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Abertura do Processo Oficializar a abertura do processo, criar banner e cronograma, disponibilizar e-
mail de sugestões e publicar informativos. X

Expedir ofícios de comunicação da abertura do processo às 
Unidades Orçamentárias e Poderes.

Comunicar abertura do processo, procedimentos e cronograma de atividades de 
elaboração do PLDO 2021. X

Expedir ofícios de solicitação do Ambiente para Audiência Pública Solicitar o espaço para Audiência Pública de apresentação do PLDO 2021. X

Ofício para Publicação da data da Audiência Pública Solicitar  publicação de aviso da Audiência Pública em jornais de grande 
circulação, diário oficial e site da SEPOG X

Expedir ofícios solicitando informações técnicas para elaboração 
dos anexos do PLDO 2021 para o ALE, TCE, TJ, MP, DPE,  
SEFIN, PGE, IPERON e demais Unidades Orçamentárias.

Solicitar informações específicas de caráter técnico a serem utilizadas na 
elaboração dos anexos do PLDO 2021, conforme MDF 2019 - 10° edição e LRF X X

Publicar Manual de elaboração da PLDO2021 Publicar as diretrizes gerais a serem seguidas no desenvolvimento da LDO2021. X

Realizar Reuniões com os Técnicos das Unidades Orçamentárias e 
Técnicos  dos Poderes

Para sensibilização das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo no 
cumprimento da Gestão Fiscal e da importância das informações. X

Realizar Reuniões com as Unidades Orçamentárias - para Gestores Para sensibilização das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo no 
cumprimento da Gestão Fiscal e da importância das informações. X

Publicação no site da SEPOG da MINUTA de texto do PLDO 2021 - 
versão inicial para discussões e sugestões

Disponibilizar do texto do Projeto de Lei da LDO 2021, para cooperação, 
considerações e definições. X

Publicar 2ª versão do PLDO Disponibilizar texto do Projeto de Lei LDO 2021, com as alterações e 
modificações de acordo com os estudos e reuniões realizadas no período. X

Realizar Reuniões com os Poderes. Com o objetivo de uniformizar conceitos, discutir procedimentos, fixar parcerias e 
buscar consenso. X X

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

Análise do histórico das metas estabelecidas e realizadas da receita, despesa, 
dívida líquida e resultados, e estimar as metas para  2021, 2022 e 2023. X X X

Disponibilizar texto e Demonstrativos das metas e riscos fiscais do 
PLDO 2021.

Tornar público no site da SEPOG texto e demonstrativos do PLDO para 
conhecimento, análise e sugestões da sociedade. X

Audiência pública para apresentação, conhecimento e deliberação 
do PLDO 2021.

Apresentar Minuta da LDO 2021, para Analise, discussões e sugestões de 
alterações pela sociedade. X

Adequação do PLDO 2021 em função da Audiência Pública. Utilização das sugestões e alterações enviadas para o e-mail 
sugestoespldo@sepog.ro.gov.br e definidas na Audiência Pública. X

Encaminhar PLDO a DITEL para encaminhamento à ALE. Apreciação e análise para aprovação da Lei. X
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