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

Comunicar a abertura do processo de elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual 2022 e disponibilizar e-
mail:  gpgsepog20@gmail.com para recepção das cooperações

X

Expedir ofícios solicitando informações técnicas para elaboração do PPA e LOA concomitantemente. X

Encerrar a coleta de dados Data limite para apresentação dos dados referente a solicitação de informações técnicas. 31/05

Manual de elaboração LOA para o exercício 2022
Publicar o manual com diretrizes gerais a serem seguidas no desenvolvimento do Projeto da  Lei Orçamentária 
Anual.

X

Revisar informações apresentadas pelas Unidades Orçamentárias Verificar eventuais incompatibilidades X X X

Orientar os servidores que irão inserir informações no sistema de planejamento, com propósito de sanar dúvidas, 
evitar erros e preservar a qualidade das informações

Obs. Em virtude das medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19),  as 
orientações poderão ser realizadas via WhatsApp, e- mail, telefone ou qualquer outro meio de comunicação que 
possíbilite a transferência de conhecimento.

Estudos de estimativa de receita para cumprimento do art. 14 da LDO 2022.
O Poder Executivo encaminhará até o dia 05 de julho de 2021 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 2022.

05/07

Parecer de Viabilidade - Decisão Monocrática TCE sobre a estimativa da Receita, 
conforme art. 14 - LDO 2022.

O Tribunal de Contas do Estado publicará Deliberações do Tribunal do Pleno e decisões singulares, sobre a 
Estimativa da Receita até 19/07/2021.

19/07

Disponibilizar valores dos tetos orçamentários Definição dos limites das propostas orçamentárias por Fonte/Destinação de Recursos para o exercício de 2022. 20/07

Publicar 1ª versão do PLOA
Disponibilizar texto do Projeto de Lei Orçamentária 2022, com as alterações e modificações de acordo com os 
estudos e reuniões realizadas no período

X

Disponibilizar o Módulo Orçamento para inserção dos dados pelas Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, 
no período de 11 à 20 de agosto de 2021

Disponibilizar SIPLAG - Módulo Orçamento para inserção dos dados pelas Unidades Orçamentárias - ALE, MP, 
TJ, TCE e DPE, no período de 16 à 27 de agosto de 2021

16 à 27

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

Realizar Audiência Pública  (Obs: Somente será realizada caso a pandemia causada pelo 
COVID-19 esteja controlada e exista autorização do governo e/ou órgãos de saúde para a 
sua realização

Apresentar Minuta da LOA 2022, para Análise, discussões e sugestões de alterações pela sociedade. X

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 gpgsepog20@gmail.com e definidas na Audiência 
Pública.

X

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

Consolidar e enviar Projeto de Lei Conclusão e encaminhamento à DITEL/CC X

Projeção da Receita 2022 - 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 (21/09/2021)

X

* SUJEITO A MODIFICAÇÕES

JULHO AGOSTO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

ATIVIDADE OBJETIVO
PERÍODO

MAIO JUNHO SETEMBRO

Obs: A SEPOG ultilizará o sistema SIPLAG para a elaboração da LOA 2022
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANAUAL 2022 - Inciso III, §3º do Art. 135 da CE.

X

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

Disponibilizar SIPLAG - módulo Orçamento - LOA 2022 para inserção de dados

11/08 à 20/08

Orientações/Apoio/Treinamentos para profissionais da área de planejamento (gerentes de 
programa, coordenadores de comitê gestor e demais usuários) para inserção de 
informações no sistema de planejamento.

X X X X X


