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Conheça e consulte os programas do
PPAG 2020-2023 organizados
por temas específicos.

O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
O sistema de planejamento e orçamento é o conjunto das leis, previstas pela Constituição Federal e pela Constituição
Estadual, que compõem o Orçamento Público.
O Poder Executivo encaminha à Assembleia de Minas quatro projetos referentes ao planejamento e ao orçamento público,
que, depois de aprovados pelos deputados e sancionados pelo governador, tornam-se leis:
•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).
O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é o planejamento da atuação do Estado para um período de
quatro anos. Ele é revisto anualmente para ser adequado ao orçamento do ano seguinte. Por conter informações
que deixam claro como, onde, quando, com qual objetivo e em que o Estado pretende investir os recursos públicos, o PPAG torna-se uma peça fundamental para que a população discuta as decisões sobre o planejamento do
Estado e participe delas.

O PPAG E A PARTICIPAÇÃO POPULAR
A ALMG, por meio das Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, realiza, anualmente, o processo de discussão participativa do PPAG. A população pode participar das discussões sobre esse plano por
meio da consulta pública temática, pelo Portal da Assembleia, aberta a todos os interessados.

GUIA DE PROGRAMAS ORGANIZADOS POR TEMAS ESPECíFICOS
Este guia contém as principais informações para que você possa compreender a estrutura e os atributos dos programas e
ações do PPAG 2020-2023, revisão 2022, relacionados ao tema que será discutido por você. Com isso, você terá subsídios
importantes para discutir com seus pares suas sugestões para o aperfeiçoamento do plano e apresentá-las por meio do
formulário de sugestões.
Os temas específicos são:
•Agropecuária
•Assistência Social
•Ciência, Tecnologia e Inovação
•Cultura
•Desenvolvimento Econômico
•Direitos Humanos
•Educação
•Energia
•Esportes
•Habitação
•Meio Ambiente
•Municípios e Desenvolvimento Regional
•Política Fundiária
•Política sobre Drogas
•Recursos Hídricos
•Saneamento Básico
•Saúde
•Segurança Alimentar
•Segurança Pública
•Trabalho, Emprego e Renda
•Transporte e Trânsito
•Turismo
Para cada tema específico, existe um conjunto de programas que contém um grupo de ações. Neste guia, você encontrará os programas relacionados ao tema Segurança Alimentar.
Caso deseje consultar a íntegra do PPAG, acesse:
almg.gov.br >> Acompanhe: Planejamento e Orçamento Público >> PPAG
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