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PPAG 2008-2011 

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais vem construindo alternativas e 
aprimorando seu trabalho para cumprir as funções que cabem a ela entre os 
poderes constituídos, como as de elaborar e aperfeiçoar as leis, de fiscalizar os 
atos do Executivo e de representar a população na defesa de seus interesses. 

Neste último aspecto, a ALMG adotou, progressivamente, a diretriz de 
incorporar à prática da democracia representativa o estímulo à democracia 
participativa, abrindo canais de interlocução e estabelecendo parcerias nos 
trabalhos de reflexão e elaboração das políticas públicas com a sociedade. 

Dentre as iniciativas implementadas com esse objetivo, destacam-se as 
audiências e os debates públicos realizados pelas comissões permanentes 
da Assembleia, os seminários legislativos, os fóruns técnicos, os ciclos 
de debates e as conferências estaduais, a criação da TV Assembleia, os 
programas de comunicação dirigidos à sociedade e as diversas atividades 
voltadas para a formação da cidadania. 

As audiências públicas de revisão do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG), que essa Casa estará realizando, juntamente com o Poder 
Executivo e com efetiva participação de representantes de entidades civis, 
constituem mais uma iniciativa de grande relevância nesse processo de 
interlocução com a sociedade e de atenção a suas demandas. 

O PPAG, associado a outros instrumentos de planejamento, é fundamental 
para orientar as ações de governo com vistas a promover o desenvolvimen-
to do Estado, por meio do levantamento das necessidades e potencialida-
des de todas as suas regiões e da implantação de projetos estruturadores 
nas diversas áreas que repercutem na qualidade de vida da população. 

Estamos, portanto, diante de mais uma oportunidade ímpar de analisar e, 
onde for necessário, reorientar o planejamento do Estado, com a finalidade 
de alcançarmos um desenvolvimento que seja equilibrado e sustentável. 

Deputado Alberto Pinto Coelho 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
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Espírito de cidadania 
A participação da sociedade no processo de revisão do PPAG, em que 
se define como e quanto a administração pública pretende investir em 
cada região do Estado, é fundamental. Por isso, a ação já tradicional 
da Assembleia Legislativa de levar as discussões sobre o PPAG para 
cidades do interior de Minas Gerais é uma forma eficaz de garantir que 
a sociedade, por meio de audiências públicas, tenha a oportunidade de 
sugerir mudanças nos programas do governo, incorporando propostas 
que atendam às reais necessidades de cada região, em todas as áreas. 
A parceria no debate do Orçamento e do PPAG entre o Executivo e a 
Assembleia Legislativa, que está sempre disposta a colaborar com 
programas pautados pela participação pública e pelo debate, fortalece 
o espírito de cidadania. Com isso, o Poder Legislativo reafirma seu papel 
de fiscalizar o Executivo e de contribuir para a elaboração de políticas 
públicas em benefício da população. 

Deputado Zé Maia 

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
da Assembleia Legislativa 
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Compromisso e Participação Popular 
A participação direta dos cidadãos e cidadãs, conselhos, sindicatos, 
associações, agentes públicos e ONGs nas audiências públicas das 
leis orçamentárias tem apresentado resultados muito palpáveis 
para Minas Gerais, através das emendas populares incorporadas aos 
projetos governamentais. Iniciado em 2003, com a criação da Comissão 
de Participação Popular da Assembleia Legislativa, esse processo 
participativo permite emergirem demandas de segmentos até então 
pouco contemplados nas políticas públicas, bem como a regionalização 
de programas conforme os anseios diferenciados que se apresentam nas 
diversas regiões mineiras. 

Em 2010, a revisão do último ano do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG 2008/2011) e a definição do orçamento de 2011 
revestem-se, também, de um caráter especial, na medida em que tratam 
do primeiro ano do governador reeleito e sucedem o amplo debate 
eleitoral. O planejamento e o orçamento público devem, portanto, 
traduzir e efetivar os compromissos assumidos pelo Governo e pelos 
parlamentares com a sociedade durante as respectivas campanhas. 

A sociedade civil é chamada a partilhar dessa construção coletiva nas 
audiências públicas, não apenas debatendo as questões, mas também 
com a possibilidade de influir no planejamento e orçamento públicos, 
apresentando suas propostas. Todas elas são analisadas e votadas 
pelas Comissões e Plenário, podendo ser incorporadas como emendas 
populares. Nesse sentido, esse processo participativo contribui para a 
democracia, a transparência e o aperfeiçoamento das políticas públicas. 

Deputado André Quintão 

Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa 
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PPAG 2008·2011 

Democracia participativa 
A participação popular nas decisões do Poder Público fortalece o espírito 
da democracia e contribui, de forma ímpar, com a busca do Estado pelas 
necessidades da população. A interiorização das discussões que permeiam 
as revisões anuais do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) são 
um bom exemplo disso. Neste ano, a sociedade tem quatro oportunidades 
de debater e incorporar novas propostas e investimentos que o Governo 
de Minas poderá realizar para impactar a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. São joão Nepomuceno, ltapagipe, ltaobim e Belo Horizonte 
sediam as audiências públicas de revisão do PPAG, que podem e devem 
se transformar em verdadeiras caravanas da democracia participativa. 
Somente com a parceria de todos poderemos avançar cada vez mais na 
busca de uma Minas Gerais cada vez mais justa e igualitária. 

Deputado Lafayette Andrada 

Relator da revisão 2010 do PPAG e membro da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da Assembleia 
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PPAG 2008-2011 

O sistema orçamentário é o conjunto de leis que compõem o Orçamento 
público. Por essas leis, o governo define como pretende gastar o dinheiro 
arrecadado por meio de tributos pagos pela sociedade e de outras fontes 
de receita. 

O Poder Executivo encaminha à Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
quatro projetos referentes ao planejamento e orçamento públicos, que, 
depois de aprovados pelos deputados, tornam-se leis: o Plano Mineiro 
de Desenvolvimento Integrado {PMDI), o Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual {LOA). 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 
Previsto pela Constituição Estadual, é o instrumento de planejamento 
de longo prazo da administração pública e serve de parâmetro para a 
elaboração dos outros instrumentos de planejamento, entre os quais o 
Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). Sua principal função é definir a visão de futuro e as diretrizes 
ou objetivos estratégicos do governo. Em 2007, a Assembleia de Minas 
aprovou o PMDI 2008-2023. 

O PMDI define 11 áreas de resultados, ou seja, as áreas prioritárias de 
atuação do Estado, nas quais serão concentrados os melhores esforços 
e recursos. Dois pilares organizam a administração pública para garantir 
a qualidade dos gastos e a eficácia na geração desses resultados. Esses 
dois pilares- Qualidade Fiscal e Qualidade e Inovação em Gestão Pública 
-constituem a 12ª e 13ª áreas de resultados: 

• Defesa Social 
• Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce 
• Educação de Qualidade 
• Inovação, Tecnologia e Qualidade 
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• Investimento e Valor Agregado da Produção 
• Logística de Integração e Desenvolvimento 
• Protagonismo juvenil 
• Qualidade Ambienta[ 
• Rede de Cidades e Serviços 
• Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva 
• Vida Saudável 
• Qualidade Fiscal* 
• Qualidade e Inovação em Gestão Pública * 

(*)As 11 primeiras áreas de resultados organizam programas que geram resultados efetivos 
para a sociedade em termos de produtos (bens, serviços e transferências financeiras). As 
duas últimas organizam a Administração Pública para a oferta desses produtos à sociedade. 

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 
O PPAG é o instrumento de planejamento de médio prazo da Administração 
Pública, tem horizonte de quatro anos e eficácia dependente do orçamento 
anual. É o PPAG que dá visibilidade às políticas que o governo se 
compromete a implantar em um período de quatro anos, correspondentes 
a três anos de mandato do governo que o elabora e a um ano do mandato 
do próximo governo. Como instrumento de planejamento das atividades 
da administração pública, o PPAG visa a eliminar a improvisação na 
execução do orçamento público, alocando os recursos disponíveis 
preponderantemente nos programas e ações que contribuem para a 
geração dos resultados delineados no PMDI. Outra importante função do 
PPAG é a de integrar planejamento, orçamento e gestão, orientando a 
administração pública para o cumprimento de metas e resultados. 
A cada ano, o Governo do Estado encaminha para a Assembleia Legislativa 
o projeto de lei de revisão do PPAG para o exercício seguinte, com vistas 
a realizar os ajustes em ações e programas necessários à consecução 
dos objetivos do plano e, com isso, garantir o alinhamento com a Lei 
Orçamentária Anual. Em 2007, a Assembléia de Minas aprovou o PPAG 
2008-2011, que terá revisões anuais. 

Em 2010, acontece a terceira revisão participativa do PPAG 2008-2011. Na 
revisão, parlamentares e cidadãos verificam se as ações previstas no plano 
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foram implementadas e têm a oportunidade de apresentar propostas, 
sugerindo alterações na lei. Esse processo acontece paralelamente à 
análise do projeto de lei do orçamento anual pela Assembleia, com 
reflexos no conteúdo dessa proposição. 

O PPAG está organizado sob a forma de programas estruturadores, 
associados e especiais. Eles organizam ações, que são o módulo básico 
do planejamento governamental. É a partir das ações que são detalhadas 
as despesas orçamentárias. 

Programas estruturadores são os programas estratégicos de cada área 
de resultados, com prioridade de execução e garantia de aporte dos 
recursos previstos, com gerenciamento unificado e articulação das ações. 
São eles que compõem o eixo fundamental de atuação do governo. São 
56 os programas estruturadores*, organizados por área de resultados: 

Defesa Social 
• Atendimento às Medidas Socieducativas 
• Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social 
• Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional 
• Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social 
• Prevenção Social da Criminalidade 
• Escola Viva e Comunidade Ativa 

Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e 
Rio Doce 
• Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de Minas, )equitinho· 
nha, Mucuri e Rio Doce 
• Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva 
• Promoção de Investimentos e Inserção Regional (inclusive Agronegócio) 

Educação de Qualidade 
• Desempenho e Qualificação de Professores 
• Escola em Tempo Integral 
• Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica 
• Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas 
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PPAG 2008-2011 

Inovação, Tecnologia e Qualidade 
• Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação(*) 
• Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado 
• Rede de Inovação Tecnológica 
• Certifica Minas 

Investimento e valor agregado da produção 
• Cresce Minas: oferta e distribuição de energia elétrica 
• Descomplicar- Melhoria do Ambiente de Negócios 
• Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado Internacional 
• Oferta de Gás Natural 
• Parcerias para Provisão de Serviços de Interesse Público 
• Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento 

das Cadeias Produtivas das Empresas Âncoras 

Logística de Integração e Desenvolvimento 
• ProMG Pleno - Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária 

do Estado de Minas Gerais 
• Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial 
• Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de 

Transporte 

Protagonismo Juvenil 
• Ensino Médio Profissionalizante 
• Minas Olímpica 
• Poupança jovem 
• Promédio- Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio 
• Centro da juventude de Minas Gerais- Plug Minas 

Qualidade Ambiental 
• Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica 
• Consolidação da gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas 
• Resíduos sólidos 
• Revitalização do Rio das Velhas- Meta 2014 
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PPAG 2008-2011 

Qualidade e Inovação em Gestão Pública 
• Cidade Administrativa 
• Governo Eletrônico 

Qualidade Fiscal 
• Eficiência Tributária e Simplificação 
• Fortalecimento Institucional para a Modernização da Gestão Fiscal 
• Qualidade e Produtividade do Gasto Setorial 

Rede de Cidades e Serviços 
• Copa do Mundo- 2014 
• Circuitos Culturais de Minas Gerais 
• Turismo Competitivo em Minas Gerais (*) 
• Minas Avança 
• Pró-Acesso 
• RMBH 

Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva 
• Implantação do Suas 
• Lares Geraes 
• Minas sem Fome 
• Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de Concen-

tração de Pobreza 
• Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo 

Vida Saudável 
• Saúde Integrada- Logística e Apoio às Redes de Atenção(*) 
• Regionalização- Redes de Atenção à Saúde(*) 
• Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos 
• Saúde em Casa 
• Vida no Vale- Copanor 
((*) O projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2011, encaminhado pelo 
Executivo para a Assembleia propõe a alteração do nome dos programas estruturadores 
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PPAG 2008-2011 

"Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíve is, Eletroeletrônicos e Software" da 
área de resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade, "Destinos Turísticos Estratégicos" da 
área de resultados Rede de Cidades e Serviços e "Regionalização- Urgência e Emergência" 
da área de resultados Vida Saudável para, respectivamente, "Arranjos Produtivos, 
Polos de Excelência e Polos de Inovação", "Turismo Competitivo em Minas Gerais" e 
"Regionalização- Redes de Atenção à Saúde". O projeto propõe a exclusão do programa 
estruturador "Choques Setoriais de Administração", da área de resultados Qualidade e 
Inovação em Gestão Pública e do programa estruturador "Viva Vida", da área de resultados 
Vida Saudável. Propõe, ainda, a inclusão de um novo programa estruturador na área de 
resultados Vida Saudável: "Saúde Integrada- Logística e Apoio às Redes de Atenção". 

Programas associados são aqueles que, em associação com os programas 
estruturadores em cada área de resultados, colaboram para o alcance 
dos objetivos estratégicos do PMDI, embora não tenham característica de 
gestão intensiva. Assim como os estrutura dores, os programas associados 
devem perseguir os resultados finalísticos estabelecidos e esperados no 
âmbito de cada Área de Resultados. 

Programas especiais são os programas que não apresentam identificação 
evidente com as áreas de resultados, mas são muito importantes para a 
administração estadual. Exemplo: despesas com pessoal ativo e inativo; 
pagamento da dívida pública fundada e de precatórios; transferências 
constitucionais a municípios. 

Todo programa é gerenciado por uma unidade responsável (órgão, empresa 
pública ou fundo). A unidade responsável pelo programa não necessariamente 
será a responsável pela execução direta das diferentes ações, podendo cuidar 
apenas da sua coordenação. Exemplo: um programa sob a responsabilidade de 
gestão da unidade Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) pode ter suas ações executadas por unidades orçamentárias distintas, 
como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater) ou o Instituto Mineiro de Agropecuária (I MA). 

Todos os programas (estruturadores, associados e especiais) organizam uma 
ou mais ações, que são o módulo básico do planejamento governamental. 
É a partir das ações que são detalhadas as despesas orçamentárias. Assim, 
tudo o que será realizado pelo governo está expresso no PPAG por meio 
das ações, com a definição da unidade orçamentária responsável por sua 
execução, de sua finalidade, do produto (bem, serviço ou transferência 
financeira) a ser entregue à sociedade, da meta física (quantidade do 
produto a ser ofertado anualmente) e da meta financeira (valor anual a 
ser gasto em cada ação). 
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PPAG 2008-2011 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
Com validade de um ano, a LDO é a lei em que o governo estabelece metas 
de responsabilidade fiscal e, em termos programáticos, as prioridades e 
metas da administração pública para o ano seguinte, a serem atingidas 
por meio da execução dos programas e ações previstos no PPAG. Além 
de orientar a elaboração do orçamento e assegurar o equilíbrio fiscal, 
a LDO estabelece, entre os programas incluídos no PPAG, quais terão 
prioridade na programação e execução orçamentárias. ALDO, portanto, 
funciona como elo entre o PPAG e a LOA. 

Lei Orcamentária Anual (LOA) 
O orçamento é um documento, expresso na forma de lei - Lei 
Orçamentária Anual (LOA) -,que discrimina todas as receitas e despesas 
do poder público estimadas para um determinado exercício financeiro 
(que compreende o período de um ano), e é elaborado de acordo com 
a LDO e o PPAG. É a LOA que expressa a política econômico-financeira 
e o programa de trabalho governamental, especificando os recursos 
que financiarão cada ação do PPAG. Nela estão os orçamentos fiscal (de 
todos os Poderes e órgãos da Administração Pública), da seguridade e 
de investimento das empresas estatais. 

A função do orçamento é organizar de forma sistemática a ação 
governamental, explicitando as metas e as prioridades do governo na 
alocação dos recursos públicos. Nesse sentido, o orçamento, mais do 
que um documento de receitas e despesas, deve ser entendido como 
um programa de trabalho, que operacionaliza as metas e os objetivos 
estabelecidos no PPAG, a serem alcançados. Constitui-se, portanto, no 
instrumento, por excelência, de planejamento da ação governamental. 

A lei orçamentária, ou orçamento público, é uma lei autorizativa, ou seja, 
por meio dela o poder público fica autorizado, porém não obrigado, a 
utilizar os recursos públicos para fazer face às despesas governamentais. 
Por consequência, o poder público, ainda que tenha a prerrogativa de 
não executar o que foi autorizado no orçamento, só poderá executar, 
ou gastar, aquilo que está autorizado na lei orçamentária. 

O PPAG e a LDO são os elos entre o PMDI, planejamento estratégico de 
longo prazo, e a LOA, instrumento que viabiliza a execução dos programas 
governamentais. 
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O ciclo orçamentário compreende o conjunto das leis que compõem o 
sistema orçamentário. No Brasil, esse ciclo se inicia no primeiro ano 
de mandato de um governo e termina no primeiro ano de mandato do 
seguinte. O ciclo orçamentário se repete a cada quatro anos, sendo que 
algumas leis se renovam todos os anos, como a LDO e a LOA. 

Com base nas diretrizes dadas pelo PMDI, o Executivo elabora a proposta do 
PPAG e a encaminha para apreciação da Assembleia até o dia 30 de setembro do 
primeiro ano do mandato do governador. Os deputados discutem a proposta e 
podem alterá-la, mas o PPAG deve ser aprovado até o encerramento da sessão 
legislativa ordinária, normalmente, até o final de dezembro. Isso porque a 
sessão legislativa ordinária só se encerra com a aprovação do projeto de lei do 
orçamento. Como o orçamento reflete as metas financeiras estabelecidas no 
PPAG, sua aprovação deve preceder a aprovação do projeto de lei do orçamento. 

Além da elaboração do PPAG, o Executivo deve elaborar o projeto de lei 
contendo a LDO, que no primeiro ano de mandato ainda deve ser adequada 
ao PPAG elaborado no governo anterior. O Executivo formula a proposta da 
LDO, que deve ser enviada à Assembléia até 15 de maio do ano seguinte. A 
sessão legislativa ordinária só será interrompida, em julho, com a aprovação da 
LDO. Os deputados têm esse prazo para examinar, modificar e votar o projeto. 

Após a aprovação da LDO, o Executivo deverá encaminhar à Assembleia, até 30 
de setembro, a proposta da LOA. Esta tem que estar de acordo com as demais leis 
orçamentárias (PMDI, PPAG e LDO) e deve ser votada pelos deputados até o final 
da sessão legislativa. O encerramento da sessão legislativa está condicionado 
à aprovação da LOA. Depois de votada, a proposição é enviada à sanção do 
governador e, após sancionada, vira lei orçamentária. 

Até30 dias depois da publicação da LOA, o Executivo estabelece a programação financeira 
e o cronograma mensal de desembolso dos recursos. No decorrer da execução do 
orçamento, reavalia as estimativas de receita e despesa a cada dois meses para verificar 
o cumprimento da meta fiscal. Além disso, para fins de controle social, o Executivo deve 
publicar um relatório resumido da execução orçamentária 30 dias após o final de cada 
bimestre, e os três Poderes devem divulgar um relatório de gestão fiscal30 dias após o final 
de cada quadrimestre. Após o encerramento do exercício financeiro (31 de dezembro), o 
Executivo elabora os balanços e demonstrativos contábeis gerais e apresenta suas contas 
do ano anterior à Assembleia até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 
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Projetos Prazo para Prazo para devolver à Vigência 
envioàALMG sanção do governador 

PPAG e suas 30/9 Encerramento da sessão 
revisões anuais legislativa 4 anos 

Encerramento do primeiro 
LDO 15/5 periodo da sessão 1 ano 

legislativa 

LOA 30/9 Encerramento da sessão 
1 ano legislativa 

O ciclo orçamentário em Minas Gerais 
A tramitação dos projetos do sistema orçamentário na ALMG é a seguinte: 

• Depois de recebido em Plenário e numerado, o projeto tem cópias 
distribuídas aos deputados e às comissões a que estiver afeto. Ele é 
encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para, em 6o dias, receber parecer. 

• Nos primeiros 20 dias do prazo previsto para emissão do parecer, os 
deputados podem apresentar emendas aos projetos, que são numeradas 
e publicadas. Cabe ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária dar publicidade, em separado, às emendas que deixarem 
de ser recebidas por serem consideradas inconstitucionais, ilegais ou 
antirregimentais. Do despacho de não recebimento de emendas caberá 
recurso, em 24 horas, ao presidente da Assembleia, que terá dois dias 
para decidir a questão. Esgotado o prazo, o projeto será encaminhado 
ao relator da comissão para receber parecer. 

• Votado o parecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
o projeto é enviado à Mesa da Assembleia, que o publicará e o incluirá na 
pauta do Plenário para discussão e votação em turno único. Concluída 
a votação, o projeto é remetido à Comissão de Redação para apreciação 
da técnica legislativa. 

• Depois de votado o parecer de redação final pelo Plenário, o projeto 
é remetido à sanção do governador. Cabe a ele sancionar a proposta, 
ou seja, transformá-la em lei, ou vetá-la. Em caso de veto, este é 
encaminhado à Assembleia, que poderá mantê-lo ou rejeitá-lo. 
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Todas as ações que compõem os programas presentes no PPAG são 
monitoradas sistematicamente pelo Governo do Estado, com vistas a • 
produzir as informações necessárias à sua gestão e à reprogramação de • 
atividades para a revisão anual do Plano. Os relatórios de monitoramento 
apresentam informações relativas à execução das metas física e financeira 
das ações de cada programa, em relação ao que foi programado no Plano. 
São essas informações que orientam a tomada de decisões pelo Poder 
Executivo para a reprogramação de metas no processo de revisão anual 
do PPAG. 



Desde 2003, com a criação da Comissão de Participação Popular, 
a sociedade civil organizada pode intervir de maneira efetiva na 
elaboração e nas revisões anuais do PPAG. Isso porque cabe a essa 
comissão, entre outras atribuições, promover as audiências públicas 
de revisão do PPAG. Essas audiências, garantidas em lei, são realizadas 
pelo Legislativo em parceria com o Executivo, preferencialmente de 
forma regionalizada. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária participa do 
processo desde o início - o debate nas audiências públicas -, não 
ficando restrita à análise do projeto. No Executivo, o acompanhamento 
do PPAG é feito pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag). 

A revisão tem o objetivo de avaliar se o que foi programado foi cumprido, 
mas também é o momento em que parlamentares e destinatários 
das políticas públicas têm a oportunidade de sugerir mudanças nos 
projetos estruturadores do PPAG. Antes das audiências, a Assembleia 
promove oficina de capacitação, a fim de qualificar cidadãos e entidades 
da sociedade civil para o debate e para a apresentação de propostas 
de emendas ao projeto de revisão do PPAG, com reflexos também no 
orçamento estadual. 

Qualquer cidadão ou entidade da sociedade civil podem apresentar 
propostas de emendas nas audiências públicas, que são recebidas pela 
Comissão de Participação Popular. Depois de recebidas, as sugestões 
populares são transformadas em Propostas de Ação Legislativa (PLEs) 
e recebem parecer da comissão. Caso as PLEs sejam pertinentes aos 
projetos de revisão do PPAG ou do Orçamento, elas são transformadas 
em emendas a esses projetos. As emendas são analisadas, então, pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada, com a 
participação de dois integrantes das demais comissões permanentes às 
quais estiverem afetas. O parecer dessa comissão orienta as votações 
em Plenário. 
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Em 2010, as audiências de revisão do PPAG serão realizadas nas se- . 
guintes cidades: 

• Jtapagipe, no Triângulo Mineiro, em 4 de novembro; 
• São João Nepomuceno, na Zona da Mata, em 5 de novembro; 
• Belo Horizonte, nos dias 8, 9 e 10 de novembro; 
• ltaobim, no Vale do Jequitinhonha, em 12 de novembro. 

Essa é a terceira revisão participativa do PPAG 2008·2011 e se refere 
ao exercício de 2011. 

Como participar das audiências de revisão do PPAG 
As inscrições são gratuitas e, no interior do Estado, poderão ser feitas 
no próprio local de realização da audiência, antes de iniciados os 
trabalhos. Em Belo Horizonte, as inscrições deverão ser feitas até as 
18h do dia 5 de novembro, pela internet (www.almg.gov.br/eventos), 
pelo fax: (31) 2108-7670, ou pessoalmente no Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC)- Rua Rodrigues Caldas, 30- Bairro Santo Agostinho 
- Belo Horizonte - Tel: (31) 2108-7800, e no dia 8 de novembro, na 
Assembleia Legislativa, das 8h às gh, onde os interessados deverão 
procurar a recepção do evento. 

Como apresentar propostas 
Os interessados em apresentar propostas de alteração do PPAG 2008-2011 
deverão fazê-lo por escrito, em formulário próprio, durante a realização dos 
trabalhos de grupo na audiência pública (veja modelo ao final desta cartilha). 

Vale lembrar que o PPAG está organizado sob a forma de programas 
(estruturadores, associados e especiais). Eles organizam ações, que são 
o módulo básico do planejamento governamental. É a partir das ações 
que são detalhadas as despesas orçamentárias. 

Portanto, tudo o que será realizado pelo Governo está expresso no PPAG 
por meio das ações, com a definição de sua finalidade, do produto (bem, 
serviço ou transferência financeira) a ser entregue à sociedade, da meta 
física (quantidade do produto a ser ofertado anualmente) e da meta 
financeira (valor anual a ser gasto em cada ação). 
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O cidadão, representante ou não de entidade, deve ficar atento, pois 
podem ser alterados por meio de emenda ao PPAG: 

nos programas: 
• o nome 
• o objetivo 
• a unidade responsável 
• os indicadores 

nas ações: 
• o nome 
• a finalidade 
• a unidade orçamentária 
• o produto/unidade de medida 
• a regionalização 
• a meta física 
• a meta financeira (qualquer alteração em meta financeira de uma ação 
implica também alteração no Orçamento) 

Também é possível propor a inclusão de um programa novo, com todos 
os seus atributos, ou a inclusão de ação nova. 
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Inéditas no País, a elaboração e a revisão participativas do PPAG têm 
resultados a mostrar. A expressiva presença dos cidadãos e das entidades 
confere transparência a essas iniciativas e estimula o acompanhamento 
das políticas públicas, fortalecendo o exercício da democracia. Uma 
conquista desse processo se mostra no maior volume de recursos 
aplicados nos programas sociais a partir de 2003. 

Ao analisar os desdobramentos das audiências públicas, o cidadão não 
deve se ater apenas ao número de propostas apresentadas inicialmente. 
Ele deve levar em conta que, somente no caso de as propostas populares 
serem pertinentes aos projetos de revisão do PPAG ou do Orçamento, é 
que elas são transformadas em emendas a esses projetos. 

Uma emenda também pode ser resultado, por exemplo, da aglutinação de 
várias propostas. Se não tiverem relação com esses projetos, as propostas 
populares podem dar origem a requerimentos de informações ou de 
providências a órgãos públicos ou ainda inspirar audiências públicas da 
Comissão de Participação Popular, entre outros desdobramentos. 

Apresentamos um resumo do impacto das sugestões populares no 
planejamento orçamentário do Estado, de 2003 a 2009. As informações 
completas podem ser obtidas no site da Assembleia Legislativa (www. 
almg .gov .br /hotsites/ppag/pa rtici pacao_popu la r .htm l). 

2003 (elaboração do PPAG 2004-2007) 
Foram apresentadas 203 propostas populares de modificação do PPAG 
nas cinco audiências públicas realizadas (quatro na Capital e uma em 
Araçuaí). Participaram 700 pessoas, representando 236 entidades. 
Foram incorporadas ao PPAG 32 emendas e 23 ao Orçamento. O impacto 
financeiro nas duas leis foi de R$ 4,45 milhões. 

Uma das propostas populares gerou a criação do programa estruturador 
nº 31 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas -, que reuniu as 
ações relativas à proteção social de grupos como crianças, adolescentes 
e idosos. A intenção das entidades foi priorizar, no planejamento estatal, 
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a proteção social desses segmentos. Originalmente, o projeto de lei 
do PPAG listava 30 programas estruturadores. Também houve aporte 
de recursos na ação Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Prosan). 

2004 (revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2005) 

Foram apresentadas 197 propostas populares. Participaram do processo 
cerca de 200 entidades e 550 pessoas. Foram incorporadas ao PPAG 34 
emendas e 39 ao Orçamento. O impacto financeiro nas duas leis foi de 
R$ 4,5 milhões. Entre as emendas aprovadas, várias elevaram a meta 
financeira de ações governamentais, alteraram a finalidade ou criaram 
ações no âmbito do programa estruturador Inclusão Social de Famílias 
Vulnerabilizadas. Uma das emendas introduziu a merenda escolar no 
ensino médio noturno. Outras beneficiaram a criança e o adolescente. 

2005 (revisão do PPAG 2004~2007, exercício 2006) 

Foram apresentadas 214 propostas populares, sendo mantida a 
participação popular de 2004. Foram incorporadas ao PPAG 34 emendas e 
40 ao Orçamento. O impacto financeiro nas duas leis foi de R$ 7,5 milhões. 

Várias emendas incidiram sobre ações que compõem o programa 
estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. Também 
houve aporte de recursos no Prosan, além de terem sido beneficiados 
os catadores de material reciclável. 

2006 (revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2007) 

Foram apresentadas 77 propostas populares, sendo incorporadas 18 
emendas ao PPAG e 28 emendas ao Orçamento. O impacto financeiro 
nas duas leis foi de R$ 4 milhões. As emendas destinaram recursos para 
as áreas de assistência social, segurança alimentar, direitos humanos, 
criança e adolescente. 

Como em anos anteriores, as entidades buscaram recompor recursos 
financeiros de ações que tiveram suas metas financeiras reduzidas; 
readequar a finalidade de outras ações às diretrizes da Política Nacional 
de Assistência Social- PNAS -; e ampliar os recursos próprios do Estado 
nas ações que tinham como unidade orçamentária o Fundo para a Infância 
e a Adolescência- FIA- ou o Fundo Estadual de Assistência Social- Feas. 
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Muitas emendas trataram de alterar a unidade orçamentária de algumas 
ações, direcionando-as para o Feas, a fim de garantir maior controle da 
sociedade no acompanhamento da execução dessas ações, já que o fundo 
é gerido pelo Conselho Estadual de Assistência Social. 

2007 (elaboração do PPAG 2008-2011) 

Foram apresentadas 529 propostas de iniciativa popular nas quatro 
audiências públicas realizadas(Araçuaí, Fruta[, juiz de Fora e Belo 
Horizonte). Participaram do processo 975 cidadãos, representantes 
de entidades e setores diversos. Foram incorporadas ao PPAG 72 
emendas e ao Orçamento, 27. O impacto financeiro nas duas leis foi de 
R$ 9.630.382,00. 
Entre as emendas aprovadas, destacam-se aquelas que estabeleceram previsão 
de recursos para segurança alimentar e nutricional, assistência social, saúde, 
direitos da criança e do adolescente. Entre elas, estão as que preveem recursos 
para implantação, em todo o Estado, dos Centros de Referência de Assistência 
Social- Cras -;estruturação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
- Sisvam -; equipamentos para conselhos tutelares e de direitos da criança 
e do adolescente; combate ao trabalho infantil; melhoria das cozinhas das 
escolas e supervisão técnica da alimentação escolar; apoio a cooperativas e 
associações de cata dores de material reciclável; apoio técnico e financeiro às 
escolas família agrícola e apoio a produtores da Economia Popular Solidária. 

2008 (revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009) 
Foram apresentadas 440 propostas de iniciativa popular nas cinco 
audiências públicas realizadas (ltaobim, ltuiutaba, Barbacena, Montes 
Claros e Belo Horizonte). Após sua análise, 177 propostas geraram 138 
emendas ao PPAG e 51 ao Orçamento. Desse total, 128 foram incorporadas 
ao projeto de lei de revisão do PPAG e 51 ao projeto de lei do Orçamento, 
com um impacto financeiro de R$ 11.52o.ooo,oo. 

Entre as emendas aprovadas, destacam-se aquelas que preveem recursos 
para melhoria e pavimentação de ligações viárias; estruturação e 
operacionalização do Sisvan; apoio à comercialização direta de produtos da 
agricultura familiar; incentivo aos Municípios na implantação de Centros de 
Atenção Psicossocial- Caps -;apoio às escolas família agrícola; transporte 
escolar; apoio à municipalização das políticas de juventude; implantação da 
Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária; apoio técnico e 
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financeiro para as equipes de Saúde da Família que atuam no espaço escolar; 
e efetivação do uso público de unidades de conservação da natureza (como 
os parques estaduais e as estações ecológicas, entre outros). 

Ressalta-se emenda aprovada ao PPAG que institui as audiências públicas 
para seu monitoramento, o que constitui importante conquista no que 
diz respeito ao acesso a informações estratégicas relativas à execução 
das metas física e financeira estipuladas nesse plano. 

2009 (revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010) 

Foram apresentadas 192 propostas de ação legislativa nas seis audiências 
públicas realizadas {lturama, ltaobim, Montes Claros, Poços de Caldas, juiz 
de Fora e Belo Horizonte). Após análise, essas propostas geraram 99 emendas 
ao PPAG e 8o ao Orçamento, com impacto financeiro de R$14.170.ooo,oo. 

Entre as emendas aprovadas, destacam-se aquelas que preveem recursos para 
as Escolas Família Agrícola; para a capacitação de profissionais envolvidos na 
alimentação escolar; para o apoio aos Municípios para a gestão de medidas 
socioeducativas em meio aberto; para o apoio à comercialização de produtos 
da economia popular e solidária; para a implementação de Centro de Tradição 
Cultural; para a instalação de parque tecnológico; para o apoio aos conselhos 
tutelares e conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente; para 
a melhoria e pavimentação de ligações viárias; para a atenção à saúde das 
comunidades indígenas e quilombolas e para o apoio técnico financeiro aos 
Municípios para a implementação de Centros de Atenção Psicossocial- Caps. 

A cada ano, a Assembleia de Minas aperfeiçoa o debate das leis 
orçamentárias. Cidadãos, movimentos sociais e entidades participam, 
apresentando propostas que expressam os anseios da coletividade e 
promovendo avanços econômicos e sociais. 

Participe dessa construção democrática! 

Comissão de Participação Popular 
Presidente: Deputado André Quintão (PT)- Tel.: (31) 2108-5170 
E-mail: dep.andre.quintao@almg.gov.br 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Presidente: Deputado Zé Maia (PSDB)- Tel.: (31) 2108-5353 
E·mail: dep.ze.maia@almg.gov.br 
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Área de resultados: Identifica as áreas prioritárias de atuação do governo, 
evidenciando as situações que serão objeto das principais iniciativas 
e esforços governamentais. Nelas estão organizados os objetivos 
estratégicos estabelecidos no PMDI. Para cada área de resultados existe 
um conjunto de objetivos estratégicos que devem ser perseguidos pelos 
programas daquela área e um conjunto de indicadores que devem medir 
os resultados dos programas a ela vinculados. 
Cada área de resultados possui um conjunto de objetivos estratégicos, 
indicadores finalísticos, programas estruturadores, agenda setorial do 
choque de gestão e metas de desempenho setorial que materializam a 
estratégia de Minas Gerais para o período 2007-2023. 

O modelo de gestão estratégica do Estado delimita 11 áreas de resultado, 
que se pretende atingir por meio da implementação dos projetos 
estruturadores previstos pelo PPAG. 
Objetivos estratégicos: Representam os resultados estratégicos 
perseguidos pelo governo em cada área de resultados. Os programas 
estruturadores e associados apresentam uma vinculação direta com 
algum objetivo estratégico. Um programa pode estar associado a mais 
de um objetivo estratégico, mas apenas a uma área de resultados. 
Indicadores finalísticos: Expressam, em termos numéricos, os objetivos 
estratégicos definidos no PMDI, ou seja, mensuram os resultados a serem 
alcançados pelo governo nas diversas áreas de resultados. Os programas 
estruturadores e associados apresentam uma vinculação direta com 
algum indicador finalístico. 
Programas estruturadores: Programas estratégicos de cada área de 
resultado, nos quais são alocados prioritariamente os recursos estaduais 
e dos quais se esperam os maiores impactos da ação do Estado. Esses 
programas compõem o eixo fundamental de atuação do governo, a fim 
de materializar os objetivos fixados no PMDI 

Programas associados: Programas dotados de colaboração sinérgica com 
os programas estruturadores em cada área de resultados, tendo em vista 
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o alcance dos objetivos estratégicos do PMDI, e, consequentemente, 
da visão de futuro que o informa. Assim como os estruturadores, 
os programas associados devem perseguir os resultados finalísticos 
estabelecidos e esperados no âmbito de cada área de resultados. 

Programas especiais: Programas que não apresentam identificação 
evidente no mapa estratégico das áreas de resultados, mas são de 
suma importância para a administração estadual, na medida em 
que contemplam as prioridades setoriais que não estão diretamente 
vinculadas à estratégia global do Governo. Incluem-se nesse escopo: 
os programas padronizados Apoio à Administração Pública (701) e 
Obrigações Especiais (702), em que se destacam, respectivamente, 
as despesas de pessoal e as despesas com inativos; os programas 
desenvolvidos pelos outros Poderes; e os programas que tenham como 
foco central a manutenção da própria máquina pública, representada 
por seus processos, estruturas e servidores. 

Objetivo do programa: Expressa a busca do resultado que se quer 
alcançar, ou seja, a transformação da situação-problema objeto da 
intervenção do programa. O objetivo deve sempre se reportar ao problema 
em foco. Nessa perspectiva, o resultado se relaciona às mudanças e aos 
benefícios esperados com a implementação das ações do programa, 
refletindo a efetividade esperada com a sua execução. 

Exemplo: Programa 028- Minas sem Fome 
Objetivo: Promover a segurança alimentar e nutricional de famílias 
mineiras em condições de vulnerabilidade social, principalmente no 
meio rural. 

Indicador do programa: É o elemento capaz de medir o desempenho do 
programa no alcance de seu objetivo. Deve ser coerente com o objetivo 
do programa, ser sensível à contribuição de suas principais ações e 
apurável em tempo oportuno. Portanto, permite a mensuração dos 
resultados alcançados, demonstrando se o objetivo do programa está 
sendo ou não alcançado e em que medida. Os indicadores de programa 
não se confundem com metas físicas. 

Ação: Os programas são organizados por meio das ações- o módulo básico 
do planejamento governamental. A ação é o instrumento de programação 
para alcançar o objetivo de um programa e envolve um conjunto de 
operações, das quais resulta um produto (bem, serviço ou transferência 
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financeira) necessário ao enfrentamento da causa de um problema. É a 
partir das ações que são detalhadas as despesas orçamentárias. 

Toda atividade governamental está expressa no PPAG pelas ações que 
compõem os programas, com a definição do produto {bem, serviço ou 
transferência financeira) a ser entregue à sociedade, a quantidade de 
produto a ser ofertado anualmente (meta física) e o valor anual a ser 
gasto em cada ação (meta financeira) para cada um dos quatro anos do 
horizonte temporal do PPAG. 

Finalidade da ação: Expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, 
por que essa ação é desenvolvida. A finalidade faz referência à situação 
ou à necessidade que o produto resultante da ação visa a enfrentar, com 
vistas a contribuir para a solução do problema. 

Exemplo: Ação 4227- APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS 
Finalidade: Dar suporte à produção de alimentos básicos, em Municípios 
mineiros, especialmente pela agricultura familiar, por meio do acesso 
aos meios de produção, utilizando, também, sementes crioulas. 

Produto da ação: Bem, serviço ou transferência financeira que resulta 
da ação, destinado ao público-alvo. Para cada ação, deve haver um só 
produto. 

Unidade de medida: Padrão selecionado para mensurar a produção do 
bem, do serviço ou da transferência financeira. Representa a dimensão 
fisicamente mensurável do produto, sendo, portanto, o elemento que 
dá significado ao valor numérico estampado como meta física. 

Meta física da ação: Quantidade de produto a ser ofertado pela ação no 
período compreendido pelo PPAG e suas revisões. Dessa forma, os valores 
lançados devem ser coerentes com o produto e com a unidade de medida 
estabelecidos para a ação. 

PRODUTO 

Servidor treinado 

Sistema implantado 

UNIDADE DE MEDIDA 

pessoa 

%de execução física 

Quilômetro de rodovia pavimentado Km 
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Execução física: Quantidade executada (realizada) do produto, em relação 
ao que foi programado para o período. 

Meta financeira da ação: São as despesas orçamentárias necessárias para 
a execução da ação no período compreendido pelo PPAG e suas revisões. 
Representam as estimativas de custos para a realização do montante 
de produto definido como meta física para cada ano do plano. É a partir 
dos dados financeiros da ação no plano plurianual que são detalhados 
os custos da ação na lei orçamentária anual em termos de categoria 
econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de 
despesa, identificador de programa governamental, fonte de recursos 
e procedência. 

Execução física: Despesa executada em relação ao que foi programado 
para o período. 

Regionalização da ação: A regionalização das metas físicas e financeiras 
é uma exigência constitucional e se realiza por meio do detalhamento 
de localizadores. O valor global da ação, tanto físico quanto financeiro, 
será extraído da soma dos localizadores registrados. 

Contingenciamento: É um dos procedimentos empregados pela 
administração pública, com vistas a assegurar o equilíbrio orçamentário, 
ou seja, o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidade 
efetiva de recursos. Por intermédio dessa medida, o Poder Executivo limita 
a realização da despesa orçamentária a valores inferiores aos autorizados 
pela Lei Orçamentária ou por créditos adicionais, de modo a evitar que os 
gastos excedam ao montante efetivamente arrecadado em cada período. 
O termo "contingenciar" é utilizado a partir da ideia de submeter o 
emprego efetivo das verbas às "contingências" da arrecadação. 

Créditos adicionais: Segundo o art. 40 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 
(institui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal), 
são Créditos Adicionais as autorizações de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Podem ser: 

• suplementares: destinados a reforço de dotações. Poderá haver 
autorização, na própria lei orçamentária, para abertura desse tipo 
de crédito, até determinado limite, mediante decreto. As principais 
fontes de recursos que poderão ser anulados para a abertura de 
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créditos adicionais são o excesso de arrecadação, o superávit do 
exercício anterior, a anulação de dotações orçamentárias e as 
operações de crédito. 
• especiais: despesas sem dotação orçamentária específica. 

• extraordinários: despesas urgentes e imprevistas. 

Despesa: Despesa pública é a aplicação (em dinheiro) de recursos do 
Estado para custear os serviços de ordem pública ou para investir no 
próprio desenvolvimento econômico do Estado. 
As despesas públicas devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo, por 
meio do ato administrativo chamado orçamento público. Exceção são as 
chamadas despesas extraorçamentárias. 

As despesas públicas devem obedecer aos seguintes requisitos: 

• utilidade (atender a um número significativo de pessoas) 
• legitimidade (deve atender uma necessidade pública real) 
• discussão pública (deve ser discutida e aprovada pelo Poder Legis-
lativo e pelo Tribunal de Contas) 
• possibilidade contributiva (possibilidade da população atender à 
carga tributária decorrente da despesa) 
• oportunidade 
• hierarquização de gastos 
• estipulação em lei 

Divide-se, no Brasil, em despesa orçamentária e despesa extraorçamentária. 

Despesa orçamentária: É aquela que depende de autorização legislativa 
para ser realizada e que não pode ser efetivada sem a existência de crédito 
orçamentário que a corresponda suficientemente. 

Classificam-se em categorias econômicas, as quais se dividem conforme 
o esquema abaixo: 

Despesas correntes: 

Classificam-se como despesas correntes o grupo de despesas operacionais 
realizadas pela administração pública a fim de promover a execução, a 
manutenção e o funcionamento de suas atividades. Tais despesas não 
contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de 
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capital. Exemplos: compra de material de consumo interno, como papel 
higiênico, copos descartáveis, material de limpeza, despesas de pessoal, 
contratação de serviços de terceiros, etc. 

As despesas correntes se subdividem em: 

• Despesas de custeio: Destinadas à manutenção dos serviços criados 
anteriormente à Lei Orçamentária Anual, e correspondem a gastos, entre 
outros, com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e gastos 
com obras de conservação e adaptação de bens imóveis; 

• Transferências correntes: São despesas que não correspondem a 
contraprestação direta de bens ou serviços por parte do Estado e que são 
realizadas à conta de receitas cuja fonte sejam transferências correntes. 
Dividem-se em: 

subvenções sociais: destinadas a cobrir despesas de custeio de 
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, 
desde que sem fins lucrativos; 

subvenções econômicas: destinadas a cobrir despesas de custeio de 
empresas públicas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

Despesas de capital: Classificam-se como despesas de capital as que 
contribuem para formar um bem de capital ou adicionar um valor 
a um bem já existente, assim como transferir, por compra ou outro 
meio de aquisição, a propriedade entre entidades do setor público ou 
do setor privado para o primeiro. Constituem o grupo de despesas da 
administração pública destinadas à aquisição ou à construção de bens 
de capital que se incorporam ao patrimônio público ou são capazes de 
gerar novos bens ou serviços. Exemplos: compra de equipamentos como 
microcomputadores, equipamentos de TV, mesas, cadeiras, carros, 
utensílios em geral, construção ou reformas de prédios, estradas, etc. 
Tudo o que não se consome, que é acrescido ao patrimônio. 

As despesas de capital se subdividem em: 

Despesas de investimentos: despesas necessárias ao planejamento e 
execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e mate-
rial permanente, constituição ou aumento do capital do Estado que 
não sejam de caráter comercial ou financeiro, incluindo-se as aquisi-
ções de imóveis considerados necessários à execução de tais obras; 
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• Inversões financeiras: são despesas com aquisição de imóveis, bens de 
capital já em utilização, títulos representativos de capital de entidades 
já constituídas (desde que a operação não importe em aumento de 
capital), constituição ou aumento de capital de entidades comerciais 
ou financeiras (inclusive operações bancárias e de seguros). Ou seja, 
operações que importem a troca de dinheiro por bens. 
• Transferências de capital: transferência de numerário a entidades 
para que essas realizem investimentos ou inversões financeiras. 
Nessas despesas, incluem-se as destinadas à amortização da dívida 
pública. Podem ser: 

-Auxílios: se derivadas da lei orçamentária; 
-Contribuições: derivadas de lei posterior à lei orçamentária. 

Despesa extraorçamentária: Constituem despesa extraorçamentária 
os pagamentos que não dependem de autorização legislativa, ou seja, 
não integram o orçamento público. Resumem-se à devolução de valores 
arrecadados sob título de receitas extraorçamentárias. 
Inversões financeiras: São as dotações com a finalidade de adquirir imóveis 
ou bens de capital já em utilização; adquirir títulos representativos do 
capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas; 
constituir ou aumentar o capital de entidades ou empresas que visem a 
objetivos comerciais ou financeiros, incluídas as operações bancárias ou 
de seguros. A inversão financeira é a despesa de capital que, ao contrário 
de investimentos, não gera serviços e incremento do PIB. 

Exemplo: A aquisição de um prédio já pronto para instalação de um 
serviço público é inversão financeira, pois mudou-se a estrutura de 
propriedade do bem, mas não a composição do PIB. Em Minas, os 
empréstimos concedidos por meio de fundos estaduais são inversões 
financeiras. Quando se trata de uma obra ou aquisição de material 
permanente, é investimento. 

Investimentos: Classificam-se como investimentos as dotações para o 
planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 
de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem 
como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do 
capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 
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Exemplo: A construção de um novo edifício é um investimento, pois, 
além de gerar serviços, provoca incremento do PIB. 

Reserva de contingência: Classificada independentemente das despesas 
correntes e das despesas de capital, corresponde a uma dotação 
global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade 
orçamentária ou programa, que poderá ser utilizada como fonte de 
recursos para abertura de créditos adicionais quando se evidenciarem 
insuficientes, durante o exercício, as dotações orçamentárias constantes 
no orçamento anual. 

Receita: É o montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, 
incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas 
públicas e as necessidades de investimentos públicos. 

A receita obedece à seguinte classificação, segundo a Portaria 
lntérministerial nº 163, de 2001: 

Por categoria econômica: 

a) Receitas correntes: provenientes da arrecadação de tributos, da 
execução de atividades industriais, agropecuárias, serviços, além das 
transferências constitucionais e de convênios, quando destinados a 
atender despesas correntes. 

b) Receitas de capital: provenientes de operações de crédito, alienação 
de bens e transferências de capital. 

Por fontes de recursos: 

a) Ordinária: recursos próprios livremente alocados a cada elaboração 
orçamentária. 
b) Vinculada: recursos previamente comprometidos com o atendimento 
de determinado programa (exs.: cota estadual do salário-educação; SUS; 
Fundeb; convênios; operações de crédito). 

Vinculações constitucionais e legais: As vinculações são determinações 
constitucionais ou legais que vinculam a aplicação dos recursos em determinadas 
ações. A Constituição do Estado estabelece as seguintes vinculações: 

• Educação: o Estado aplicará, anualmente, no mínimo 25% da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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• Saúde: os recursos mínimos a serem aplicados nas ações e serviços 
públicos de saúde serão equivalentes a 12% da arrecadação de 
ICMS, IPVA e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCD) e da parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) que cabe ao Estado, deduzidas 
as parcelas que forem transferidas aos Municípios (Emenda 
Constitucional Federal nº 29, de 2000). 

• Fapemig: o Estado atribuirá à entidade de amparo e fomento à 
pesquisa recursos para sua operacionalização correspondentes a, no 
mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado. 
Esses recursos serão repassados em parcelas mensais equivalentes a 
1/12, no mesmo exercício (art. 212 da Constituição Estadual). 

Tributo: O art. 3º do CTN define tributo como "toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada", que englobam os 
impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. 

Empenho: O empenho representa a vontade da administração pública em 
realizar uma despesa. Dessa forma, o empenho configura-se como um registro 
prévio, na contabilidade pública, de uma despesa a ser realizada e a emissão, 
em nome do favorecido, de um documento intitulado "nota de empenho". A Lei 
Federal nº 4.320 (art. 58) define o empenho como" ... ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou 
não de implemento de condição". Vale notar, no entanto, que o empenho por 
si só não cria a obrigação de pagamento, podendo ser cancelado ou anulado, 
especialmente nos casos do não cumprimento do implemento de condição. 

Resultado primário: Representa a diferença entre "receita primária" 
e "despesa primária", delas excluídos os juros, as receitas financeiras 
(aplicações), a receita de privatizações, os encargos e o principal da 
dívida pública (pagos e recebidos), etc. A finalidade do conceito de 
resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos 
entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as 
Receitas Primárias são capazes de suportar as despesas primárias. 

Receitas primárias: Correspondem ao total das receitas orçamentárias 
deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos 
de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e 
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amortizações), o recebimento de recursos oriundos de empréstimos 
concedidos e as receitas de privatizações. 

O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do resultado 
primário. 

Despesas primárias: Correspondem ao total das despesas orçamentárias, 
deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e 
externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado, e as despesas 
com concessão de empréstimos com retorno garantido. 

Resultado nominal: É a diferença entre todas as receitas arrecadadas e 
todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida 
e ainda acrescentando as receitas financeiras. 

Receitas financeiras são aquelas provenientes de aplicações financeiras 
realizadas pelos governos. 
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Formulário de Propostas 
Revisão do PPAG 2008/2011, exercício 2011 
Formulário para cadastramento de propostas 
Observações para o preenchimento: 

l-Identifique a ação ou o programa, informando o código, e preencha 
na caixa apropriada o que se pretende alterar; 

2- Para incluir uma ação nova, preencha TODOS os campos da caixa 
"Ação", indicando o programa em que ela será incluída; 

3- Para incluir um programa, preencha TODOS os campos da caixa "Pro-
grama", informando também as suas ações. 

Evento: ____________________________________________ __ 

Proponente: ________________________________________ __ 

Entidade: -----------------------------------------

Texto da Proposta: ------------------------------------

Justificativa: ----------------------------------------



Ação 

Código: Nome: 

UO: 
Produto: Unidade Medida: 

Finalidade: 

2011 

Região Meta física Meta financeira 

Programa 

() estruturador ( )associado ( ) especial 

Código: Nome: 

Área de Resultado: 
Unidade Responsável: 
Objetivo: 
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