00 7.953,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

3 - Saúde e Bem-Estar
3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação
e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais

4 - Educação de
Qualidade

4.3 - Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de
qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

4 - Educação de
Qualidade

4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

10 - Redução das
Desigualdades

10.2 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência,
raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada
e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

15 - Vida Terrestre
15.a - Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.2 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  25.008.811,57 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0022 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de
pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão.
Garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a população em situação de
vulnerabilidade e risco social e individual; promover a garantia de direitos humanos de forma integrada e transversal,
provendo as unidades de atuação com materiais, serviços, pessoal, e bens para manutenção de suas ações.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, bem como os programas estadual e federal , em consonância com as diretrizes do plano
diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor
atendimento aos cidadãos.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

4.000,00 5.100,00Municípes Atendidos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Municípes Atendidos 4.350,00 4.560,00 4.770,00 5.100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência
das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  9.365.235,35 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de
pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão.
Garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a população em situação de
vulnerabilidade e risco social e individual; promover a garantia de direitos humanos de forma integrada e transversal,
provendo as unidades de atuação com materiais, serviços, pessoal, e bens para manutenção de suas ações.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos e aos
fornecedores, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e
responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

2.000,00 2.700,00Municípes Atendidos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Municípes Atendidos 2.300,00 2.500,00 2.600,00 2.700,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência
das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  12.771.276,92 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0024 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Apoiar projetos envolvendo crianças e adolescentes com execução direta e indiretaOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender crianças e adolescentes na prevenção de situação de risco social, com ênfase na prevenção.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  1.964.163,38 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0025 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças,
garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação,
visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho e valorização dos
profissionais da educação, em conjunto com as unidades escolares para a melhoria da qualidade da educação.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos e aos
fornecedores, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e
responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência
das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  22.151.632,29 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0026 GESTÃO DO TELECENTRO

Promover o uso efetivo das tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento local em suas múltiplas
dimensões; trabalhar ativamente para a comunidade local aproprie-se do espaço do telecentro, respeitada a diversidade
dos usuários; promover atividades de formação junto aos usuários; incentivar e participar da criação e desenvolvimento
de projetos de desenvolvimento comunitário em diversas dimensões, mediante regras preferencialmente definidas pelo
colegiado local do telecentro, respeitadas as especificidades da comunidade atendida; garantir, no âmbito das suas
responsabilidades, o funcionamento do telecentro em que atua observadas as diretrizes do programa nacional de apoio à
inclusão digital nas comunidades; cadastrar usuários e manter registro atualizado dos atendimentos realizados; apoiar os
usuários na navegação livre e assistida.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Os telecentros são espaços públicos destinados aos cursos de informática e ao acesso livre e gratuito dos munícipes às tecnologias da
informação por meio de computadores conectados à internet. Tendo como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico das
comunidades atendidas, reduzindo a exclusão social e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  1.664.902,45 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0027 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de
pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão.
Garantir acesso à educação e a permanência com qualidade por meio da ampliação da oferta de vagas, qualificação dos
profissionais e projetos pedagógicos , garantia ao direito à educação como princípio para a transformação social.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e as diretrizes do plano diretor e
demandas da população, promovendo ações que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos e aos
fornecedores, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e
responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais instituidas para o
avanço da qualidade da educação municipal.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

3 - Saúde e Bem-Estar
3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação
e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.7 - Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países
em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme 
mutuamente acordado

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência
das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  60.653.027,98 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0028 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 6 a
10 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de
Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho ,
valorização dos profissionais da educação, rendimento escolar, qualidade de ensino e gestão democrática com o
fortalecimento de vínculos com a família.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e
demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade
socialmente referenciada.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  25.068.372,76 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0029 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 0 a
3 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de
Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho e
valorização dos profissionais da educação.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação, da
primeira infância e demandas da população ampliando a oferta de vagas e o pleno atendimento e desenvolvimento das crianças.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  37.161.043,87 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0030 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 4 a
5 anos e 11 meses garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano
Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de
trabalho, valorização dos profissionais da educação, desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão
democrática com o fortalecimento de vínculos com a família.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e
demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade
socialmente referenciada.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  15.934.591,55 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0031 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 6 a
10 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de
Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho,
valorização dos profissionais da educação, rendimento escolar, qualidade de ensino e gestão democrática com o
fortalecimento de vínculos com a família.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e
demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade
socialmente referenciada.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  163.980.245,10 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0032 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 0 a
3 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de
Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho e
valorização dos profissionais da educação.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação, da
primeira infância e demandas da população ampliando a oferta de vagas e o pleno atendimento e desenvolvimento das crianças.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  20.111.599,94 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0033 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 4 a
5 anos e 11 meses garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano
Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de
trabalho, valorização dos profissionais da educação, desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão
democrática com o fortalecimento de vínculos com a família.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e
demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade
socialmente referenciada.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  70.064.995,43 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0034 GESTÃO DO FUNDEB - EJA

Identificar a demanda de Jovens e Adultos fora da escola e oportunizar o acesso as escolas, diminuindo as
desigualdades sociais e oportunizando a conclusão dos estudos, bem como sua continuidade.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do Plano de Governo, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, Plano Municipal de Educação e
demandas do público alvo de Jovens e Adultos de forma a diminuir/zerar a taxa de analfabetismo.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4 - Educação de
Qualidade

4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.6 - Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  4.166.471,03 
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0035 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Assegurar atendimento de qualidade para os estudantes com deficiencia considetando a educação na perspectiva
inclusiva com práticas pedagógicas adequadas e ações de atendimento especializado com ações complementares e
suplementares ao aluno da Rede Municipal de Ensino.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Atender as diretrizes e metas do Plano de Governo, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, Plano Municipal de Educação e
políticas de Educação Especial específica na perspectiva da Educação Inclusiva em todas as etapas da educação básica da Rede
Municipal.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

4 - Educação de
Qualidade

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

4 - Educação de
Qualidade

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

4 - Educação de
Qualidade

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4 - Educação de
Qualidade

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4 - Educação de
Qualidade

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  3.837.705,50 
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0036 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Desenvolver as modalidades esportivas em caráter de aprendizagem, bem como o da competição, possibilitando que
crianças, jovens, adultos e portadores de necessidades especiais tenham contato com o esporte e seus benefícios.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Fortalecer o desporto comunitário, na aprendizagem, na competição possibilitando a melhoria da autoestima e a superação das limitações.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

4 - Educação de
Qualidade

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  14.231.927,19 
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0037 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio cultural imaterial. Incentivar e apoiar
a produção artística do município. Desenvolvimento dos Projetos: Escola de Música e Arte; Complexo Casa Educar

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Promover oficinas, eventos culturais e descentralizar as atividades culturais no município.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

3 - Saúde e Bem-Estar
3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação
e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais

4 - Educação de
Qualidade

4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.9 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os
produtos locais
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  9.470.976,66 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0038 GESTÃO DA SAÚDE

Para o fortalecimento do controle social e incorporar inovações tecnológicas e melhores práticas de gestão e de
constante atualização, aperfeiçoamento e formação dos recursos humanos que compõe o sistema de saúde, deve-se
instituir políticas que vise o fortalecimento da capacidade gerencial permitindo, assim, um aumento na eficiência alocativa
e otimização do sistema de atenção à saúde.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Fortalecer a capacidade de gestão pública no âmbito da saúde, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponíveis na prestação de
serviços, otimizando a estrutura física e a capacidade tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e
participativa com órgãos afins e organismos de controle social.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  30.543.154,36 
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Prover o cidadão de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do
adolescente, da mulher e do adulto.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Expansão da força de trabalho e modernização administrativa e operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde. O status de
gestão do SUS no município e a determinação prevista na Constituição.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

78.000,00 81.000,00Atendimentos Médicos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Atendimentos Médicos 80.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
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16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  69.258.891,79 
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0040 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de SaúdeOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Dar seguimento aos atendimentos da Atenção Básica na Média Complexidade na sua Integralidade.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

80.000,00 100.000,00Prover Exames e Diagnosticos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Prover Exames e Diagnosticos 85.000,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

3 - Saúde e Bem-Estar
3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite,
doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

3 - Saúde e Bem-Estar

3.b - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que
afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a 
preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direito dos países em
desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o
acesso a medicamentos para todos

5 - Igualdade de Gênero 5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

17 - Parcerias e Meios
de Implementação

17.7 - Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países
em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme 
mutuamente acordado

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  170.788.444,98 



Estado de São Paulo
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0041 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Garantir ao usuário do SUS o acesso ao medicamento seguro e eficaz, utilizando todo o processo de disponibilização de
insumos farmacêuticos.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

O acesso aos medicamentos é essencial para a efetivação do direito a saúde, sem terapia medicamentosa, os agravos de saúde podem
evoluir, levando à necessidade de procedimentos terapêuticos mais complexos, ou mesmo, ocasionar óbitos evitáveis. Por isso, é
necessário uma atuação efetiva do município para promover estratégias que visem a ampliação do acesso, o fomento ao uso racional de
medicamentos e a promoção da qualidade dos serviços farmacêuticos ofertados à população.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

59.000,00 65.100,00Dispensação de Medicamentos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Dispensação de Medicamentos 60.200,00 62.300,00 63.100,00 65.100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  9.357.173,18 
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0042 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Desenvolver a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que
visam o controle de determinantes, riscos e danos à saúde das populações que vivem nos territórios sanitários,
garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Os indicadores e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em
saúde. Os investimentos nesta área implicam em melhoria da atenção tornando-a mais racional e estratégica

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

2.000,00 2.300,00Procedimentos Atendidos Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Procedimentos Atendidos 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais
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16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  15.427.949,64 
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0043 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Estruturar, Modernizar e manter a Unidade de Segurança PúblicaOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Proteger os bens e instalações municipais coordenando atividades destinadas à proteção patrimonial. Promover e coordenar medidas que
visem à promoção da segurança pública.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

3 - Saúde e Bem-Estar 3.6 - Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas

6 - Água Potável e
Saneamento

6.6 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios,
aquíferos e lagos

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.5 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir
substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os 
desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

15 - Vida Terrestre
15.2 - Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar
florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.1 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.2 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.4 - Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos
roubados, e combater todas as formas de crime organizado

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  4.924.312,02 
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0044 GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrulhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Realizar do policiamento preventivo para proteção dos bens e instalações municipais para garantir a segurança pública da população
criando uma rede municipal de prevenção da violência, implementando também atividades e disciplinas que desenvolvam a cultura da paz e
da não violência.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.10 - Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários,
financeiros, e de seguros para todos

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso
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12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  40.314.650,68 
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0045 GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrulhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Realizar do policiamento preventivo para proteção dos bens e instalações municipais para garantir a segurança pública da população
criando uma rede municipal de prevenção da violência, implementando também atividades e disciplinas que desenvolvam a cultura da paz e
da não violência.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  210.747,16 
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0046 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros,
equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais
de Várzea Paulista.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

8 - Trabalho Decente e
Crescimento
Econômico

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis 
para todos

12 - Consumo e
Produção

Responsáveis
12.5 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  4.425.300,00 
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0047 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros,
equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais
de Várzea Paulista.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  127.950.450,00 
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0048 MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros,
equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais
de Várzea Paulista.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  20.656.850,00 
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0049 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros,
equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais
de Várzea Paulista.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  36.053.000,00 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0050 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Coordenar, implementar e avaliar as ações de finanças, administrativa e se necessários ao cumprimento das atribuições
institucionais.

OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Avaliar o cumprimento das metas fiscais, a eficiência dos resultados orçamentários e financeiros.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  805.054,09 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0051 GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

Auxiliar na manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros.OBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Garantir a manutenção das atividades do corpo de bombeiros, protegendo a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem estar da
sociedade. Ampliando os mecanismos de apoio e e segurança aos munícipes, comércio e indústria do município.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 100,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 100,00 100,00 100,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos                                                                                  Metas

1 - Erradicação da
Probreza

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.5 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir
substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os 
desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.4 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar,
gestão de resíduos municipais e outros

11 - Cidades e
Comunidades
Sustentáves

11.b - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e
planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência 
a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o
gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

13 - Ação Contra a
Mudança Global do

Clima
13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

15 - Vida Terrestre
15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus
serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações 
decorrentes dos acordos internacionais

15 - Vida Terrestre
15.2 - Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar
florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

15 - Vida Terrestre
15.7 - Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas, e abordar tanto a
demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem

16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

16.1 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  2.246.564,56 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0052 ORÇAMENTO IMPOSITIVO ATENÇÃO BÁSICA

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  135.492,59 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0053 ORÇAMENTO IMPOSITIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  88.127,78 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0054 ORÇAMENTO IMPOSITIVO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  80.149,10 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0055 ORÇAMENTO IMPOSITIVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  214.106,49 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0056 ORÇAMENTO IMPOSITIVO INFRAESTRUTURA URBANA

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  201.127,77 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0057 ORÇAMENTO IMPOSITIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  78.085,20 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0058 ORÇAMENTO IMPOSITIVO DEFESA CIVIL

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  25.000,00 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0059 ORÇAMENTO IMPOSITIVO CULTURA E TURISMO

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  10.000,00 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0060 ORÇAMENTO IMPOSITIVO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  18.000,00 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0061 ORÇAMENTO IMPOSITIVO EDUCAÇÃO

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  7.635,19 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0062 ORÇAMENTO IMPOSITIVO ESPORTE

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  14.085,18 



Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0063 ORÇAMENTO IMPOSITIVO MEIO AMBIENTE

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

0,00 0,00Não Aplicável N/A

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00

Não Aplicável 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  64.042,59 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

0064 ORÇAMENTO IMPOSITIVO TRANSPORTE E TRÂNSITO

Gerir e garantir a execução das ações parlamentaresOBJETIVO DO
PROGRAMA:

PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA

Executar emendas impositivas parlamentares

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INDICADORES
ÍNDICE

RECENTE
ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA

Metas

0,00 0,00Gestão de controle, planejamento e adequação %

0,00 0,00Não Aplicável N/A

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Gestão de controle, planejamento e adequação 100,00

Não Aplicável 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$  31.000,00 


