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APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG é um instrumento legal
normatizador do planejamento de médio prazo da esfera pública, que explicita
diretrizes, objetivos, programas, ações e metas a serem atingidas, definindo
quantitativamente recursos necessários à sua implementação. Possui forte
correlação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual
– LOA. Constitui-se como uma importante tarefa de pensar o futuro, pois, com este
instrumento se decide quais são os investimentos prioritários para os projetos de
desenvolvimento da cidade.
Assim, é de fundamental importância a organização de um planejamento que
contemple programas capazes de expressar os compromissos assumidos pela atual
gestão. Para isso, é preciso reunir esforços de todos os integrantes desta
Administração, além da participação ativa dos Conselhos Municipais, importante
representação do controle social, e que contribuem para a integração da sociedade
no processo de planejamento e monitoramento das políticas públicas.
O Manual de Elaboração do PPAG 2018-2021 e da Proposta Orçamentária para
2018 dispõe sobre as diretrizes e os aspectos formais a serem observados na
elaboração das propostas de cada Órgão e Unidade da Administração Pública
Municipal, sendo um instrumento interno de apoio e orientação estratégica.
Este Manual pretende ser um instrumento interno de apoio e orientação para a
elaboração do PPAG 2018-2021. Dispõe sobre conceitos necessários ao
entendimento desta dinâmica, aspectos formais e instruções a serem observadas
pelas unidades municipais, para que possam elaborar seu planejamento de médio
prazo.
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Para isso, é importante reunir esforços de todos os integrantes desta Administração,
além da participação ativa dos Conselhos Municipais, importante representação
do controle social, e que contribuem para a integração da sociedade no processo de
planejamento e monitoramento das políticas públicas.
Vale ressaltar que este Manual é a Primeira Parte (Volume I), referente à Fase
Qualitativa do processo de elaboração do PPAG, quando são trabalhados conceitos
e estrutura dos programas. Para a Fase Quantitativa, será desenvolvida Segunda
Parte (Volume II), onde constarão orientações relativas à definição de orçamento
e metas físicas que complementarão o processo de elaboração do PPAG 20182021 e da proposta orçamentária para 2018.
Reitero que, como coordenadora deste processo, a SMPL, através da SMAO,
estará à disposição para contribuir com cada órgão municipal nesta tarefa que,
certamente, será fruto do esforço coletivo e solidário de todos os integrantes desta
Administração.

André Abreu Reis
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e
Informação

Obs. 2ª. Edição: Para esta edição, houveram algumas correções e adaptações, principalmente no
que diz respeito aos Projetos Estratégicos.
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INTRODUÇÃO
O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG previsto na Constituição Federal
de 1988, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei
Orçamentária Anual

– LOA são instrumentos de planejamento da ação

governamental e se apresentam com as seguintes funções:
a) O PPAG delimita a atuação do Município de forma detalhada, explicitando
diretrizes, objetivos, ações, programas e metas a serem atingidas, definindo
quantitativamente recursos necessários à sua implementação.

Tem duração de

quatro anos, sendo três para o governo atual e um para a próxima gestão;
b) A LDO compreende as metas e prioridades para o exercício financeiro
subsequente e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA;
c)

A LOA define os recursos necessários para cada ação constante da Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO.

A integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento ocorre conforme o
modelo a seguir:
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PPAG
2018 /
2021

LDO 2018

L

LOA 2018

LDO 2019

LOA 2019

LDO 2020

LDO 2021

LOA 2020

LOA 2021

Figura 1: A Integração PPAG, LDO e LOA

I - PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PPAG

1. Definir, com clareza, as metas e prioridades da administração bem como os
resultados esperados;
2. Organizar, em Programas, as ações de que resulte oferta de bens ou serviços
que atendam demandas da sociedade;
3. Estabelecer a necessária relação entre os Programas a serem desenvolvidos
e a orientação estratégica de governo;
4. Nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais, compatível com as
metas e recursos do Plano;
5. Facilitar o gerenciamento das ações do governo, atribuindo responsabilidade
pelo monitoramento destas ações e pelos resultados obtidos;
6. Dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos.
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II - CICLO DE GESTÃO DO PPAG

A atividade de planejamento se desenvolve de forma contínua, que compreende
as fases de elaboração, de implantação, de monitoramento, avaliação e revisão do
Plano.

Elaboração

Revisão

Avaliação

Implantação

Monitoramento

1. Elaboração: Construção da base estratégica, definição dos Programas, Ações e
Subações, pelos quais se materializa a ação de governo.
2. Implantação: Operacionalização, durante os quatro anos, do Plano aprovado, por
meio dos Programas, Ações e Subações.
3. Monitoramento: Acompanhamento sistemático e gerenciamento da execução das
ações e metas de cada Programa para a obtenção de informações que subsidiem
decisões e correções de problemas.
4. Avaliação: Aferição de até que ponto as estratégias adotadas e as
políticas públicas desenvolvidas atendem as demandas da sociedade.
5. Revisão: Adequação anual do Plano às mudanças internas e externas
da conjuntura política, social e econômica, por meio da alteração, exclusão ou inclusão
de Programas; resulta dos processos de monitoramento e avaliação.
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III – DIRETRIZES GERAIS PARA O PPAG 2018-2021

1. Conter um conjunto de Programas coerente com o Plano de Governo,
agrupados por Áreas de Resultados;
2. Conformidade ao Programa de Metas da Gestão, que define as Áreas de Resultado
e as principais metas da Prefeitura de Belo Horizonte;
3. Reduzir o número de programas para focalizar a atuação da administração
municipal, bem como facilitar o gerenciamento, monitoramento e avaliação;
4. Definir, dentro das Áreas de Resultado, os Projetos Estratégicos, a estrutura
dos programas, ações, metas, prioridades e resultados esperados;
5. Alocação de recursos coerente com as projeções de receita e despesas
e compromissos de responsabilidade fiscal;
6. Definir os elementos de responsabilização de cada programa: o órgão responsável
pelo mesmo (inclusive nos casos de abrangência multissetorial) e o Contrato
de Gestão/Metas de Desempenho;
7. Gerenciamento efetivo das ações e metas – controle da execução física e
financeira, com monitoramento, solução de restrições, avaliação periódica de
resultados e revisões.
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IV - ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO

Princípios de Gestão e Áreas de Resultado:
A partir do Programa de Governo da Gestão 2017-2020, foram definidas 10 (dez)
Áreas de Resultado que explicitam os objetivos estratégicos dos vários campos
de atuação da Prefeitura, onde deverão ser agrupados os programas e ações
municipais. As Áreas de Resultado estão sob a égide de 2 (dois) compromissos
ou Macro Diretrizes da gestão:

Todos os Programas do PPAG devem estar vinculados à uma Área de Resultado,
e devem estar agrupados, de forma sistêmica, considerando a combinação de seus
objetivos. Os Programas e Projetos Estratégicos, bem como as ações e metas,
serão definidos na Fase Qualitativa de Elaboração do PPAG 2018-2021.
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Para o PPAG 2018-2021 da Prefeitura de Belo Horizonte, serão considerados os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, instituídos pela ONU –
Organização

das

Nações

Unidas, como

instrumentos

para

promover

o

desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. O processo de elaboração
do PPAG com aderência aos ODS, significa considerar em seu planejamento uma
agenda inovadora, universal e transformadora. Assim, cada Programa do PPAG
será vinculado à um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, refletindo
compromisso dos Programas em atingir as metas estabelecidas pelos ODS.

V – ESTRUTURA E ELEMENTOS ESSENCIAIS DO PPAG E DA LOA

1. Base estratégica: A elaboração da Base Estratégica compreende:
a) Avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal sobre a cidade,
baseada em estudo dos problemas e das potencialidades da cidade, bem como as
possibilidades de cooperação com outros setores público e privado;
b) Levantamento das ações em andamento em cada área e das demandas
da população por novas ações;
c) Avaliação das restrições legais ao planejamento orçamentário e definição
de restrições orçamentárias por órgão setorial;
d) Orientação estratégica do governo municipal em relação aos objetivos estratégicos
e prioridades.
Projetos Estratégicos: Os Projetos Estratégicos são constituídos para incorporar novas
ações que foram identificadas como essenciais para atender integralmente os
compromissos de governo e as Macro Diretrizes. São ações que mobilizam recursos,
tanto financeiros quanto humanos e técnicos, capazes de tornar possíveis as
transformações e o desenvolvimento do Município. Cada Projeto Estratégico tem
objetivos específicos, público-alvo, resultados esperados, prazo definido para sua
implantação, metas físicas, órgãos e equipes envolvidas na sua execução e um gerente
responsável pela sua condução.
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Os Projetos Estratégicos podem ser um Programa, ou uma Ação, ou uma Subação
no PPAG, com a identificação de “estratégico”, para que os mesmos tenham um
acompanhamento mais intensivo.

2. Programa – É um instrumento de organização da ação governamental voltado
para enfrentar um problema de determinado público-alvo. Cada programa contém
objetivo, indicador que mede a situação que o programa tem por fim modificar e os
produtos (bens e serviços) necessários para atingir o objetivo.

Os programas do

PPAG da Prefeitura de Belo Horizonte se dividem em três tipologias: finalístico, de
apoio administrativo e de gestão de políticas públicas:

a) Finalístico: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à
população;
b) Apoio

Administrativo:

administrativas que

contempla

colaboram

as

para o

ações

de

natureza

tipicamente

desenvolvimento dos

Programas

Finalísticos, mas não são passíveis de apropriação a estes;
c) Gestão de Políticas Públicas: programas de atividades-meio da Prefeitura, ou
seja, de não atendimento direto à população, mas com impacto nos Programas
Finalísticos.
Alguns destes Programas do PPAG

poderão ser classificados como

“Estratégicos”, nos quais serão alocados prioritariamente os recursos municipais
discricionariamente disponíveis e dos quais se espera os maiores impactos da ação
do Município.
Os outros Programas do PPAG que não serão estratégicos, são classificados
como “Associados”, ou seja, possuem sustentabilidade, alinhamento e continuidade
das ações geridas nos P rogramas Estratégicos. No entanto, um Programa
“Associado” pode possuir em sua estrutura “projetos estratégicos”, que podem estar
incluídos como “Ações” ou “Subações” dentro do PPAG.
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Os programas são as unidades básicas do PPAG, funcionando como os elementos
integradores do planejamento, do orçamento e da gestão. O gerenciamento tem por
objetivo viabilizar os compromissos assumidos com a sociedade por meio de uma ação
voltada para resultados.
Atributos dos Programas
a) Área de resultado: identifica a área de resultado a qual o programa está vinculado.
b) Denominação: reflete de forma sucinta o que fundamenta a existência do programa
e seu objetivo; deve ter nomes que expressem com clareza o que será realizado no
seu âmbito de atuação.
c) Objetivo: expressa os resultados a alcançar para determinado público-alvo; o
resultado se relaciona às mudanças e benefícios esperados com a implementação
de suas ações, refletindo a efetividade esperada no alcance do objetivo proposto.
Deve ser mensurável por um indicador.
d) Público Alvo: especifica os setores da sociedade ou da própria administração
pública aos quais o programa se destina – beneficiários diretos e indiretos das ações.
e) Justificativa: descreve o problema que o programa tem por objetivo enfrentar;
identificação das demandas, carências e necessidades.
f) Unidade Gestora: unidade orçamentária onde se localiza o gerenciamento do
programa, atuando como coordenadora das ações, mesmo as executadas por outras
unidades orçamentárias.
g) Natureza: estabelece o horizonte temporal, ou seja, o período de vigência do
programa dentro do PPAG, podendo ser contínuo ou temporário.
h) Tipologia: especifica se um programa é finalístico, de apoio administrativo ou de
Gestão de Políticas Públicas;
i) Indicador de Resultado: mensura o desempenho do programa no alcance de seu
objetivo, medindo as transformações no público-alvo resultante da execução do
Programa ou, na impossibilidade deste tipo de mensuração, o(s) produto(s)
relevantes entregues ao público-alvo pelo Programa (realizações ou etapas
significativas que correspondam à percepção de resultados pela sociedade).
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Por isso deve ser coerente com o objetivo do programa, ser sensível à contribuição
das suas principais ações e apurável em tempo oportuno.
Atributos dos indicadores
a) Descrição: é forma pela qual o indicador será apresentado (nome do indicador).
Deve ser objetivo e ter uma associação imediata com o fenômeno ou o produto
mensurado.
b) Unidade de Medida: representa a dimensão fisicamente mensurável do indicador
c) Índice de Referência: resultado atual do indicador
d) Índices Esperados: resultado desejado do indicador ao final do período de
avaliação (2021)
e) Fonte de Dados: órgão (interno ou externo à PBH) que informa os atributos do
indicador
f) Fórmula de Cálculo: descrição da fórmula matemática de cálculo do indicador
Características Essenciais dos Indicadores
Validade/Relevância: deve ser útil no sentido de possibilitar a avaliação da
estratégia articulada pelo programa para solucionar o problema atacado,
sendo, por isso, coerente com o objetivo do programa e sensível às suas
ações.
Confiabilidade: o indicador deve ser apurado de tal forma a inspirar
segurança sobre a metodologia de coleta de dados;
Simplicidade: a informação disponibilizada pelo indicador deve ser
facilmente compreensível pelos gestores do Programa e pelos seus
beneficiários;
Viabilidade: o indicador deve ser passível de mensuração, o órgão
responsável deve ter condições reais de apurá-lo, observando, quando
necessário, os eventuais custos para a coleta dos dados e cálculo do
indicador;
Tempestividade: os indicadores devem ser apuráveis em tempo oportuno
para informe no relatório de monitoramento.
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Exemplos:
De acordo com o Programa, dois tipos de indicadores podem ser utilizados:
Indicadores de Impacto: medem uma transformação concreta que ocorre no
público-alvo com a realização do Programa.

Descrição: Taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
na população de 30 a 69 anos
Fórmula de Cálculo: Total de óbitos decorrentes das principais doenças
crônicas não transmissíveis (cardiovascular, neoplasias, doença
respiratória crônica e diabetes) na faixa etária de 30 a 69 anos /
população na faixa etária de 30 a 69 anos * 1000
Unidade de Medida: óbitos por mil habitantes
Índice de Referência: 2,6 (2013)
Índices Esperados*:
2018

2,5

2019

2,4

2020

2,3

2021

2,2

* Metas fictícias, apenas para exemplificação.
Fonte dos Dados: SMSA (SIM - Sistema de Informação de Mortalidade)
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Indicadores de Produto: Bem ou serviço de interesse do público-alvo entregue
com a realização do Programa.

Descrição: Número de vagas do Programa Escola Integrada
Fórmula de Cálculo: somatório do número de vagas disponibilizadas
para alunos da Rede Municipal de Ensino no Programa Escola
Integrada.
Unidade de Medida: número de vagas
Índice de Referência: 48.182 (2016)
Índices Esperados*:
2018

52.000

2019

62.000

2020

72.000

2021

76.000

* metas fictícias, apenas para exemplificação.
Fonte dos Dados: SMED (SGE – Sistema de Gestão Escolar)

3. Ação
A ação é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, das quais resultam os produtos (bens ou
serviços) ofertados à sociedade ou à própria administração pública. A ação
é o elemento do

planejamento

governamental

onde

são

detalhadas

as

despesas orçamentárias. Algumas Ações podem ser classificadas como “Projetos
Estratégicos”.
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Atributos das ações
a) Objetivo: expressa os resultados a alcançar.
b) Valor Orçamentário: previsão de custos da ação, distribuídos por ano. Os valores
referem-se à soma de todas as Fontes de Recursos que financiam cada uma das ações.
Observação: o PPAG poderá incluir ações não-orçamentárias, ou seja, aquelas que
não demandem recursos orçamentários do Município. Aqui se incluirão ações
envolvendo aplicação direta de recursos do Estado e da União com impacto
significativo no território do Município, ou o caso de parcerias com o setor privado.

4. Subação
É o desdobramento da ação; demonstra as metas físicas, ou seja, as quantidades dos
produtos a serem ofertados num determinado período. A meta física é instituída
para cada ano. Algumas Subações podem ser classificadas como “Projetos
Estratégicos”. As subações podem ter duas tipologias: finalística ou meta
administrativa.
a) Finalística: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à população,
com mensuração da quantidade das metas;
b) Meta administrativa: contempla as ações de natureza “meio”, ou seja,
tipicamente administrativas, que colaboram para o desenvolvimento das metas
finalísticas; não possui quantidade de meta a ser mensurada.
Atributos das subações
a) Objetivo: expressa os resultados a alcançar.
b) Produto: define bens ou serviços que resultam da ação, destinados ao público-alvo
do programa. É obrigatória a definição de um produto fisicamente apurável.
c) Unidade de Medida: define padrão selecionado para mensurar a produção do bem
ou

serviço.

Representa

a

dimensão

fisicamente

mensurável

do

produto,

sendo, portanto, o elemento que dá significado a quantidade da meta.
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d) Quantidade
subação

define

programada:

a

quantidade

do

produto

da

a ser alcançado em determinado período de tempo.

e) Valor programado: define a previsão de custos da subação, distribuídos por
ano.
Exemplos de Produtos e Unidades de Medida:
Produto

Unidade de Medida

Família beneficiada

Unidade

Consulta realizada

Unidade

Aluno matriculado

Pessoa

Sistema implantado

% de execução

Obra realizada

% de execução

Observação: quando uma unidade do produto demandar mais de um ano do
PPAG para a sua realização, a unidade de medida deverá ser “% de execução”.
Cumulatividade da Meta Física: define se a meta é cumulativa ou não cumulativa,
estando relacionada à forma como o produto

é

apurado. A meta física

será cumulativa sempre que a sua apuração se der mediante a soma da execução
física observada mês a mês ou
será classificada

como

ano

a

ano.

Por

outro

lado, a

meta

física

não cumulativa sempre que a soma dos dados físicos mês

a mês ou ano a ano gerar dupla contagem da mesma unidade antes executada.
Nestes casos, a meta física é apurada considerando o maior valor executado durante
o ano.
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5. Regionalização das Metas Físicas e Financeiras
Devem ser

observadas

as

subações

que

possuem

caráter

regionalizado

ou seja, aquelas em que é possível identificar o localizador da despesa, distribuídas
geograficamente

em

uma

ou

mais

regionais

administrativas

do

município. Exemplo: alunos matriculados, ações de fiscalização, atendimentos da área
social, etc..
As Secretarias e órgãos temáticos deverão definir, de forma regionalizada, quando for
o caso, as metas físicas e financeiras, bem como o fluxo operacional de todas as etapas
da programação e execução da despesa.
VI – METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PPAG 2018-2021 E DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA 2018

A elaboração do PPAG para 2018-2021 e da Proposta Orçamentária de 2018 envolverão
todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, além
da participação dos Conselhos Municipais, como forma de ampliar o espaço de
discussão e planejamento no processo de participação da sociedade na agenda das
políticas públicas.
Os órgãos setoriais deverão elaborar a sua programação para o ano de 2018, de duas
formas:
a) Qualitativa, na qual ocorre a formulação qualitativa dos programas, a ções e
subações;
b) Quantitativa, na qual ocorre a quantificação física e financeira das ações e
subações.
FASE QUALITATIVA
1º PASSO: A partir das diretrizes gerais estabelecidas, cada órgão deve identificar
as demandas de acordo com os serviços prestados considerando os
Projetos Estratégicos, as Áreas de Resultado, as propostas dos
Conselhos Municipais e os programas e projetos intersetoriais, ou seja,
que possuem interface com outros órgãos da PBH.
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2º PASSO: Cada órgão deverá fazer um levantamento preliminar dos seus respectivos
programas, ações e subações atuais e os que poderão compor a
elaboração do PPAG 2018-2021. Todas as informações serão objeto de
discussão entre os órgãos setoriais e a SMPL/SMAO. O planejamento
das ações e subações (orçamento e metas físicas) deve ter clareza
na definição dos produtos (bens ou serviços entregues à sociedade), que
serão monitorados e avaliados no PPAG.
As propostas de alterações e adequações nos Programas, nas Ações e Subações
deverão ser encaminhadas por meio dos formulários seguintes, que se encontram
publicados na Intranet do Portal da PBH no seguinte caminho:
Sala do Servidor > Intranet > Modernização > Serviços e Informações
> Formulários > Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil >
formulários de nº 02801124, 02801125, 02801126.
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3º PASSO: Os órgãos setoriais devem enviar os formulários preenchidos, assinados
e digitalizados, até o dia 26 de junho de 2017,

para o e-mail

ppag@pbh.gov.br. Estas informações serão cadastradas no Sistema
Orçamentário e Financeiro – SOF, Módulo Orçamento, pela SMAO
e não serão aceitas propostas fora deste formato.

As propostas setoriais de estrutura de Programas, Ações e Subações serão
analisadas e avaliadas pela Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento, visando à
identificação de possíveis inconsistências metodológicas.

FASE QUANTITATIVA
O presente Manual procura detalhar e sugerir os procedimentos operacionais que
serão adotados no processo de elaboração da proposta orçamentária de cada órgão
e entidade do Município, em complementação e contribuição ao cronograma de
trabalho de cada unidade gestora orçamentária.
As Gerências Orçamentárias e Financeiras, no exercício das atribuições legais de
coordenar o processo de elaboração orçamentária, são responsáveis pela
consolidação das informações, pelo repasse, adequação e ajuste setorial dos
quantitativos físicos e financeiros do P P A G e da Proposta Orçamentária Anual POA, apoiando-se nas seguintes etapas:
1º PASSO: Levantamento de Dados
Informações sobre a execução dos instrumentos jurídicos contidos no SUCC,
geridos ou não pelo órgão (exemplo: contratos de limpeza e vigilância),
detalhando os valores previstos para os exercícios e os reajustes acordados,
bem como detalhamento das despesas obrigatórias;
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Informações orçamentárias do SOF, módulo SIGO, sobre a evolução mensal
da despesa, detalhada por fonte de recurso, referentes aos exercícios
anteriores, além da execução de janeiro a maio de 2017;
Informações

sobre

a

evolução

da

receita

arrecadada

dos

exercícios anteriores e no período de janeiro a maio de 2017, obtida pelos
serviços públicos prestados à população;
Informações referentes à execução das metas físicas, do SOF, no módulo
monitoramento do PPAG ou no módulo de orçamento, de anos anteriores,
além da execução de janeiro a maio de 2017.
2º PASSO: Preparativos Setoriais
Definição da equipe e capacitação dos responsáveis pelos trabalhos
de coordenação e elaboração da POA para 2018 e do PPAG 2018-2021;
Alinhamento do cronograma interno de reuniões e proposta de trabalho, com o
cronograma, as diretrizes e matrizes orçamentárias definidas pela SMAO;
Averiguação da consistência dos dados extraídos do SOF e do SUCC, para fins
de elaboração do orçamento e da revisão do PPAG;
Identificação, nas Secretarias e Órgãos setoriais da PBH, dos investimentos
nas áreas sociais e urbanas que irão impactar na operação dos serviços
prestados e, por via de consequência, alterar os quantitativos de pessoal e
custeio da POA (exemplo: construção de escolas, unidades de cultura, unidades
de saúde);
Conhecimento e análise das propostas dos conselhos municipais de direito,
para adequação à proposta orçamentária;
Levantamento dos Projetos Estratégicos que irão impactar na despesa do órgão
para o próximo exercício.
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3º PASSO: Elaboração da Proposta Setorial
Revisar as classificações orçamentárias, por fonte de recursos, natureza
de despesa e finalidade de gasto, garantindo a compatibilização com a UO,
UA, na fase qualitativa;
Analisar o fluxo de ingresso de recursos e revisar as fontes de recursos
obtidas ou prováveis de obtenção, sob a responsabilidade de cada órgão e
entidade, oriundas de serviços prestados pelo município;
Consolidar e repassar às unidades e gerências setoriais a evolução dos
quantitativos da gestão orçamentária e financeira dos exercícios de 2014
a 2016, além da execução de janeiro a maio de 2017, extraídas do
SOF/SIGO, por ação de cada UO;
Enviar

as

matrizes

orçamentárias

disponibilizadas

com

os

limites orçamentários definidos pela SMAO às unidades e gerências
setoriais para servirem como referência e limite da POA 2018 e PPAG 20182021;
Receber, consolidar, ajustar e verificar a consistência das informações
enviadas pelas unidades e entidades municipais, a fim de adequar os
quantitativos físicos, orçamentários e financeiros da POA e Revisão do
PPAG às diretrizes orçamentárias definidas pela SMAO;
Registrar no SOF e enviar, de forma eletrônica, as informações da
POA/2018 e PPAG 2018-2021.
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FASE DE CONSOLIDAÇÃO

1º PASSO: Verificação, consolidação e validação, pela SMAO, das propostas de metas
físicas e financeiras lançadas pelos órgãos setoriais no sistema;
2º PASSO: Discussão interna entre a SMAO/SMPL, SMF, SMGO e órgãos setoriais, se
necessário, da consolidação final das propostas do PPAG e LOA.
3º PASSO: Elaboração, pela SMAO, dos documentos finais a serem enviados ao
Legislativo;
4º PASSO: Envio dos documentos finais ao Legislativo, que conterão:
a) Mensagem do Prefeito: encaminhamento dos Projetos de Lei de Revisão do PPAG
2017 e da Lei Orçamentária para 2017 com avaliação da situação atual e perspectivas
para o Município; síntese da orientação estratégica, elencando os eixos de atuação;
impacto de restrições de ordem legal sobre o planejamento orçamentário e estimativa
das principais receitas orçamentárias para 2017;
b) Textos dos Projetos de Lei;
c) Anexos aos Projetos de Lei: conforme determinado pela legislação.
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VII – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPAG 2018-2021 E DA PROPOSTA
1. Definição da
Estrutura
Programática

Fixação de limites de
despesas e
estimativas de
receitas;
apresentação do
cenário financeiro e
etapas do processo,
na reunião de
abertura oficial.
Prazo: 15/05/17
Atores Principais:
GP, SMPL, SMF
Suporte: SMAO
Curso Técnico: 18 e
19/05/17

19/05/17

2. Fixação de Limites
Orçamentários

Definição da
estrutura de
Programas
Ações e Subações
de cada órgão/PBH.
Início: Maio/17
Prazo: 26/06/17
Atores Principais:
Órgãos Setoriais
Adm. Direta e
Indireta
Suporte: SMAO

3. Elaboração do
Orçamento Setorial

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

Até 26/06/17
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4. Análise e
Consolidação
Orçamentária

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

29/09
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