
ELABORAÇÃO DO PLDO 2016
CRONOGRAMA ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS

ABRIL

19 20 25 26 27 02 10 26 01 a 30 04 05 08

Disponibilização do email:  sugestoespldo2016@sepog.ro.gov.br  no site da SEPOG 
para recepção das cooperações

Coleta de cooperação dos atores e da sociedade em geral para publicação no portal. X   

Expedir ofícios de comunicação e convite para Reunião técnica com os Poderes
Comunicar abertura do processo do PLDO 2016, convidar os Poderes para reunião 
de discussão para definições de procedimentos, cronogramas de atividades e 
uniformização de conceitos para fixar parcerias e buscar concenso.

X  

Expedir ofícios solicitando informações técnicas para elaboração dos anexos do 
PLDO 2016 para a SEFIN, PGE e IPERON

Solicitar informações  técnicas das U. O. SEFIN, PGE e IPERON a serem utilizadas 
na elaboração dos anexos do PLDO 2016. X

Disponibilização da MINUTA P-LDO 2016 -  iniciação de discussões e sugestões
Disponibilização do texto do Projeto de Lei da LDO 2016, para cooperação , 
considerações e definições. X

Realizar reunião com técnicos dos Poderes Definição de metas e/ou resultados a serem alcançados em 2016. X X

PERÍODO

MAIOFEVEREIRO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

MARÇO

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Atividade Objetivo

Publicação do Convite c/ local da Audiencia Pública Publicação do convite no site da SEPOG no Baner Projeto - LDO 2016. X

Realizar Estudos e elaborar demonstrativos de metas e riscos fiscais (Art. 4º  e 
Parágrafos da LRF) e disponibilizar

Estudo do histórico das metas estabelecidas e realizadas da receita total e primária, 
despesa total e primária, resultado primário e nominal, divida consolidada e divida 
liquida comparando-as com resultados de anos anteriores e definir/estimar as metas 
para o próximo triênio (2016,2017 e 2018).

X X X X X X X

Disponibilização da P-LDO 2016 - (Texto e Demonstrativo) versão para 
apresentação em Audiencia Pública

Tornar público texto e anexos do PLDO no site da SEPOG, para análise e 
delliberação da sociedade na audiência pública.

X

Audiência pública para apresentação e deliberação do P-LDO 2016
apresentação da Minuta da LDO 2016, para  Analise, discussões, sugestões e 
alterações a serem realizadas em parceria com toda a sociedade e Unidades 
Orçamentárias.

X

Correção do P-LDO em função da Audiência pública
Utilização das sugestões e alterações enviadas para o  email 
sugestoespldo2016@sepog.ro.gov.br.

X

Encaminhamento do PLDO a COTEL para encaminhamento a ALE Apreciação e analise para aprovação da Lei. X

* SUJEITO A MODIFICAÇÕES


