COMUNICADO DIR No 01 / 2013
FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS –
FEMA EM PARCERIA COM A DPM EDUCAÇÃO
OFERECEM CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado
de Assis – FEMA, mantida pela Fundação Educacional
Machado de Assis, no uso das suas prerrogativas
institucionais e legais, e, considerando o que determina
o Art. 10 do Regimento Unificado das Faculdades,
emite o seguinte:

COMUNICADO

A partir da parceria técnica-acadêmica entre as Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA
e a DPM Educação para a realização e certificação de cursos de extensão em todo Estado do Rio Grande
do Sul, firmada em 2012, a FEMA e DPM Educacional oferecem à Santa Rosa e toda região, curso sobre
ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL.
O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento estratégico das ações do governo
municipal, contemplando um período de quatro anos, do qual derivam as Leis de Diretrizes Orçamentárias
e as Leis de Orçamento Anuais.
Contudo, tal propósito ainda requer iniciativas para aperfeiçoar o processo e a metodologia até
então seguidos em parcela considerável dos entes públicos na elaboração dos Planos Plurianuais,
principalmente no que se refere à inexistência de programas de governo, de indicadores e metas de
desempenho, a falta de definição de objetivos e a falta de integração entre o PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual.
Com o propósito de ultrapassar essa defasagem, DPM estará realizando curso sobre Elaboração
do Plano Plurianual.

Objetivo
Difundir uma metodologia simples e eficaz para a elaboração de um Plano Plurianual adaptado à
realidade municipal.
Data
7 de maio
Horários
Das 8h às 12h, das 13h30min às 18h30min.
Carga horária
10 horas-aula.
Local
FEMA- Unidade III
Público-alvo
Secretários Municipais de Fazenda e Planejamento, Contadores, Técnicos em Contabilidade e
demais servidores que atuam na área de planejamento e orçamento.
Conteúdo Programático
Legislação sobre o Plano Plurianual;
Objetivos do Plano Plurianual;
Elementos Essenciais;
Conteúdo do PPA;
Etapas de Elaboração do PPA;
Limitações Orçamentárias e Financeiras;
Elaboração de Programas e a definição de ações e metas para o PPA;
A Integração do PPA com a LDO e a LOA;
Elaboração do Projeto de Lei e Respectivos Anexos

Investimento
O valor do investimento por participante será de R$262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) para
clientes da assessoria da DPM e R$393,00 (trezentos e noventa e três reais) aos não clientes. Os
municípios associados à DPM poderão efetuar o pagamento juntamente com a mensalidade de maio do
corrente ano. Os representantes de entidades não associadas deverão providenciar o depósito do
respectivo valor na conta corrente nº 06.3244830-9, agência 0100, do BANRISUL - Banco do Estado do
Rio Grande do Sul e encaminhar o comprovante para o fax (51) 3027-3400 ou e-mail treinamentos@dpmrs.com.br, para fins de quitação e emissão da nota fiscal. Entretanto alerta-se para que seja deduzido do
valor da inscrição o imposto de renda incidente na fonte, à alíquota de 1,5%, nos termos do art. 647 do
Regulamento do Imposto de renda - RIR/99, depositando apenas a quantia líquida.
Destaca-se que os empenhos das inscrições deverão ter como credora a DPM Educação Ltda.,
CNPJ 13.021.017/0001-77, situada na Av. Pernambuco, 1001, em Porto Alegre/RS.

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.

Santa Rosa, RS, 27 de março de 2013.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis – FEMA

