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O que é o PPAG? 

● O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é o 
planejamento de médio prazo do município.

● Este é elaborado no primeiro ano do mandato do Executivo e 
sua vigência (ou prazo de execução) é de 4 anos, iniciando-se 
no segundo ano do mandato do prefeito que o elaborou e 
terminando ao final do primeiro ano do mandato do prefeito 
seguinte. 



● Sua principal finalidade é a identificação de diretrizes, 
objetivos e metas do governo para a oferta de serviços à 
população. 

● É a partir do PPAG que são elaboradas a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA), 
documentos que indicam em que ações, projetos ou 
programas o governo deve investir no ano seguinte.



A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é a lei que contém o planejamento da 
elaboração do orçamento do município para o ano seguinte, estabelecendo 
prioridades e metas a partir de um refinamento do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG). 

A LDO faz a conexão entre o planejamento de médio prazo (instituído pelo PPAG) 
e as despesas a serem realizadas pelo município anualmente (especificadas na 
LOA).

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e 
prioridades para o exercício financeiro seguinte; orienta a elaboração do 
Orçamento (LOA); dispõe sobre alteração na legislação tributária e estabelece a 
política de aplicação das agências financeiras de fomento

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)



A Lei Orçamentária Anual (LOA), ou “o orçamento do município”,  é a lei que 
contém o planejamento das receitas (quantias a receber) e despesas (quantias a 
pagar) para o ano seguinte. 

Para isso, ela considera o total de recursos que a Prefeitura espera arrecadar no 
ano seguinte e a forma como esses recursos serão aplicados em bens e 
serviços, a serem disponibilizados à sociedade, como retorno dos tributos pagos 
(impostos, taxas etc.).  

É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define as prioridades contidas 
no PPAG e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA apresenta de 
forma detalhada os valores a serem investidos em cada ação governamental, 
orientando a gestão das políticas públicas municipais.

Lei Orçamentária Anual (LOA)



Ciclo Orçamentário



● O PPAG é constituído por  programas, ações e 
subações, com suas respectivas metas físicas e 
orçamentárias, que serão executados durante 
os quatro anos.

● Os programas que compõem o PPAG são as 
suas unidades básicas e funcionam como 
elementos integradores do planejamento, 
orçamento e gestão.

● A lógica de sua criação inicia-se no 
reconhecimento de uma carência/demanda da 
sociedade ou um pleito administrativo, social 
ou econômico.

Como é o PPAG? 



Instituído pela Lei nº 11.098 de 29 de dezembro de 2017 

Revisões - 2019-2021 (Lei 11.146/2018); 2020-2021 (Lei 11.210/2019); 2021 (Lei 11.276/2020) 

PPAG PBH - 2018 a 2021



O PPAG 2018-2021, elaborado pela FMC em 2017:

● Teve como referência o Plano Municipal de Cultura (lei 
10.854/2015) e o Sistema Municipal de Cultura (lei 
10.901/2016).

● É constituído por 04 programas, 12 ações e 53 subações. 
● Para realizar os programas, ações e subações são 

definidos projetos pelas unidades e setores da FMC.

PPAG da Cultura - 2018 a 2021



-

Programas, Ações e Subações do PPAG da 
Fundação Municipal de Cultura - 2018 a 2021
Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

Fomento e Estímulo à Cultura

Democratização do Acesso ao Acervo das Bibliotecas

Fomento à Cultura do Samba, Escolas de Samba e Blocos

Implementação da Biblioteca na Casa da Árvore

Iniciativas de Fomento, Incentivo e Difusão das Artes e da Cultura 

Iniciativas de Promoção da Inclusão Digital

Iniciativas que Relacionam Cultura à Cidadania, Convivência Comunitária, Lazer e Bem Estar

Manutenção e Gestão da Biblioteca Casa da Árvore

Permissão de Ocupação dos Espaços Públicos da FMC para fins Culturais

Pré-produção de Festival

Pré-produção e realização do Festival Municipal de Jazz

Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura

Realização da Virada Cultural de BH 



-

Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

Fomento e Estímulo à Cultura

Realização do Concurso de Literatura da Cidade de Belo Horizonte

Realização do Concurso de Literatura Infantil João de Barro 

Realização do Festival de Arte Negra 

Realização do Festival Internacional de Quadrinhos - FIQ-BH 

Realização do Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de BH - FIT

Realização do Festival Literário Internacional de BH 

Formação na Área da Cultura

Formação e Qualificação Cultural

Bolsa Pampulha

Capacitação e Qualificação do Quadro Funcional do Órgão Gestor da Cultura

Elaboração do Projeto Pedagógico da Escola Livre de Artes

Escola Livre de Artes

Iniciativas de Fruição e Qualificação na Área Cultural

Núcleo de Produção Digital

Programas, Ações e Subações do PPAG da Fundação 
Municipal de Cultura - 2018 a 2021



Gestão da Política Municipal de Cultura

Formulação e Desenvolvimento de Políticas Culturais

Gestão, Valorização e Fomento da Cultura

Gestão, Planejamento e Administração Cultural

Gerenciamento de Programas e Informações Culturais

Gestão de Pessoas

Gestão Estratégica e Modernização de Sistemas

Implantação de Plano de Comunicação para as Políticas Culturais do Município 

Público Atendido das Unidades Culturais da FMC

Participação Popular

Apoio aos Conselhos Municipais

Implantação dos Planos Setoriais das Áreas Artísticos-Culturais

Realização de Conferências

Requalificação das Unidades e Espaços Culturais

Aquisição de Acervo

Gerenciamento da Infraestrutura

Qualificação das Unidades e Espaços Culturais

Serviços Administrativos e Financeiros

Programas, Ações e Subações do PPAG da 
Fundação Municipal de Cultura - 2018 a 2021



Memória e Patrimônio Cultural

Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais

Educação Patrimonial e Preservação da Memória Coletiva

Valorização e Fomento do Patrimônio Cultural

Preservação do Patrimônio Cultural

Adote um Bem Cultural 

Atendimento às Demandas dos Serviços de Patrimônio

Emissão de Carta Grau de Proteção

Gestão de Documentos na Administração Direta e Indireta

Patrimônio Cultural Imaterial

Patrimônio Cultural Material

Proteção do Patrimônio Cultural

Tratamento e Preservação de Acervos

Programas, Ações e Subações do PPAG da 
Fundação Municipal de Cultura - 2018 a 2021



O PPAG prevê produtos, isto é, entregas a serem feitas à sociedade por meio 
dos Programas, Ações e Subações.  

Esses produtos possuem metas quantitativas. 

Programas PPAG 2018-2021 Ações Subações Produtos 

Fomento, Incentivo e 

Desenvolvimento Cultural
02 18

Ação realizada, Empréstimo realizado, 
Unidade mantida, Permissão 

concedida, Evento realizado, Projeto 
incentivado, Serviços administrativos

Formação na Área da Cultura 01  07 Ação realizada, Bolsa concedida, 
Projeto elaborado, Núcleo implantado

Gestão da Política Municipal de 

Cultura 06 17
Ação realizada, Serviços 

administrativos, Usuário atendido, 
Evento realizado,Acervo adquirido, 

Memória e Patrimônio Cultural 03  11
Ação realizada, Serviços 

administrativos, Demanda atendida, 
Bem protegido



● O PPAG estabelece um conjunto de Metas 
Orçamentárias e Físicas relativas aos programas, ações 
e subações.

● Para monitoramento e avaliação,  existem os indicadores 
que mensuram a efetividade das ações 
governamentais com base nessas metas.

Metas do PPAG



Exemplos de Metas Físicas e Metas 
Orçamentárias



Exemplos de Metas Físicas e Metas 
Orçamentárias



Exemplos de Metas Físicas e Metas 
Orçamentárias



Sistema de Monitoramento - SOF 



Ao longo dos 04 anos de PPAG, todas as metas orçamentárias e físicas 
são monitoradas e são indicados os problemas de cumprimento de 

meta, necessidade de alterações, etc. 

Exemplo: em 2020, foi preciso criar uma subação relativa às Ações 
Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural por causa do recurso da Lei de 

auxílio emergencial ao setor cultural (Lei Aldir Blanc). 

Monitoramento das Metas Orçamentárias e 
Físicas pela PBH



Tudo sobre o PPAG da PBH está disponível no site oficial da 
prefeitura. Lei que estabelece, Receitas, Evolução das despesas e 
Relatórios quadrimestrais de monitoramento de todas as áreas da 

prefeitura.

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/c
ontas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-
2018-2021

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021


- A SMC e FMC devem seguir as normativas da PBH para elaboração 

do PPAG - Decreto Municipal e orientações da Secretaria de 

Planejamento e Orçamento da PBH (SUPLOR).

- SMC segue a metodologia para elaboração do PPAG junto com as 

secretarias PBH.

- Existe um Cronograma oficial da PBH relativo à elaboração do PPAG 

e o seu envio à CMBH. 

- Consulta Pública da proposta de PPAG.

Como o PPAG da Cultura será elaborado?



Etapas do PPAG da PBH



- Plano de médio prazo - 04 anos.

- Orientado pelo Plano Municipal de Cultura e deliberações das 

Conferências Municipais de Cultura e outros planos de 

referência para a política cultural.

- Diretrizes definidas pelo Conselho Municipal de Política 

Cultural - resoluções, recomendações. 

- Diretrizes das políticas setoriais das linhas da política cultural 

- planos nacionais, setoriais, regionais.

- Diretrizes do Plano de Governo.

Diretrizes para o PPAG da Cultura



- Definição de Programas, Ações e Subações que respondam 

às demandas do campo cultural do município em suas 

dimensões simbólica, econômica e cidadã (lei 10.901/2016 

- Sistema Municipal de Cultura).

- Definição de metas orçamentárias e físicas mensuráveis e 

passíveis de monitoramento e avaliação. 

- Definição de projetos de atividades e serviços que 

alcancem as metas propostas (âmbito interno SMC/FMC).

Definições para se elaborar o PPAG



- Diagnóstico PPAG 2018-2021.

- Discussões no âmbito das unidades e setores da 

SMC/FMC sobre os programas, ações, subações, projetos 

estratégicos, atividades e serviços.

- Avaliação da equipe de Planejamento PBH.

- Envio de minuta de Lei do Executivo à Câmara Municipal.

- Consulta Pública. 

- Votação e publicação da Lei. 

Etapas para elaboração do PPAG 
2022-2025 na SMC/FMC



● Site da Câmara Municipal de Belo Horizonte - acesso em 01.03.2021

https://www.cmbh.mg.gov.br/perguntas-frequentes/or%C3%A7amento-p%C3
%BAblico-ppag-ldo-e-loa/o-que-%C3%A9-ppag

● Site da Secretaria Estadual de Planejamento - SEPLAG - acesso em 
01.03.2021

http://planejamento.mg.gov.br/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-pl
urianual-de-acao-governamental-ppag/plano-plurianual-de-acao

● Portal PBH - PPAG - acesso em 01.03.2021

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianu
al-ppag/ppag-2018-2021
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