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Em continuidade ao processo de monitoramento dos programas do Plano Plurianual Participativo
2016-2019 (PPA-P 2016-2019), técnicos da Superintendência de Monitoramento e Avaliação da
Secretaria Estadual do Planejamento (SMA/Seplan), estiveram reunidos , nesta quarta-feira (11),
com os responsáveis pelas metas do Programa 205 – Pacto pela Vida, para realizar a etapa de
planejamento da execução anual da meta quadrienal.

Em continuidade ao processo de monitoramento dos programas do Plano Plurianual Participativo
2016-2019 (PPA-P 2016-2019), técnicos da Superintendência de Monitoramento e Avaliação da
Secretaria Estadual do Planejamento (SMA/Seplan), estiveram reunidos , nesta quarta-feira (11),
com os responsáveis pelas metas do Programa 205 – Pacto pela Vida, para realizar a etapa de
planejamento da execução anual da meta quadrienal.
A atividade consiste em, com vistas no que já foi realizado nos anos de 2016 e 2017, registrar no
sistema Fiplan nova pretensão de execução das metas para os anos de 2018 e 2019. O processo,
que teve início no mês de março, segue até o próximo dia 19 e irá contemplar os 20 programas do
PPA Participativo 2016-2019.
De acordo com a Superintendente de Monitoramento e Avaliação da Seplan, Lúcia Carvalho, este
ano é a primeira vez que as reuniões são realizadas por programas, pois até o último ano, eram
realizadas por secretaria. Ela destaca ainda a continuidade da adesão ao processo por parte dos
responsáveis pela execução desses programas.
O Pacto Pela Vida é um programa de Estado criado pela Lei nº 12.357 de 26/09/2011 no âmbito do
Sistema de Defesa Social – SDS, cujo objetivo principal é a promoção da paz social. Trata-se de
uma política pública de Segurança, construída de forma pactuada com a sociedade, articulada e
integrada com o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria
Pública, os municípios e a União.
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