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Comunicar  às instituições parceiras e unidades orçamentárias do 
executivo a abertura do processo.

 Comunicaçaõ formal da aberura dos procedimentos da elaboração 
das proposta orçamentária para 2018.

X

Disponibilizar email:  sugestoesloa2018@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

Disponibilização da MINUTA P-LOA 2018
Disponibilizar texto da minuta do Projeto de Lei da LOA 2018, 
para conhecimento, cooperação e considerações dos técnicos e da 
sociedade

X

Disponibilizar valores da receita orçamentária por natureza e  
Fonte/Destinação

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

X

Disponibilizar valores dos limites orçamentários 
Definição limites das propostas orçamentárias por Fonte/Destinação 
de Recursos para o exercício de 2018.

X

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

X

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

X

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

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  

 Realizar Audiência Publica para apresentação do P-LOA 2018
apresentação da Minuta da LOA 2018, para  Analise, discussões, 
sugestões e alterações a serem realizadas em parceria com a 
sociedade

X

Adequação do Projeto de Lei às demandas da Audiencia Conclusão do PL e encanminhamento à DITEL/CC X

 Encaminhamento do PLOA à Coordenadoria Técnica Legislativa Análise, ajustes, assinaturas e envio para ALE. X

agosto

* SUJEITO A MODIFICAÇÕES

X

Atividade Objetivo
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