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Abertura do Processo
Oficializar a abertura dos procedimentos das atividades para elaboração do Projeto de 
Lei.

X

Publicação dos documentos iniciais para abertura do processo
Publicação no site da SEPOG do Cronograma de Atividades, Manual de Elaboração, 
base legal e comunicados.

X

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

Comunicar abertura do processo, procedimentos e publicação do cronograma de 
atividades de elaboração do PLOA 2021.

X

Expedir ofícios de solicitação do Ambiente para Audiência Pública Solicitar o espaço para Audiência Pública de apresentação do PLOA 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 PLOA 2021 para o ALE, TCE, TJ, MP, DPE,  DETRAN e 
demais Unidades Orçamentárias.

Solicitar informações específicas de caráter técnico a serem utilizadas na elaboração 
dos anexos do PLOA 2021, conforme MDF 2020 e LRF

X

Projeção da Receita 2020 - SIGAP (IN 57-TCE)  
O Poder Executivo deverá remeter os dados da projeção de receitas ao TCE por meio 
eletrônico (SIGAP), até 45 dias, a contar do 5º dia útil do mês de agosto 
(21/09/2019)

X

Estudos de estimativa de receita para cumprimento do art. 13 da LDO 
2020.

O Poder Executivo encaminhará até o dia 06 de julho de 2020 ao Tribunal de 
Contas do Estado - TCE a projeção das receitas por Fonte de Recursos e a 
Projeção da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2021.

X

Estudos de estimativa de receita para cumprimento do art. 13 da LDO 
2020.

O Poder Executivo deve encaminhar à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de 
Contas, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do 
Estado, até o dia 24 de julho de 2020, a projeção das receitas por Fonte de Recursos e 
a Projeção da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2021.

X

Parecer de Viabilidade - Decisão Monocrática TCE sobre a estimativa 
da Receita, conforme art. 13 LDO 2020.

O Tribunal de Contas do Estado publicará Deliberações do Tribunal do Pleno e 
decisões singulares, sobre a Estimativa da Receita até 20/07/2020

20 jul

Treinamento para inserção de Dados do Orçamento no Siplag
Disponibilização na plataforma EAD da Sepog, das vídeo aulas relativas ao Módulo 
Orçamento.

X X X

Disponibilizar valores da receita orçamentária por natureza e  
Fonte/Destinação (Provisório)

Disponibilizar demonstrativo da receita orçamentária por natureza e fonte/destinação 
para conhecimento e utilização pelas Unidades Orçamentárias 

X

Disponibilizar valores dos limites orçamentários 
Definição dos limites das propostas orçamentárias por Fonte/Destinação de Recursos 
para o exercício de 2021.

X

Disponibilizar SIPLAG 
Disponibilizar SIPLAG - Módulo Orçamento para inserção dos dados pelas Unidades 
Orçamentárias

21 jul 10 ago

Orientar Unidades Orçamentárias
Agendamento de atendimento técnico das Unidades Orçamentárias e seus  
profissionais da área de planejamento para uniformizar conceitos e sanar dúvidas

X X

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

11 ago

Publicar 1ª versão do PLOA
Disponibilizar texto do Projeto de Lei Orçamentária 2021, com as alterações e 
modificações de acordo com os estudos e reuniões realizadas no período.

X

Finalizar o projeto de Lei e relatórios para realização da audiências 
pública

Concluir o Projeto com as considerações e indicações da sociedade e dos profissionais 
de planejamento das Unidade Orçamentárias

X

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

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

14 ago

Adequação do PLOA 2021 em função da Audiência Pública e 
sugestões encaminhadas por e-mail.

Utilização das sugestões e alterações enviadas para o e-mail 
sugestoesloaro@sepog.ro.gov.br e definidas na Audiência Pública.

X

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