
EXEMPLO PARA O PREENCHIMENTO CORRETO DO QUADRO COM AS PRIORIDADES ELEITAS PARA O ORÇAMENTO ESTADUAL 2013 
 
 

PROBLEMAS DA PPC 2012 (VOTAÇÃO EM 2011) AÇÕES NECESSÁRIAS – SOLUÇÕES DE MELHORIA 

Valor total de alguns COREDEs não fechava com a 
soma das demandas e também com a alocação de 

recursos votada para cada região 

Conferir a soma total das demandas dos COREDEs e compatibilizar ao montante 
destinado a cada região, realizando as adequações necessárias 

Valor total de algumas demandas não fechava 
Inserir uma fórmula simples: custo unitário x quantidade de produto 

 

Serviços inseridos junto com obras e equipamentos 
 

Ampliação inserida junto com reforma 

Gerar demandas separadas para obras e equipamentos, bem como demandas 
separadas para ampliação e reforma, pois são produtos diferentes. 

Ex: Construção/Ampliação de UBS –R$... 
Reforma de hospital – R$... 

Aquisição de equipamento p/hospital-R$.. 

Demandas com especificação de municípios a serem 
atendidos, porém com valor total global 

Especificar o recurso para cada município, desdobrando do valor global 
Ex: “Viatura leve PC – Rio Pardo” –R$ ... 

Demandas com dois produtos diferentes ao mesmo 
tempo 

Separar os produtos e destinar recurso para cada um deles. 
Ex: Unidades habitacionais – R$ ..... 

Módulos sanitários – R$ ..... 

Demandas muito genéricas, sem especificação 
dificultam o entendimento e a classificação 

orçamentária 

Detalhar bem o que se pretende realizar. 
Ex: “Reforma elétrica e pintura na EEEF* Itaúba – Estrela Velha” 

 
* Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Dificuldade de adequação do custo unitário fornecido 
nas planilhas das demandas ao custo unitário dos 

produtos determinado pelos órgãos 

Conhecer e compatibilizar as demandas ao custo unitário dos produtos determinado 
pelos órgãos no Caderno de Diretrizes para a Participação Popular e Cidadã na 

elaboração do Orçamento 2013. Além disso, é importante que o custo unitário seja 
adequado à execução da demanda, não ficando muito abaixo para não tornar sua 

execução inviável. 
Ex: custo estimado de viatura leve da BM é de R$ 60.000 e para viatura leve da PC é de 

R$ 70.000, segundo a SSP 

Demandas fora da competência estadual ou sem 
previsão no PPA 2012-2015 ficaram prejudicadas 

Respeitar as diretrizes dos órgãos estaduais contidas no Caderno de Diretrizes para a 
Participação Popular e Cidadã na elaboração do Orçamento 2013 e as competências 

estaduais previstas legalmente 

Dificuldade de definição das demandas dos órgãos da 
Segurança Pública 

Especificar as demandas da Segurança por órgão, inserindo seus nomes na coluna 
ÓRGÃO: - Brigada Militar (e Corpo de Bombeiros)          - IGP 

- Polícia Civil                                                    - Susepe 

Dificuldade de definição de demandas na Educação 
Especificar o nível de ensino de cada escola: Educação Básica (Fundamental e Médio) 

ou Educação Profissional 

 
 


