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públicos; 

II. Instrumentos de planejamento: Plano 

Diretor, Plano Estratégico BH 2030, Plano de 

Metas, PPAG, LDO e LOA; 

III. Estrutura e características do PPAG, da LDO 
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Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 

Planejamento 

 

Definir meios e recursos para 

atingir objetivos, 

determinados em função do 

estudo de uma situação que 

se pretende mudar. 

Orçamento 

 

Processo contínuo, dinâmico 

e flexível que traduz em 

termos financeiros para 

determinado período, os 

planos e programas de 

trabalho do governo. 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 

Orçamento Público 

 

Programa de trabalho do Poder Executivo, no qual são 

planejados: 

• a obtenção de recursos; 

• o custeio dos serviços públicos; 

• os investimentos. 

 

Instrumento essencial da administração do Estado que 

estabelece, anualmente,  o detalhamento das ações de governo, 

por meio da especificação da alocação de recursos por ação de 

governo e da definição das metas compatíveis, variáveis 

fundamentais ao controle das finanças públicas. 

 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL 

 

 Constituição Federal de 1988 – institui, por meio 

dos artigos 165, 166 e 167, o planejamento como 

dever do Estado e define conceitos e operacionalização 

de seus instrumentos. 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL 

 

 Lei nº 4.320/1964 – estabelece as normas gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL  

 

 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) – estabelece  normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. 

 

 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL 

 

 Portaria 42/1999 do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) – atualiza a 

discriminação da despesa por funções, estabelece os 

conceitos de função, sub-função, programa, projeto, 

atividade, operações especiais, e dá outras 

providências. 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL 

 

 Portaria Interministerial 163/2001 (Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN e Secretaria do Orçamento 

Federal – SOF) – dispõe sobre normas gerais de 

consolidação das Contas Públicas no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios e os 

conceitos para a classificação da despesa. 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL 

 

 Lei Orgânica do Município – complementa a 

regulação federal em seu âmbito. 

 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

BASE LEGAL 

 

 Regimento Interno da Câmara Municipal – define a 

tramitação das peças de planejamento e orçamento 

quando da avaliação e aprovação do Poder Legislativo.   

 

 

I - Relação entre o planejamento e orçamento públicos 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado 

(PMDI) 

 

• criado pelo Governo de Minas 

por meio da Lei 15.032/2004; 

• baseado nos pilares da gestão 

para a cidadania, do equilíbrio 

fiscal e da busca pela 

qualidade e produtividade do 

gasto público; 

• duração de 20 anos. 

II – Instrumentos de planejamento 

A LONGO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Plano Diretor de Belo Horizonte 

 

• instituído por meio da Lei 

7.165/1996; 

• instrumento básico da política 

de desenvolvimento urbano – 

sob o aspecto físico, social, 

econômico e administrativo, 

objetivando o desenvolvimento 

sustentado do Município, 

tendo em vista as aspirações 

da coletividade – e de 

orientação da atuação do 

Poder Público e da iniciativa 

privada; 

• permanente. 

II – Instrumentos de planejamento 

A LONGO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Plano Estratégico BH 2030 

 

• criado pela PBH por meio do 

Decreto 14.791/2012; 

• propõe conjugar as 

necessidades cotidianas com o 

planejamento do futuro, 

balizado em desafios e 

oportunidades e na 

identificação e antecipação de 

tendências em todos os 

setores da vida da cidade; 

• duração até 2030. 

II – Instrumentos de planejamento 

A LONGO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Programa de Metas do Município 

Gestão 2017-2020 

 

• comunicado publicado pela 

Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Informação em 

28/04/2017 no DOM; 

• apresentou diversas ações nas 

áreas de resultado Educação, 

Saúde, Políticas Sociais e 

Esportes, Sustentabilidade 

Ambiental, Habitação e 

Urbanização, Mobilidade Urbana, 

Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, Atendimento ao Cidadão 

e Cultura. 

• duração de 4 anos. 

II – Instrumentos de planejamento 

A MÉDIO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Plano Plurianual Governamental 

(PPAG) 

 

• materializa  as políticas 

públicas definidas nos planos 

de médio e longo prazo, 

traduzindo-as  em  programas 

para serem executados em 4 

anos; 

• define quantitativamente 

recursos necessários à 

implementação dos planos; 

• PPAG 2014-2017 no fim; 

• PPAG 2018-2021 em análise. 

II – Instrumentos de planejamento 

A MÉDIO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) 

 

• formula diretrizes e estabelece 

metas e limites para a 

elaboração e a execução do 

orçamento do ano a seguir; 

• duração de 1 ano. 

II – Instrumentos de planejamento 

A CURTO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Lei de Orçamento Anual (LOA) 

 

• estabelece a ação do governo 

pelo período de um ano, 

traduzida em projetos e/ou 

atividades, com metas físicas e 

financeiras, em função da 

receita estimada pelos órgãos 

competentes (previsão da 

receita e fixação da despesa); 

• duração de 1 ano. 

II – Instrumentos de planejamento 

A CURTO 

PRAZO 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

II – Instrumentos de planejamento 

Plano 
Diretor 

Plano 
Estratégico 
BH 2030 

Programa de 
Metas do 
Município 
Gestão 

2017-2020 

PPAG LDO LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

II – Instrumentos de planejamento 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

II – Instrumentos de planejamento 

PPAG 
2014-2017 

LDO 2014 

LOA 2014 

LDO 2015 

LOA 2015 

LDO 2016 

LOA 2016 

LDO 2017 

LOA 2017  



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

II – Instrumentos de planejamento 

PPAG 
2018-2021 

LDO 2018 

LOA 2018 

LDO 2019 

LOA 2019 

LDO 2020 

LOA 2020 

LDO 2021 

LOA 2021  



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Lei Orgânica do Município de BH  

 

Art. 24 - O Poder Público garantirá a participação da sociedade civil na 

elaboração do plano diretor, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual. 
 

Art. 83 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito (...)  dispor sobre 

todas as matérias de competência do Município, especificamente: 

I - plano diretor; 

II - plano plurianual; 

III - diretrizes orçamentárias; 

IV - orçamento anual; (...) 
 

Art. 84 - Compete privativamente à Câmara Municipal:(...)  

V - aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria, nos termos 

desta Lei Orgânica; 

XIV - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito, e apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

TRAMITAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS NA CMBH 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei nº 11.070/2017 – LDO 2018 

I – prioridades e metas da administração pública municipal; 

II – organização e estrutura dos orçamentos; 

III – diretrizes para elaboração e para execução dos orçamentos do 

Município e suas alterações; 

IV – disposições relativas às despesas do Município com pessoal e 

com encargos sociais; 

V – disposições sobre alterações da legislação tributária do 

Município; 

VI – disposições gerais. 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

   

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

BH: 10 áreas de resultado 

I – Saúde VI – Desenvolvimento Econômico e Turismo 

II – Educação VII – Cultura 

III – Segurança VIII – Sustentabilidade Ambiental 

IV – Mobilidade Urbana IX – Políticas Sociais e Esportes 

V – Habitação e Urbanização X – Atendimento ao Cidadão 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei nº 11.070/2017 – LDO 2018 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Art. 8º - Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

discriminarão a despesa, no mínimo, por: 

I – órgão e unidade orçamentária; 

II – função; 

III – sub-função; 

IV – programa; 

V – ação: atividade, projeto e operação especial; 

VI – categoria econômica; 

VII – grupo de natureza de despesa; 

VIII – modalidade de aplicação; 

IX – esfera orçamentária; 

X – origem de fonte e aplicação programada de recursos.  

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei nº 11.070/2017 – LDO 2018 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

Prioridades e Metas para 2017 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

 

Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública 

municipal para o exercício de 2018, conforme o art. 127 da 

LOMBH, respeitadas as disposições constitucionais e legais, 

correspondem, para o Poder Executivo, às metas relativas ao 

exercício de 2018 definidas e constantes no Plano Plurianual 

de Ação Governamental - PPAG - para o período 2018-2021, 

cujo projeto será enviado ao Poder Legislativo até 28 de setembro 

do corrente exercício, e serão adequadas às condições de 

implementação e gerenciamento dos projetos estratégicos, que 

terão precedência na alocação de recursos na Lei do Orçamento 

Anual - LOA - de 2018 [...] 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei nº 11.070/2017 – LDO 2018 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PPAG e LOA) 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Órgão (XX): 1º nível da estrutura organizacional do Município que 

tem funções específicas na concretização das ações e objetivos 

governamentais. 

Unidade Orçamentária (XX): representa um agrupamento de 

serviços de um dado órgão.  

Unidade Administrativa (Organizacional) (XXXX): agrupamento 

de serviços de nível hierárquico inferior da estrutura 

organizacional. 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (XX.XX.XXXX) 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (XX.XXX) 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

A classificação funcional é composta de um rol de funções e sub-

funções prefixadas, servindo como agregador dos gastos públicos 

por área de ação governamental, nas três esferas. Essa classificação 

foi definida através da Portaria n.º 42 do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Toda ação do governo é estruturada em programas orientados para 

a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do 

PPAG, que é de 4 anos. 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA (XXX.XXXX.XXXX) 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

PROGRAMA: É um instrumento de organização da ação 

governamental voltado para enfrentar um problema de determinado 

público-alvo. Cada programa contém objetivo, indicador que mede a 

situação que o programa tem por fim modificar e os produtos (bens 

e serviços) necessários para atingir o objetivo. Os programas do 

PPAG da PBH se dividem em duas tipologias: 

a) Finalístico: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à 

população; 

b) Apoio Administrativo: contempla as ações de natureza 

tipicamente administrativas que colaboram para o desenvolvimento 

dos Programas Finalísticos, mas não são passíveis de apropriação a 

estes. 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA (XXX.XXXX.XXXX) 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Desdobramento dos Programas 

 

Ação: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, das quais 

resultam os produtos (bens ou serviços) ofertados à sociedade ou à 

própria administração pública. A ação é o elemento do 

planejamento governamental onde são detalhadas as despesas 

orçamentárias. São atributos das ações: 

a) Objetivo: expressa os resultados a alcançar. 

b) Valor Orçamentário: previsão de custos da ação, distribuídos por 

ano. Os valores referem-se à soma de todas as Fontes de Recursos 

que financiam cada uma das ações. 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA (XXX.XXXX.XXXX) 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Classificação das Ações 

 

Atividade: envolve um conjunto de operações que se realizam de 

modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 

necessário à manutenção da ação de governo. 

Projeto: envolve um conjunto de operações, que se realizam num 

período limitado de tempo, das quais resulta um produto que 

concorre para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação de 

governo. 

Operação Especial: conjunto de ações que não contribuem para a 

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um 

produto e que não geram contraprestação direta sob a forma de 

bens ou serviços. Representam, basicamente, o detalhamento da 

função “Encargos Especiais”. 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA (XXX.XXXX.XXXX) 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Desdobramento das Ações 

 

Subações: demonstra as metas físicas, ou seja, as quantidades dos 

produtos a serem ofertados num determinado período. A meta física 

é instituída para cada ano. Podem ter duas tipologias: 

 

a) Finalística: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à 

população, com mensuração da quantidade das metas; 

b) Meta administrativa: contempla as ações de natureza “meio”, ou 

seja, tipicamente administrativas, que colaboram para o 

desenvolvimento das metas finalísticas; não possui quantidade de 

meta a ser mensurada. 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA (XXX.XXXX.XXXX) 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

No PPAG 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

No PPAG 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

E na LOA? 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

23.01.10.302.030.2616 

23 Órgão Secretaria Municipal de Saúde 

01 Unidade 

Orçamentária 

Hospital Municipal Odilon Behrens 

10 Função Saúde 

302 Sub-função Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

030 Programa Atendimento Ambulatorial, Emergencial 

e Hospitalar 

2616 Ação Gestão da Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

23.01.10.302.030.2616 

23 Órgão Secretaria Municipal de Saúde 

01 Unidade 

Orçamentária 

Hospital Municipal Odilon Behrens 

Unidade 

Administrativa? 

10 Função Saúde 

302 Sub-função Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

030 Programa Atendimento Ambulatorial, Emergencial 

e Hospitalar 

2616 Ação Gestão da Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

Subação? 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Art. 8º - Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

discriminarão a despesa, no mínimo, por: 

I – órgão e unidade orçamentária; 

II – função; 

III – sub-função; 

IV – programa; 

V – ação: atividade, projeto e operação especial; 

VI – categoria econômica; 

VII – grupo de natureza de despesa; 

VIII – modalidade de aplicação; 

IX – esfera orçamentária; 

X – origem de fonte e aplicação programada de recursos.  

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei nº 11.070/2017 – LDO 2018 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA (X.X.XX.XX) 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

Para classificar uma despesa quanto à sua natureza, deve-se 

considerar a Categoria Econômica, o Grupo a que pertence, a 

Modalidade da Aplicação e o Elemento. O código da classificação da 

despesa é constituído por seis algarismos, em que: 

 

1º - indica a Categoria Econômica da Despesa; 

2º - indica o Grupo da Despesa; 

3º e 4º - indicam a Modalidade da Aplicação; 

5º e 6º - indicam o Elemento da Despesa (objeto de gasto). 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

Retomando o exemplo da LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA (X.X.XX.XX) 

3.1.91.13 

3 Categoria 

econômica 

Despesas Correntes 

1 Grupo Pessoal e Encargos Sociais 

91 Modalidade da 

aplicação 

Aplicação Direta Decorrente de Operação 

entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes 

dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

13 Elemento Obrigações Patronais 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA (X.X.XX.XX) 

3.3.90.37 

3 Categoria 

econômica 

Despesas Correntes 

3 Grupo Outras Despesas Correntes 

90 Modalidade da 

aplicação 

Aplicação Direta 

37 Elemento Locação de Mão de Obra 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA (X.X.XX.XX) 

4.4.90.52 

4 Categoria 

econômica 

Despesas de Capital 

4 Grupo Investimentos 

90 Modalidade da 

aplicação 

Aplicação Direta 

52 Elemento Equipamentos e Material Permanente 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS (XX.XX) 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

Para classificar uma despesa quanto à sua fonte, deve-se 

considerar onde ela será aplicada e a sua origem. O código da 

classificação da fonte de recursos é constituído por quatro 

algarismos, em que: 

 

1º e 2º - indicam a Aplicação; 

3º e 4º - indicam o Grupo da Origem da Fonte de Recursos. 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

Retomando o exemplo da LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

01.06 

01 Aplicação Pessoal e Encargos Sociais 

06 Grupo da 

Origem 

Receita Própria de Entidades e Órgãos 

Autônomos 

CLASSIFICAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS (XX.XX) 

03.50 

03 Aplicação Outras Despesas Correntes 

50 Grupo da 

Origem 

Captação de Recursos Vinculados – Saúde 

04.50 

04 Aplicação Despesas de Capital 

50 Grupo da 

Origem 

Captação de Recursos Vinculados – Saúde 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 

E na LOA? 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

23.01.10.302.030.2616.3.1.91.13.01.06 

23 Órgão Secretaria Municipal de Saúde 

01 Unidade 

Orçamentária 

Hospital Municipal Odilon Behrens 

10 Função Saúde 

302 Sub-função Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

030 Programa Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 

2616 Ação Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

3 Categoria 

econômica 

Despesas Correntes 

1 Grupo Pessoal e Encargos Sociais 

91 Modalidade 

da aplicação 

Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 

Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

13 Elemento Obrigações Patronais 

01 Aplicação Pessoal e Encargos Sociais 

06 Grupo de 

Origem 

Receita Própria de Entidades e Órgãos Autônomos 

III – Estrutura e características do PPAG, da LDO e LOA 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

ELABORAÇÃO DO PPAG E DO PLOA 

Manual da Elaboração da Proposta Orçamentária 

2018 e Elaboração do PPAG 2018-2021 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?

evento=download&urlArqPlc=manual_elaboraca

o_ppag_2018_2021_2edicao.pdf 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

I 

• Definição da Estrutura Programática: fixação de limites de despesas e estimativas de receitas; apresentação do cenário 
financeiro e etapas do processo, na reunião de abertura oficial. Prazo: 15/05/2017. Atores Principais: GP, SMPL, SMF. Suporte: 
SMAO. Curso técnico: 18 e 19/05/2017. 

II 
• Fixação de Limites Orçamentários: definição da estrutura de Programas, Ações e Subações de cada órgão/PBH. Início: 

Maio/2017. Prazo: 26/06/2017. Atores Principais: Órgãos Setoriais da Administração Direta e Indireta. Suporte: SMAO. 

III 

• Elaboração do Orçamento Setorial: elaboração da Proposta Orçamentária Setorial, considerando as despesas: Projetos 
Estratégicos, obrigatórias e contínuas (contratos), essenciais e as circunstanciais. Após aprovação do gestor e outras 
instâncias, lançamento no SOF. Prazo: 31/07/2017. Atores Principais: Órgãos Setoriais. Suporte: SMAO. 

IV 

• Análise e Consolidação Orçamentária: análise e consolidação de todas as propostas de metas físicas e orçamentárias, 
realizando os ajustes necessários. Apresentação da Proposta Geral para GP. Envio à Câmara Municipal. Prazo: 29/09/2017. 
Atores Principais: SMPL/SMAO. 

V 
• Aprovação e Sanção das Leis: análise dos Projetos de Lei pelos vereadores, com proposição de emendas. Encaminhamento 

ao GP para sanção. Prazo: 30/12/2017. Atores Principais: CMBH, GP. Suporte: SMAO. 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 

Elaboração 

Implantação 

Monitoramento Avaliação 

Revisão 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Art._ - O Executivo enviará à CMBH, concomitantemente à proposta 

de Lei Orçamentária Anual - LOA, projeto de lei de revisão do 

PPAG, que conterá: 

I – demonstrativos atualizados do anexo do PPAG, contendo as 

inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, 

efetuadas em programas, indicadores e ações; 

II – demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, 

com a exposição sucinta das razões que motivaram a alteração. 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

§ 1º - Durante a tramitação do projeto de lei de revisão anual do 

PPAG será garantida a realização das audiências públicas, 

inclusive as regionalizadas, assegurada a participação popular, por 

iniciativa da CMBH em parceria com o Executivo. 

§ 2º - A exclusão, inclusão ou alteração de programas e ações 

constantes desta lei serão propostas pelo Executivo, por meio de 

projeto de lei de revisão anual, de projeto de lei específica ou de 

créditos especiais, incluindo-se a previsão de recursos para 

execução das obras a serem votadas no Orçamento Participativo 

Regional e Digital. 

§ 3º - Os projetos de lei específica ou de créditos especiais que 

importem na criação de programas, indicadores ou ações conterão 

anexo com os atributos qualitativos e quantitativos, por meio dos 

quais esses programas, indicadores ou ações serão caracterizados 

no PPAG. 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Objetivos da revisão anual 

 

• Melhorar a concepção dos programas;  

• Qualificar o gasto público;  

• Fazer correções na implementação de projetos e atividades; 

• Contribuir para a efetividade dos resultados pretendidos; 

• Aperfeiçoar a gestão dos programas de governo; 

• Contribuir para a transparência e adequação dos objetivos de 

governo às demandas da sociedade. 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 

No PPAG 2014-2017 Original 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

No PPAG 2014-2017 Revisado 

IV – Elaboração e revisão anual do PPAG 2018-2021 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

Transparência 

Compromisso 

Adequada 
utilização dos 

recursos 

Investimento  Ética 

Melhor qualidade 
dos serviços e 

produtos  

Adesão da Sociedade 

Gestão Pública Eficiente 

Encerramento 



Realização:                                                                                                                                          Parceria: 

DÚVIDAS SOBRE O CURSO 

 

ronam.reis@cmbh.mg.gov.br 

Encerramento 

DÚVIDAS EM GERAL 


