
FINANÇAS PÚBLICAS

 Revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2017 – Lei nº 22.475, de 29/12/2016

Ementa: Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental – PPAG – 2016-2019 para o
exercício 2017.

Origem: Projeto  de  Lei  nº  3.819,  de  autoria  do
governador do Estado.

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – sistematiza, para um período de

quatro anos e de modo regionalizado, todos os programas que o governo pretende desenvolver,

com  suas  ações,  isto  é,  todos  os  projetos  e  atividades  previstos  para  garantir  a  entrega  à

sociedade ou à própria administração pública de um produto – bem, serviço ou transferências

financeiras –, com os respectivos quantitativos físicos e financeiros.  Em Minas Gerais, a lei que

institui  o  PPAG 2016-2019 (Lei  nº  21.968,  de 2016)  prevê sua revisão anual  para  garantir  o

alinhamento entre o plano e a Lei Orçamentária Anual. 

O PPAG é estruturado em programas e ações, devendo ser elaborado em conformidade

com as diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –

PMDI.  Para  o  governo  alcançar  seus  objetivos  foram  criados,  no  PMDI,  “Eixos”,  “Áreas”  e

“Objetivos Estratégicos”, que servirão de diretrizes à administração pública para definição de suas

ações e projetos de enfrentamento das desigualdades regionais.  A revisão do PPAG 2016-2019

para o exercício 2017 propõe um total de 207 programas que estabelecem 1.158 ações, sendo

162  delas  de  acompanhamento  intensivo.  Destaca-se  que  foram  excluídos  17  programas  e

incluídos outros 7, quando comparados com o previsto originalmente no PPAG 2016-2019. 

A revisão do PPAG 2016-2019 para 2017 inova ao alinhar estrategicamente os programas

também  aos  objetivos  de  desenvolvimento  sustentável.  A  nova  agenda  de  desenvolvimento

sustentável,  elaborada  pelos  países membros da Organização  das Nações Unidas –  ONU –,

intitulada  “Transformando  Nosso  Mundo:  Agenda  2030  para  o  Desenvolvimento  Sustentável”,

contém 17 objetivos  e  169 metas  a  serem cumpridas  nas áreas de erradicação  da pobreza,

segurança  alimentar,  agricultura,  saúde,  educação,  igualdade  de  gênero,  redução  das

desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo,

mudança  do  clima,  cidades  sustentáveis,  proteção  e  uso  sustentável  dos  oceanos  e  dos

ecossistemas  terrestres,  crescimento  econômico  inclusivo,  entre  outros.  Dessa  forma,  cada

programa está vinculado a um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável  para que o

PPAG fique alinhado à programação global de desenvolvimento. 
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No tocante ao planejamento para o exercício financeiro de 2017, o plano prevê o montante

de recursos de R$103,65 bilhões, o que representa, em valores nominais, um aumento de 5,9%

em relação ao previsto para 2016.  Esse montante é composto pelos valores estimados para o

orçamento fiscal do Estado, incluídas as despesas intraorçamentárias – R$95,34 bilhões –, e para

o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado – R$8,32 bilhões.

Para discutir os programas e as ações propostos no PPAG 2016-2019 para o exercício

2017 foram realizadas audiências públicas da Comissão de Participação Popular, que garantiram

a participação  efetiva  da sociedade  na construção do planejamento  das políticas  públicas  do

Estado. Desse processo, resultaram 230 sugestões populares, que, após análise da Comissão de

Participação Popular,  foram transformadas em 68 Propostas de Ação Legislativa,  acolhidas na

forma de 78 emendas ao Projeto de Lei do PPAG 2016-2019, 37 emendas ao Projeto de Lei

Orçamentária – LOA – e 142 requerimentos ao governo do Estado com pedidos de providências

ou solicitações de informações relativas à execução das políticas públicas estaduais. 
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