
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2016

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS

08 09 10 15 18 / 30 19 20 22 27

Disponibilizar email:  sugestoesloa2016@sepog.ro.gov.br  no site da SEPOG 

para recepção das cooperações

Coleta de cooperação dos profissionais de planejamento e da sociedade em geral para 

melhorar a qualidade da peça.
X

Comunicar  às instituições parceiras e unidades orçamentárias do executivo a 

continuidade do processo.

 Comunicaçaõ formal (ofícios) da continuidade dos procedimentos da elaboração das 

proposta orçamentária para 2016.
X

Disponibilização da MINUTA P-LOA 2016 -  iniciação de discussões e coleta 

de sugestões

Disponibilizar texto da minuta do Projeto de Lei da LOA 2016, para 

conhecimento, cooperação e considerações dos técnicos e da sociedade
X

Disponibilizar demonstrativo da receita orçamentária por natureza e  

Fonte/Destinação

Disponibilizar demonstrativo da receita orçamentária por natureza e 

fonte/destinação para conhecimento eutilização das Unidades Orçamentárias 
 X

Disponibilizar SIPLAG - módulo Orçamento para inserção de dados
Disponibilizar SIPLAG com as adequações e orientações, para inserção dos 

dados pelas Unidades Orçamentárias
X  

Disponibilizar e comunicar valores dos limites orçamentários para os técnicos 

de planejamento das unidades orçamentarias

Definição limites das propostas orçamentárias por Fonte/Destinação de Recursos 

para o exercício de 2016.
X

Orientar e atender as Unidades

Agendamento de atendimento técnico das Unidades Orçamentárias e seus  

profissionais da área de planejamento para uniformizar conceitos e sanar 

dúvidas

X

Encerrar inserção de dados no SIPLAG
Encerrar  inserção dos dados pelas Unidades Orçamentárias e iniciar elaboração 

de relatórios e providencias finais
X

Finalizar o projeto de Lei e relatórios para realização da audiências pública
Concluir o Projeto com as considerações e indicações da participação social, dos 

profissionais de planejamento das Unidade Orçamentárias
X

 Audiência Publica para apresentação do P-LOA 2016

apresentação da Minuta da LOA 2016, para  Analise, discussões, sugestões e 

alterações a serem realizadas em parceria com toda a sociedade e Unidades 

Orçamentárias.

X

Conclusão do Projeto de Lei e Anexo e encaminhamento à Coordenadoria 

Técnica Legislativa
Conclusão do PL e encanminhamento à COTEL/CC X

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

OUTUBROSETEMBRO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Atividade Objetivo
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