Passo a passo para a
Consulta Pública.
Participe!

O que é a Consulta Pública?
A Consulta Pública é uma das ferramentas de participação da sociedade no
processo legislativo e nas atividades parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. É utilizada para colher sugestões da sociedade sobre temas ou projetos de lei em
discussão na ALMG. Seu objetivo é incentivar a participação da população nas questões de
interesse coletivo, ampliar a discussão sobre determinado assunto e embasar as decisões
dos parlamentares sobre a elaboração, o acompanhamento e a avaliação das políticas
públicas estaduais.

O que é o PPAG?
O PPAG (Plano Plurianual de Ação Governamental) organiza os programas e ações
que o governo pretende desenvolver no período de quatro anos, com as respectivas
metas físicas e orçamentárias, bem como as regiões do Estado a serem beneficiadas. É
um plano de médio prazo, que passa por revisões anuais para torná-lo compatível
com a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Por conter informações que deixam claro como, onde, quando, com qual objetivo
e em que o Estado pretende gastar os recursos públicos, o PPAG torna-se uma peça
fundamental para que a população discuta e participe das decisões sobre o planejamento
do Estado.
E você pode participar da elaboração do plano, no primeiro ano do ciclo, ou de sua
revisão anual, nos três anos subsequentes!

Como participar do PPAG por meio da Consulta Pública?
Programe-se: a Consulta Pública do PPAG ficará disponível
no Portal da Assembleia de 18 a 29 de outubro.

Passo a passo:
1. Na página inicial do Portal da Assembleia, clique na imagem com a logomarca do
PPAG, que aparece em destaque na parte superior da tela. Ela irá direcioná-lo à
página da Consulta Pública.

2. Para participar, é preciso estar logado no Portal. Não tem cadastro? É simples:
preencha os campos em branco com seus dados pessoais (e-mail, nome completo,
município e senha).
3. Em seguida, escolha o tema sobre o qual deseja opinar.
4. Antes de deixar a sua sugestão, você pode ler o Guia de programas da área
que escolheu. Ele é uma espécie de índice que agrupa os programas por temas e
indica sua localização no PPAG, facilitando a consulta.
5. Quer mais informações? Há também o material Programas e ações do PPAG,
documento mais detalhado, com os programas e ações do PPAG por área temática.
6. Caso esteja com dificuldades em entender os detalhes do Programas e ações do
PPAG, acesse o Mapa de conceitos. Ele contém a explicação do significado de
cada item.
Importante: Todos esses materiais o ajudarão a fundamentar ainda mais a sua
proposta. Eles estão disponíveis para acesso e download na própria página da
Consulta Pública.
7. Depois de se informar, é só formular a sua sugestão, escrever a sua contribuição
e apresentar a justificativa.
8. Confira se o tema escolhido está correto.
9. Se for representante de uma entidade, indique o nome de sua instituição.
10. Lembre-se também de indicar o número do programa ou da ação a que sua
proposta está relacionada, ou informe se estiver propondo algo novo ou que não
esteja previsto no plano.

11. Você também poderá opinar sobre as sugestões enviadas por outras pessoas,
indicando se concorda ou discorda por meio do ícone do dedo polegar.
12. Todas as sugestões recebidas na Consulta Pública serão analisadas.

O que é feito com as sugestões apresentadas pela população?
Após o evento de discussão participativa do PPAG, todas as sugestões apresentadas
são analisadas e discutidas na Assembleia. Elas podem virar emendas ao PPAG e/ou à
LOA ou requerimentos a serem enviados pela Assembleia com solicitação de informações
ou providências ao poder público ou a entidades privadas.
As sugestões passam pelo seguinte processo:
1. Comissão de Participação Popular: análise e aglutinação das sugestões
populares em propostas de ação legislativa (PLEs), que podem concluir pela
proposição de emendas ao PPAG e/ou à LOA e/ou pelo envio de requerimentos
(que também são apreciados pelas comissões temáticas) ao poder público ou a
entidades privadas.
2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: caso as sugestões
resultem em emendas ao PPAG ou à LOA, essa comissão fica responsável por
analisá-las e votá-las, antes da apreciação pelo Plenário da ALMG.
3. Plenário: votação, em turno único, do projeto de lei do PPAG e da LOA.

Como acompanhar os resultados da Consulta Pública?
A Assembleia acompanha os desdobramentos das sugestões apresentadas por
meio do monitoramento de cada PLE e, para isso, criou os Boletins de Monitoramento,
publicados no Portal da Assembleia, que contêm:
• a relação dos participantes da Consulta Pública;
• os resultados das sugestões: emendas ao PPAG ou à LOA ou requerimentos de
providências ou de pedidos de informação;
• a execução orçamentária da emenda oriunda da sugestão popular; e
• as respostas aos requerimentos enviados.

Os Boletins de Monitoramento são atualizados periodicamente, a partir do momento
em que o Poder Executivo disponibiliza os dados necessários. A cada atualização, a ALMG
envia uma mensagem aos participantes com o link da página onde estão hospedados os
boletins.
Acesse almg.gov.br >> Acompanhe: planejamento e orçamento público >
PPAG > Sugestões populares.
Além de acompanhar a implementação das sugestões pelo Portal da Assembleia, os
cidadãos interessados podem acessar a execução de todo o plano, por tema ou por região
do Estado, por meio do site Políticas Públicas ao Seu Alcance.
Acesse politicaspublicas.almg.gov.br.

Quer saber mais?
>> Acesse: almg.gov.br/ppag.

