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Como o Estado define onde e de que forma vai aplicar os recursos que 

recebe da sociedade? De que maneira ele elabora seu plano de ações 

para atender à população e melhorar a vida das pessoas? Essas e outras 

questões podem ser esclarecidas com a compreensão mais profunda 

sobre o processo de elaboração do planejamento governamental, 

momento no qual se definem suas ações prioritárias. A Assembleia de 

Minas tem como função essencial analisar e monitorar a atuação do 

Estado, avaliando se as políticas públicas (bens e serviços oferecidos 

à população) são eficientes e adequadas para melhorar as condições 

de vida da sociedade. O parlamento atua tanto na identificação dos 

problemas sociais que precisam da intervenção do Estado, quanto na 

proposição de suas soluções e na avaliação de seus resultados. 

Na Assembleia, por meio das audiências públicas do PPAG, realizadas 

desde 2003, o trabalho dos parlamentares no monitoramento das 

ações governamentais conta com a participação ativa dos cidadãos, 

que podem conhecer e opinar sobre como, onde e quando o Estado 

pretende investir os recursos disponíveis. São as leis orçamentárias 

que contêm as diretrizes, os objetivos e as metas a serem atingidas pela 

administração pública, para que Minas seja um Estado desenvolvido e 

justo. É por isso que o orçamento estadual, muito mais do que um rol 

de cifras e números, deve ser compreendido como um efetivo plano de 

trabalho para os representantes eleitos pela população.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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A Assembleia de Minas tem buscado, permanentemente, aprimorar seus 

canais de comunicação com a sociedade, apostando na participação 

do cidadão e no fortalecimento da representação política exercida 

pelos parlamentares. Estamos certo de que o envolvimento ativo dos 

cidadãos nas discussões sobre o futuro de Minas é fundamental para 

que continuemos na trilha do desenvolvimento e da justiça social, e que 

o fortalecimento dos vínculos entre representantes e representados é 

essencial para o aprimoramento ético e democrático das instituições 

públicas. Muito se fala na necessidade de que as pessoas se envolvam e 

participem da política. Mas quando e como participar? Foi pensando nisso 

que a Assembleia desenvolveu esta cartilha. Considerando a atuação da 

ALMG na elaboração e no monitoramento das políticas públicas e sua 

abertura à participação da sociedade, concebeu-se esta peça para que 

você possa ter clareza sobre como participar do planejamento do Estado 

de forma a intervir nesse processo de maneira eficaz. 

Nesta cartilha encontram-se informações sobre cada uma das leis 

orçamentárias, a relação entre elas, sua vinculação com as políticas 

públicas, as datas de sua tramitação na Assembleia e os momentos 

em que a participação cidadã é possível, além das formas como ela 

é realizável. Esperamos, assim, prover as pessoas interessadas de 

informações claras e objetivas e possibilitar maior interlocução da 

Assembleia com os mineiros e mineiras, em um momento em que a 

sociedade clama por maior transparência, ética e participação. Conheça  

o processo de participação do cidadão nas políticas públicas e venha 

participar da construção do futuro de Minas.

DEPuTADO DINIS PINHEIRO
Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais
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A IMPORTâNCIA DO PLANEJAMENTO NA 

DEfINIÇãO DE PRIORIDADES

O planejamento é uma atividade fundamental para o dia a dia de pessoas, 
empresas, instituições e governos. No Estado, ele envolve uma visão de curto, 
médio e longo prazo. Para a elaboração de um plano é preciso estar atento a 
algumas etapas:

Nas instituições públicas, o planejamento 
se refere a questões que interessam 
a todas as pessoas que elegem seus 
representantes para planejar e executar 
políticas públicas em áreas como saúde, 
educação, segurança pública, etc. Em uma 
democracia, os eleitores e as eleitoras têm 
o direito de saber e de opinar sobre tudo o 
que é feito. Os deputados e as deputadas 
estaduais são eleitos para elaborar 
leis, fiscalizar as ações do governo e 
representar seus eleitores e suas eleitoras 

• identificar uma situação que represente um problema público;
• traçar metas  e objetivos a serem alcançados para se alterar essa situação;
• estabelecer ações que permitam que esses objetivos sejam atingidos;
• monitorar o cumprimento das metas e a efetividade das ações,     
    promovendo as adequações necessárias;
• avaliar se os objetivos foram alcançados, através de dados que indiquem a 
    transformação ou não da realidade.



nas discussões sobre as ações e as políticas desenvolvidas pelo Estado. São, 
portanto, agentes políticos fundamentais para que a população seja ouvida e 
consiga ver seus interesses considerados no planejamento do Estado. Uma das 
principais atividades dos parlamentares estaduais é participar da elaboração do 
orçamento estadual, e a participação da sociedade nesse processo, seja atuando 
de maneira direta, seja acompanhando as discussões, é fundamental para que os 
problemas públicos sejam resolvidos.

O ciclo orçamentário (Sistema de Planejamento e Orçamento Público) é um 
conjunto de quatro leis que devem ser discutidas e votadas pela Assembleia 
Legislativa: 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). Por meio dessas leis, fica definido como o 
governo investirá o dinheiro público em áreas como saúde, educação, segurança, 
meio ambiente e infraestrutura. Essas leis viabilizam a execução dos bens e dos 
serviços públicos que serão entregues à população.

O quE é O CICLO ORÇAMENTÁRIO?

VAMOS VER ENTãO COMO MINAS GERAIS 

ELABORA SEu ORÇAMENTO
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ENTENDA AS LEIS

PMDI – APRESENTA A VISãO DE fuTuRO E OS OBJETIVOS ESTRATéGICOS DO ESTADO

PPAG – MOSTRA AS AÇÕES quE O ESTADO SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR 
EM uM PERÍODO DE 4 ANOS

O PMDI é uma ferramenta de planejamento de longo prazo do Estado de 
Minas Gerais e serve de base para a elaboração dos outros instrumentos de 
planejamento, como 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 os objetivos estratégicos do Estado.

O PPAG é um instrumento de planejamento de médio prazo e tem horizonte de 
quatro anos. É ele que dá visibilidade às ações que o governo se compromete 
a implantar, integrando planejamento, orçamento e gestão e orientando 
a administração pública para alcançar resultados na promoção de bens e 
serviços públicos. Essas ações governamentais são chamadas de POLÍTICAS 
PÚBLICAS. Durante os quatro anos de abrangência desse plano, o Governo do 
Estado encaminha para a Assembleia Legislativa, anualmente, o PROjETO DE 
LEI DE REvISÃO DO PPAG para, no ano seguinte, eventualmente,  ajustar ações e 
programas do plano e garantir seu alinhamento com a Lei Orçamentária Anual. 
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LDO – ESTABELECE AS PRIORIDADES PARA O ANO SEGuINTE

LOA – DEfINE OS RECuRSOS quE O ESTADO PODERÁ uTILIZAR PARA OfERECER 
BENS E SERVIÇOS À POPuLAÇãO

O orçamento é um documento expresso na forma de lei – Lei Orçamentária 
Anual (LOA) – e contém todas as receitas e despesas do poder público 
estimadas para o exercício financeiro (que compreende o período de um ano). 
Ela é elaborada de acordo com a previsão orçamentária expressa no PPAG 
e na LDO.  É na LOA que se definem os recursos que o Estado poderá utilizar 
para entregar bens e serviços à população, como escolas, hospitais, estradas, 
campanhas de vacinação, educação, medicamentos, etc. Dessa forma, mais 
que um documento de receitas e despesas, a LOA representa o programa de 
trabalho do Estado para o ano seguinte.

Com validade de um ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) são 
estabelecidas as metas de responsabilidade fiscal e as prioridades da 
administração pública para o ano seguinte, a serem atingidas por meio da 
execução dos programas e das ações previstas no PPAG. Além disso, orienta a 
elaboração do orçamento e assegura o equilíbrio fiscal. 
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No Parlamento mineiro, tanto 
a elaboração quanto as revi-
sões anuais do PPAG ocorrem 
de forma participativa, por 
meio de audiências públicas 
promovidas pela Assembleia e 
pelo governo, abertas à inter-
venção direta da sociedade. 
Essa iniciativa confere trans-
parência ao processo e possi-
bilita que você acompanhe as 
ações governamentais e opine 
sobre elas. Permite, também, 
que o Estado avalie e monitore 
constantemente as ações que 
planeja para melhorar a vida da 
população. 

O monitoramento das políticas públicas é um processo constante de 
acompanhamento e, para isso, o governo disponibiliza bimestralmente 
relatórios com indicadores de todas as políticas públicas que desenvolve. 
Esses dados são disponibilizados pelo site Políticas Públicas ao Seu Alcance, 
criado pela Assembleia de Minas, e são avaliados nas audiências públicas das 
comissões da ALMG.

PPAG – NA ASSEMBLEIA DE MINAS, 

VOCê PODE PARTICIPAR

MONITORAMENTO DO PPAG:  ACOMPANHAR PARA CONHECER
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DE MANEIRA GERAL, O MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SE DÁ 
OBSERVANDO-SE TRêS TIPOS DE DADOS E INfORMAÇÕES:

METAS fÍSICAS: bens ou serviços a serem entregues à população, em um 
determinado período de tempo, em cada região do Estado. Com esses dados, 
é possível verificar, posteriormente, se o Estado conseguiu cumprir seu 
compromisso, avaliando a ação planejada e a forma pela qual foi executada.

METAS fINANCEIRAS: identificação dos recursos financeiros necessários para 
que a meta física seja alcançada. Com isso, verifica-se quanto dinheiro foi gasto 
e se os recursos previstos foram suficientes para o custeio da ação planejada.

INDICADORES E ANÁLISES quALITATIVAS: informações que apontam causas 
e consequências de problemas públicos, e que servem como parâmetro para 
que o Estado elabore planos de ação para resolvê-los. São disponibilizados 
por instituições, como centros de pesquisas e universidades, e indicam se 
determinada ação governamental tem sofrido alterações ao longo do tempo.

VOCê TAMBéM PODE MONITORAR A ATuAÇãO DO ESTADO, SEJA PELO 
SITE POLÍTICAS PÚBLICAS AO SEu ALCANCE, SEJA PARTICIPANDO 

DAS AuDIêNCIAS PÚBLICAS PROMOVIDAS PELA ASSEMBLEIA.

(CONSULTE O CALENDÁRIO DE AUDIÊNCIAS PROGRAMADAS PARA ESTE ANO NO ENCARTE DESTA CARTILHA)
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O Poder Legislativo tem a prerrogativa de acompanhar a atuação do Estado no 
planejamento, na implementação e na avaliação de políticas públicas. Os deputados  
e deputadas atuam na identificação de problemas que carecem da intervenção do 
Estado, colaboram com a proposição de soluções e analisam e acompanham as 
medidas adotadas, zelando pelo bom atendimento da população. você tem várias 
formas de participar, seja acompanhando e discutindo os problemas públicos nas 
audiências realizadas pela Assembleia, seja acompanhando o trabalho de seus 
representantes eleitos e encaminhando propostas para que os parlamentares se 
mobilizem para a solução dos problemas.

Desde 2003, a ALMG realiza audiências públicas para discutir as políticas 
públicas executadas pelo Estado, através da revisão anual do PPAG. Realizadas 
pelas comissões permanentes da Assembleia, essas audiências públicas 
são temáticas, o que facilita seu acompanhamento pelas pessoas direta 
ou indiretamente interessadas. Nelas, o público presente pode apresentar 
sugestões de aprimoramento do plano, que são transformadas em propostas 
de ação legislativa (PLEs).

DISCuSSãO DO PPAG: INTERVIR E SuGERIR SOLuÇÕES



quANDO ACONTECE E COMO VOCê PODE PARTICIPAR?

PLANEjAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM MINAS – 2013

MAIO

15/5 – PRAZO fINAL PARA ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DA LDO PELO   
    GOVERNO DO ESTADO PARA VOTAÇãO NA ALMG

O projeto de lei (PL) é encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária ampliada (CFFO), e é aberto prazo de 20 dias para o recebimento 
de emendas. Após as discussões e a apreciação do projeto da LDO na CFFO 
ampliada, ele é apreciado por todos os parlamentares no Plenário. Nessa fase:

Os DEPuTADOS e as DEPuTADAS propõem alterações por 
meio de emendas, discutem e apreciam o projeto da LDO.

Os CIDADãOS podem acompanhar a discussão do 
projeto de lei e a votação do parecer na CFFO ampliada 
e podem acompanhar a discussão e a votação do PL 
em Plenário, presencialmente, pela Tv Assembleia ou 
pela internet. Podem, ainda, buscar informações sobre 
a atuação de seus representantes em seus gabinetes 
e encaminhar sugestões que possam auxiliá-los no 
processo de apreciação da matéria.

13

JuLHO

APROVAÇãO DA LDO
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AGOSTO

27/8 A 25/9 – MONITORAMENTO DO PPAG

O monitoramento das políticas públicas do Estado é feito pelas comissões temáticas 
da Assembleia, de acordo com os temas estruturados no site Políticas Públicas ao 
Seu Alcance. Serão realizadas audiências públicas, específicas para cada política 
pública, às terças e quartas-feiras (veja agenda anexa). O monitoramento é o 
momento de avaliação da execução das políticas públicas, que fornece subsídios 
para a etapa seguinte de  discussão, quando poderão ser apresentadas propostas 
para se aprimorarem as ações a serem desenvolvidas pelo Estado no ano seguinte. 

O DEPuTADO ou a DEPuTADA presidente de comissão 
apresenta as ações de governo referentes às políticas 
públicas, além de informar os participantes (deputados, 
cidadãos, especialistas e representantes da sociedade 
civil organizada) da atuação da ALMG no âmbito daquela 
política e de mediar o debate entre os participantes. O 
monitoramento é realizado em parceria com o governo. 

Os CIDADãOS podem participar ativamente dos 
debates, quando são relatados os impactos daquela  
política pública na vida da população, as principais 
dificuldades na sua implementação e os resultados 
alcançados. A participação se dá na discussão sobre a 
execução da política. Todos podem acessar e conhecer 
previamente cada política pública de seu interesse 
pelo site Políticas Públicas ao Seu Alcance, e discuti-las 
nas audiências de monitoramento.
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SETEMBRO

OuTuBRO E NOVEMBRO 

DISCuSSãO DO PPAG

30/9 – PRAZO fINAL PARA O ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANuAL (LOA) E DO PPAG PELO GOVERNO PARA APRECIAÇãO NA ALMG

O Poder Executivo encaminha à ALMG, até o dia 30 de setembro, os projetos de lei do 
PPAG ou de suas revisões anuais e o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 
discussão e apreciação pela Casa até o fim da sessão legislativa.

Nesse período, a ALMG publica os projetos de lei do PPAG ou de suas revisões anuais e 
o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), dando início ao prazo para a apresentação 
de emendas a esses projetos pelos deputados e pelas comissões. Nessa época, são 
realizadas as audiências públicas temáticas do PPAG, em Belo Horizonte e no interior 
do Estado, para  discussão do projeto de lei do PPAG e para recepção de sugestões 
populares para sua alteração, que serão analisadas e, se consideradas pertinentes e 
viáveis, transformadas em emendas. 

Os DEPuTADOS e as DEPuTADAS propõem alterações por 
meio de emendas, discutem e apreciam o projeto na CFFO 
e em Plenário. Além disso, coordenam as audiências 
públicas temáticas e participam delas  com o fim de 
discutir o projeto em cada campo temático e receber 
sugestões do público. Os parlamentares elaboram os 
pareceres sobre as sugestões populares, podendo 
transformá-las em emendas ao projeto de lei do PPAG.
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DEZEMBRO

APROVAÇãO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANuAL E DO PPAG

Os CIDADãOS podem participar dos cursos presenciais e 
a distância sobre o sistema de planejamento e orçamento 
do Estado, participar das audiências públicas de 
discussão do PPAG, apresentar sugestões de alteração do 
projeto de lei do PPAG e da LOA, acompanhar a discussão 
do projeto de lei e a votação do parecer na CFFO ampliada, 
e acompanhar a discussão e a votação do PL em Plenário, 
presencialmente, pela Tv Assembleia ou pela internet. 
Podem também, buscar informações sobre a atuação de 
seus representantes em seus gabinetes e encaminhar 
sugestões que possam auxiliá-los no processo de 
apreciação da matéria.

Os pareceres dos projetos de lei do PPAG e da LOA são apreciados na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada. O parecer dessa comissão orienta 
as votações em Plenário.

Os DEPuTADOS e as DEPuTADAS apreciam os pareceres, 
discutem e votam os projetos de lei do PPAG e da LOA na 
CFFO e em Plenário.

Os CIDADãOS podem acompanhar as votações na 
comissão e no Plenário, presencialmente, pela Tv 
Assembleia ou pela internet.

PARA MAIS INfORMAÇÕES, ACESSE O PORTAL: 
www.almg.gov.br/acompanhe/politicaspublicas

LOCAL: AUDITÓRIO DA ALMG (Palácio da Inconfidência − andar SE)



PARA MAIS INfORMAÇÕES, ACESSE O PORTAL: 
www.almg.gov.br/acompanhe/politicaspublicas
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AuDIêNCIAS DE MONITORAMENTO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOvERNAMENTAL

PPAG 
2012-2015

LOCAL: AUDITÓRIO DA ALMG (Palácio da Inconfidência − andar SE)

27/8/13 

4/9/13 

28/8/13 

10/9/13 

3/9/13 

HORÁRIO: 9h30
TEMAS: MEIO AMBIENTE e 
SANEAMENTO
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social

HORÁRIO: 9h30
TEMAS: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e 
FINANÇAS PÚBLICAS
Reunião conjunta das Comissões 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, de Administração 
Pública e de Participação Popular

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: TRABALHO, EMPREGO E 
RENDA
Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social

HORÁRIO: 9h30
TEMA: DEFESA DO CONSUMIDOR
Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte

HORÁRIO: 14h30 
TEMAS: MUNICÍPIOS E 
DESENvOLvIMENTO REGIONAL e 
POLÍTICA FUNDIÁRIA
Reunião conjunta das Comissões 
de Assuntos Municipais e 
Regionalização e de Política 
Agropecuária e Agroindustrial

HORÁRIO: 9h30
TEMA: SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Saúde

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: DROGAS
Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas

HORÁRIO: 9h30
TEMAS: ENERGIA e MINERAÇÃO
Comissão de Minas e Energia

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: EDUCAÇÃO
Comissão de Educação, Ciência
e Tecnologia
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11/9/13 

24/9/13 

17/9/13 

25/9/13 

18/9/13 

HORÁRIO: 9h30
TEMA: SEGURANÇA PÚBLICA
Comissão de Segurança Pública

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Comissão de Educação, Ciência 
e Tecnologia

HORÁRIO: 9h30
TEMAS: TRANSPORTE e TRÂNSITO
Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: ESPORTE E LAZER
Comissão de Esporte, Lazer e 
juventude

HORÁRIO: 9h30
TEMA: DIREITOS HUMANOS
Comissão de Direitos 
Humanos

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: CULTURA
Comissão de Cultura

HORÁRIO: 9h30
TEMA: AGROPECUÁRIA
Comissão de Política 
Agropecuária 
e Agroindustrial

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo

HORÁRIO: 9h30
TEMA: PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Comissão de Defesa da Pessoa 
com Deficiência

HORÁRIO: 14h30 
TEMA: TURISMO
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

INSCRIÇÕES: www.almg.gov.br

INfORMAÇÕES: (31) 2108-7800
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