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INTRODUÇÃO 

 

Este Guia de Elaboração da LOA tem o objetivo de proporcionar a 

padronização, difundir e homogeneizar o conhecimento dos procedimentos técnicos e 

viabilizar o aperfeiçoamento do processo de elaboração do projeto da LOA no âmbito 

do Governo de Rondônia. 

Nesse sentido, as orientações abaixo têm como finalidade auxiliar a 

compreensão do fluxo desse processo sem, contudo, substituir o Manual Técnico de 

Orçamento – MTO, edição 2018, Brasília, 2017, Portaria Nº 23, de 04 de maio de 2017, 

que trata dos conceitos orçamentários relevantes. 

 

 

Equipe Técnica 

 

 

 

 

 

 

  



	 5	

1. PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DA LOA 

 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 165, definiu três instrumentos de 

planejamento e orçamento da Administração Pública, a saber: 

 
I.   Plano Plurianual (PPA), que representa o planejamento de médio prazo do 

Governo Estadual, estabelecendo, de forma regionalizada, as diretrizes, os 

objetivos e as metas da Administração para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

II. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que representa o planejamento de 

curto prazo e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e compreende as 

metas e prioridades da Administração Pública Estadual, incluindo as despesas 

de capital para o exercício financeiro subsequente. Também dispõe sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 

III. Lei Orçamentária Anual, que também representa o planejamento de curto 

prazo e compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus 

fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de 

investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto; e o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 

direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público. 

 

Esses instrumentos de planejamento e orçamento estão regulamentados em 

diversos instrumentos legais: 

 

Ø Constituição Federal de 1988, artigos 165 a 169, que estabelecem as normas 

gerais de gestão orçamentária e financeira. Especialmente, o § 5º, artigo 165, 

inova em relação às Constituições anteriores, ao dispor que a Lei Orçamentária 

Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das 

empresas e o orçamento da seguridade social; 
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Ø Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece as normas técnicas 

de elaboração e execução do orçamento; 

Ø Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e inova ao 

promover o controle sobre o gasto público através do mecanismo de 

transparência; introduz, ainda, novos conteúdos à Lei Orçamentária Anual, além 

dos já previstos na Constituição Federal e na Lei 4.320. 

Ø Portarias Ministeriais: Portaria SOF nº 42, de 14 de abril de 1999 – atualiza a 

discriminação da despesa por função e estabelece conceitos de função, 

subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais; Portaria 

Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 – dispõe sobre normas gerais de 

consolidação das contas públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal  

e Municípios, e dá outras providências; Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, 

de 25 de agosto de 2015 – altera a codificação da receita; 

Ø Constituição Estadual de Rondônia, artigos 134 a 138 – dispõe sobre normas 

gerais de gestão orçamentária e financeira, repetindo basicamente o texto da 

Constituição Federal. 

 

Para efeito de elaboração da Lei Orçamentária Anual, entende-se por: 

 

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental visando a 

concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores e metas 

estabelecidos no Plano Plurianual; 

 

II - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, do qual resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo; 

 

III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um 

produto que concorre à expansão ou ao aperfeiçoamento da ação de Governo;  
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IV - Operação Especial: despesa que não contribui para a manutenção das ações de 

Governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a 

forma de bens ou serviços;  

 

V - Unidade Orçamentária: segmento da Administração cujo orçamento consigna 

dotações específicas à realização dos Programas de Trabalho; 

 

VI - Função: maior nível de agregação de despesas das diversas áreas de atuação do 

Setor Público;  

 

VII - Subfunção: representa um nível de agregação imediatamente inferior à Função e 

deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da identificação 

da natureza das ações; 

 

VIII - Categoria Econômica de Despesa: representa o efeito econômico da realização 

das despesas, classificadas em despesa corrente e despesa de capital; 

 

IX - Grupo de Despesa: representa um agregador de elemento de despesa com as 

mesmas características quanto ao Objeto de gasto; 

 

X - Modalidade de Aplicação: representa a forma como os recursos serão aplicados 

podendo ser diretamente ou sob a forma de transferências a outras entidades públicas 

ou privadas que se encarregarão da execução das ações; 

 

XI - Fonte de Recurso: representa um agrupamento de natureza de receitas ou 

recursos indicados para realizar despesas; 

XII - Transferências Voluntárias: entrega de recursos correntes ou de capital a outro 

Ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 

decorra de determinação constitucional ou legal ou se destine ao Sistema Único de 

Saúde - SUS; 

 

Os Grupos de Natureza de Despesa serão assim identificados: 
 

I. Pessoal e encargos sociais - 1; 
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II. Juros e encargos da dívida - 2; 

III. Outras despesas correntes - 3; 

IV. Investimentos - 4; 

V. Inversões financeiras - 5; e 

VI. Amortização da dívida - 6. 

 
As Unidades Orçamentárias são agrupadas em Órgãos Orçamentários 

entendidos como sendo o maior nível da classificação institucional. 

A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados 

diretamente pela Unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, ainda que 

na forma de descentralização, a outras esferas de Governo, Órgãos ou Entidades, de 

acordo com a especificação estabelecida observando-se, no mínimo, o seguinte 

detalhamento: 

 
I. Transferências à União - 20; 

II. Transferências a municípios - 40; 

III. Execução Orçamentária Delegada a municípios - 42; 

IV. Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos - 50; 

V. Transferências às instituições privadas com fins lucrativos - 60; 

VI. Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP - 67; 

VII. Transferências às instituições multigovernamentais - 70; 

VIII. Transferências a consórcios públicos - 71; 

IX. Transferências ao exterior - 80; 

X. Aplicações diretas - 90; e 

XI. Aplicação direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades que 

integram o Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social - 91. 

 
 
2. NOVA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA 

A LOA será́ elaborada conforme as alterações normatizadas pela Portaria 

Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, a qual alterou a Portaria Interministerial 

STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001 ao abordar o novo mecanismo de gestão da 

classificação por natureza da receita orçamentaria, isto é, a nova estrutura de codificação. 



	 9	

A Nota Técnica no 1/2017/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, do Ministério da Fazenda, da 

Secretaria do Tesouro Nacional, da Subsecretaria de Contabilidade Pública e da Coordenação 

Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, enfatiza: 

 
Nesse contexto, o artigo 51 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal LRF), estabeleceu a obrigatoriedade de 

consolidação das contas públicas nas três esferas de governo. Sendo assim, 

passou a ser necessário utilizar critérios uniformes de registro e apropriação 

das receitas orçamentárias no âmbito da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios. Nota Técnica no 1/2017/CCONF/SUCON/STN/MF-

DF. 

 

Assim, tendo em vista a adequação as alterações orçamentárias que visam o 

aprimoramento de registro da receita orçamentária e possibilita o seu desdobramento por todos 

os entes da Federação, ainda padronizando pela nova estrutura de codificação da classificação 

por natureza da receita orçamentária por meio da Portaria Interministerial STN/SOF no 5, de 

25 de agosto de 2015, válida a partir do exercício financeiro de 2016 para a União para Estados 

e Municípios, houve adequação dos estudos para a realização da previsão das receitas do 

exercício. 

A 21ª reunião do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis 

(GTCON), realizada em maio/2016, e publicada pela STN, refere-se as novas codificações da 

Classificação por Natureza da Receita Orçamentaria, com a devida obrigatoriedade de uso da 

Nova Classificação por NR a partir do exercício. 

Então, a SOF em conjunto com a STN efetuou as alterações do ementário da Receita 

Orçamentaria, trazendo um novo padrão de codificação. 

Para o exercício, os códigos das Fontes de Recursos, foram alterados para atender, o 

artigo 5º da LDO, que normatiza as alterações conceituadas no Manual Técnico de Orçamento 

– MTO, edição 2018, Brasília, 2017, PORTARIA No 23, DE 04 DE MAIO DE 2017. 

Dessa forma, o Identificador de Uso (IU) destina-se a indicar se os recursos que 

compõem a contrapartida estadual de empréstimos, de doações, ou destinam-se a outras 

aplicações, constando da Lei Orçamentaria e dos créditos adicionais pelos seguintes dígitos, 

que antecederão o código das Fontes de Recursos: 

 

I. Recursos não destinados à contrapartida (IU 0); e 

II. Recursos destinados à contrapartidas (IU - 1). 
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O Grupo Destinação de Recursos que antecederá o código da especificação das 

destinações de recursos, serão assim definidos: 

 

I. Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - código 1; 

II. Recursos de Outras Fontes- Exercício Corrente - código 2; 

III. Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - código 3; 

IV. Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - código 6; e 

V. Recursos Condicionados - código 9. 

 

A especificação das Fontes/Destinações de Recursos serão definidos pelos seguintes 

códigos apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Especificação das Fontes/Destinações de Recursos 

ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS 
00 Recursos Ordinários  
01 Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU  
02 Recursos Destinados ao FUNRESPOL  
03 Recursos Destinados ao FUNRESPOM  
04 Recursos Destinados ao FUNDAT  
05 Recursos Destinados ao FEPRAM  
06 Compensação Ambiental  
07 Cota-Parte FES  
08 Recursos da Contribuição ao Salário Educação  
09 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
10 Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde  
11 Recursos do FGPP 
12 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
13 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos  
14 Recursos de Alienação de Bens  
15 Recursos de Operações de Créditos  
16 Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Direta  
17 Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP  
18 Recursos Transferidos pelo FUNDEB  
19 Recursos provenientes da Inscrição de Concursos Públicos na Adm. Direta e Indireta do Estado  
20 Transferência Financeira da União para o Desporto - Lei no 9.615, de 1998  
21 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE  
22 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FEAS  
23 Recursos de outras Transferências da União  
24 Transferência de Recursos do Fundo Nacional da Cultura  
25 Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais  
26 Recursos Destinados ao FUNESBOM  
27 Recursos Destinados ao FUNDIMPER  
28 Recurso Destinados ao FITHA  
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ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS 
29 Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE  
30 Recursos Destinados ao FUNDEP  
31 Recursos Destinados ao FDI/TCE  
32 Compensação Financeira dos Recursos Minerais  
33 Remuneração de Depósitos Bancários  
34 Cota-Parte do FUMORPGE  
39 Recursos do Fundo Especial do Petróleo  
40 Recursos Diretamente Arrecadados  
43 Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta  
44 Recursos destinados ao FUNEDCA  
45 Recursos Destinados ao FUNDEC  
46 Recursos Provenientes de Cessão de Direitos  
47 Recursos de Contingenciamento Especial  
48 Recursos de Desvinculação de Receita – EC nº 93/2016 
49 Recursos Destinados ao FRBL 
50 Recursos Destinados ao FUNEDM 
51 Recursos Destinados ao FEDIPI 

 

A partir da agregação do Identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recurso 
e Especificação das Fontes/Destinações de Recursos, forma-se o código completo, 
conforme a tabela a seguir. 
 
 
 
 



Tabela 2. Código completo das fontes/destinações de recursos 

GRUPO DE DESTINAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO  DE RECURSOS	 
Recursos do Tesouro - Exercício Corrente  		 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS 		 0300 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
0104 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT  0304 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT 
0110 - RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  0310 - RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 
0112 - RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  0312 - RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
0117 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA - FECOEP  0317 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA 

POBREZA - FECOEP 
0118 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB  0318 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB 
0147 - RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL  0347 - RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL 
   
Recursos de Outras Fontes- Exercício Corrente  		 Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores  
0201 - RECURSOS DO FUJU 		 0601 - RECURSOS DO FUJU 
0202 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL  0602 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL 
0203 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOM  0603 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOM 
0205 - RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM  0605 - RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM 
0206 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  0606 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
0207 - COTA PARTE FES  0607 - COTA PARTE FES 
0208 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO  0608 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO 
0209 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE -SUS  0609 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE -SUS 
0211 - RECURSOS DO FGPP  0611 - RECURSOS DO FGPP 
0213 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
HÍDRICOS  0613 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 

HÍDRICOS 
0214 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS  0614 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
0215 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0615 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
0216 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE 
GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  0616 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE 

GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
0219 - RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS 
PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO  0619 - RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS 

PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO 
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0220 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO - 
LEI N.9.615 DE 1998  0620 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO - 

LEI N.9.615 DE 1998 
0221 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  0621 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
0222 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  0622 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 
0223 - RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 
Emenda Parlamentar  0623 - RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 

Emenda Parlamentar 
0224 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA 
CULTURA  0624 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA 

CULTURA 
0225 - RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS  0625 - RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES JUDICIAIS E 

EXTRAJUDICIAIS 
0226 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM  0626 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM 
0227 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER  0627 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER 
0228 - RECURSOS DESTINADOS AO FITHA  0628 - RECURSOS DESTINADOS AO FITHA 
0229 - CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 
CIDE  0629 - CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 

CIDE 
0230 - RECURSOS DESTINADOS AO  FUNDEP  0630 - RECURSOS DESTINADOS AO  FUNDEP 
0231 - RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE  0631 - RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE 
0232 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS  0632 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS 
0233 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  0633 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
0234 - COTA PARTE DO FUMORPGE  0634 - COTA PARTE DO FUMORPGE 
0239 - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO  0639 - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
0240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS  0640 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 
0243 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE 
GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  0643 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE 

GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
0244 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNEDCA  0644 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNEDCA 
0245 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC  0645 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC 
0246 - RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS  0646 - RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS 
1100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA  1300 - RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA 
1240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA  1640 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA 

 
 



 

3. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  

O processo de elaboração da LOA é desenvolvido mediante um cronograma 

de atividades, tendo por meta a conclusão do projeto antes do dia 15 de setembro, data 

estabelecida no art. 135 da Constituição Estadual como prazo limite para 

encaminhamento do projeto da LOA à Assembleia Legislativa. 

A SEPOG realizará, anualmente, o ajuste deste cronograma, tomando por base 

a experiência dos exercícios anteriores e eventuais inovações e recomendações a 

serem observadas. 

Cada uma das fases será realizada conforme as orientações desse Guia e o 

Cronograma de Elaboração do Projeto de LOA (Anexo I). 

 

3.1. ESTIMATIVA DA RECEITA 

O art. 10º da Instrução Normativa nº 57/2017/TCE-RO determina que: 

Art. 10. Deverão ser disponibilizados demonstrativos gerais sobre a execução 

orçamentária e financeira da unidade controlada, em termos de autorização, 

empenhamento, liquidação e pagamento das despesas, bem como da 

previsão, lançamento e arrecadação das receitas, no que couber. 

 

A projeção de Receita para o exercício financeiro é realizada conforme dispõe 

a Lei no 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal.  

Diante a legalidade da regulamentação dos ingressos orçamentários 

pertencentes aos entes públicos e previstos na Lei nº 4.320/64, temos: 

 

Art. 29. Caberá́ aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar 

demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rubricas, para 

servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 

Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas 

demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. 

 Artigo 30 - A estimativa da receita terá́ por base as demonstrações a que se 

refere o artigo anterior, a arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos, 

bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar 

a produtividade de cada fonte de receita.  
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 Artigo 31 - As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas 

na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas 

circunstâncias.  

 

A Lei Complementar nº 101/2000 menciona, quanto à elaboração da Previsão 

de Receita, e estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão fiscal: 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal 

a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 

competência constitucional do ente da Federação. Parágrafo único. É vedada 

a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o 

disposto no caput, no que se refere aos impostos.  

 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 

preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão 

acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da 

projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia 

de cálculo e premissas utilizadas. 

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida 

se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 

§ 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá 

ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei 

orçamentária. 

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais 

Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 

encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as 

estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente 

líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

 

Para a LOA, toma-se como série temporal as receitas mensais dos cinco 

últimos anos. Todas as informações são solicitadas através de ofício da SEPOG dirigido 

diretamente ao gestor responsável pelo órgão ou pela entidade. 

Para se chegar aos valores constantes, realiza-se a correção monetária pelo 

índice de preços ao consumidor acumulado – IPCA. 

A estimativa da Receita do Tesouro leva em conta os parâmetros 

orçamentários definidos anteriormente pela SEFIN e pela SEPOG para elaboração da 

LDO. 
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3.2. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  

Com base nas prioridades e metas estabelecidas na LDO, a SEPOG distribuirá 

às Unidades Orçamentárias os tetos orçamentários. 

Dentro do prazo previsto no Anexo I – Cronograma de Procedimentos para 

Elaboração da LOA, as Unidades Orçamentárias elaborarão suas propostas, por meio 

do Sistema de Planejamento Governamental – SIPLAG, e oficializarão esse ato por 

ofício ao Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Em seguida, as propostas setoriais do Poder Executivo serão submetidas à 

análise técnica da SEPOG, que poderá, em articulação com as Unidades, realizar os 

ajustes necessários em vista dos recursos disponíveis e das prioridades e metas 

definidas na LDO. 

Diante disso, haverá a consolidação das propostas setoriais do Poder 

Executivo. A peça consolidada, então, será comparada às metas fiscais e às 

estimativas de receita e despesa. A SEPOG também poderá realizar ajustes e 

correções durante este procedimento. 

Por fim, as propostas orçamentárias dos órgãos dos Poderes Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público são agregadas ao orçamento, que é, então, submetido 

à apreciação e análise do Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 Na fase de discussão do Projeto de LOA, podem ocorrer diversas alterações. 

Contudo, se as alterações forem materiais, também poderão ser necessários ajustes 

na LDO e no PPA. 

 Ressalta-se que a LOA é elaborada observando a alocação de recursos mínimos 
de: 

Ø 12% com ações e serviços de saúde, conforme art. 198 da Constituição Federal, 

e art. 6º da Lei Complementar 141/2012; 

Ø 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB com remuneração de profissionais da educação básica, 

conforme artigo 60, inciso XII, dos ADCT e artigos 21, § 2º, e 22 da Lei nº 

11.494/2007; 

Ø 25% (vinte e cinco por cento) em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 

MDE, conforme disposto no art. 212º da Constituição Federal; e 
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Ø 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao Poder Judiciário para pagamento 

referente aos precatórios, de acordo com a Emenda Constitucional nº 62/2009. 

 

3.3 GERENTE DE PROGRAMA E COMITÊ GESTOR 
O decreto nº 13.814 de 15 de setembro de 2008 normatiza a figura do gerente 

de programa do comitê gestor. 

O gerente de programa deve ser nomeado através de portaria e é responsável 

por um ou mais programas dentro do plano Plurianual - PPA.  

Para realizar seu cadastro, são necessários os seguintes dados: nome 

completo, número da matricula, função que exerce dentro da unidade orçamentária, 

telefones de contato, grau de escolaridade, um breve currículo (texto de poucas linhas), 

número e data da portaria que o nomeia gerente bem como os programas que ele 

gerencia. 

Sempre que houver alteração de gerência de programas deve ser informado a 

Gerência de Planejamento Governamental – GPG/SEPOG a alteração através de 

portaria, que fica responsável por alterar o gerente responsável do programa. 

O comitê gestor é composto de um coordenador e dois membros, estes podem 

ou não ser gerentes de programas, e devem ser informadas através de portaria para 

cadastro no sistema, as informações necessárias são as mesmas que as solicitadas 

para o cadastro de gerente. Uma das principais funções do coordenador do comitê é a 

validação das informações fornecidas pela sua unidade orçamentária no momento do 

monitoramento e avaliação do PPA, o que completa o processo de informação de dados 

pela Unidade. 

 

3.4. DEMONSTRATIVOS SUPLEMENTARES 

A SEPOG publicará, em caráter suplementar, os seguintes demonstrativos: 

 

Tabela 2. Exemplo de Demonstrativo de Apuração da Aplicação em Despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

RECEITAS DO ENSINO 

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da 
Constituição) RECEITAS ARRECADADA 
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1- RECEITA DE IMPOSTOS  
    1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 

 

        1.1.1- ICMS  
        1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS  
        1.1.3- Dívida Ativa do ICMS  
        1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e 
Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  

        1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo 
de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)  

        1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do 
ICMS  

    1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD  

        1.2.1- ITCD  
        1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD  
        1.2.3- Dívida Ativa do ITCD  
        1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e 
Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD  

    1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores – IPVA  

        1.3.1- IPVA  
        1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA  
        1.3.3- Dívida Ativa do IPVA  
        1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e 
Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA   

    1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF  

        1.4.1- IRRF  
        1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  
        1.4.3- Dívida Ativa do IRRF  
        1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e 
Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF  

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS   

    2.1- Cota-Parte FPE   
    2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   
    2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   
    2.4- Cota-Parte IOF-Ouro   
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS    
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% 
de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))  

5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% 
de 1.3)  
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6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO 
REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)  

6- PARCELA DA COTA-PARTE DO CIDE REPASSADA AOS 
MUNICÍPIOS (25% de 2.3)  
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)   

8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)   

RECEITAS DO FUNDEB 
  

  
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  
    15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – 
(20% de (1.1 – 4))  

    15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – 
(20% de 1.2)  

    15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – 
(20% de (1.3 – 5))  

    15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)  
    15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 
2.2)  

    15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – 
(20% de (2.3 – 6))  

16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  
    16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  
    16.2- Complementação da União ao FUNDEB  
    16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do 
FUNDEB   

17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO 
FUNDEB (16.1 – 15)   

DESPESAS DO FUNDEB   
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA 
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 
– DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE 
DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB 

  

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE 
(25% de 8)3   

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   
28- EDUCAÇÃO INFANTIL  
29- ENSINO FUNDAMENTAL   
    29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   
    29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de 
Impostos  

30- ENSINO MÉDIO   
    30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   
    30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de 
Impostos  

31- ENSINO SUPERIOR  
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32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO 
REGULAR  

33- OUTRAS 		
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 
(28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)   

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE 
CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE   

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO 
FUNDEB = (17)   

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS 
DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 
41) 

  

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)   
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE 
IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %   

REPASSE FONTE 0100   
 

 

 

 

Tabela 3. Exemplo de Demonstrativo de Apuração da Aplicação em Saúde 

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA ARREACADA 

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  
   Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação -  ITCD  
   Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS  

   Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA  
   Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  
   Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  
   Dívida Ativa dos Impostos  
   Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS (II)  

   Cota-Parte FPE  
   Cota-Parte IPI-Exportação  
   Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e 
Transferências Constitucionais  

      Desoneração ICMS (LC 87/96)  
      Outras  
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS 
MUNICÍPIOS (III)  

   Parcela do ICMS Repassada aos Municípios  
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   Parcela do IPVA Repassada aos Municípios  
   Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos 
Municípios   

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III   

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE (V) = IV*12%   

 

 

4. FORMALIZAÇÃO DO PROJETO DA LOA  

Concluídas as etapas anteriores, elabora-se o projeto de lei, que deverá 

apresentar os principais aspectos da política orçamentária para o exercício 

subsequente, a saber:  

• estimativa dos agregados de receita e despesa;  

• montante das despesas com serviços da dívida; 

• despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida; 

• recursos de convênios e de operações de crédito contratadas ou 

previstas; e 

• objetivos do Governo e as prioridades setoriais. 

 

A texto é, então, submetido à análise do Governador. 

	

	

5. APROVAÇÃO DA LOA 
A fase de aprovação compreende: 

• A realização de audiência pública para apresentação, conhecimento e 

deliberação do PLOA;  

• A correção do PLOA em função da Audiência pública; e 

• O envio do PLOA à Coordenadoria Técnica Legislativa – COTEL para 

encaminhamento a ALE. 

 

A Audiência pública deve promover a transparência e a participação popular, 

observando o art. 48 da LRF. 
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Em função da Audiência pública, haverá a correção do PLOA. Somente após as 
devidas correções é que o PLOA será encaminhado à Assembleia Legislativa, 
conforme art. 135 da Constituição Estadual: 

Art. 135. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pela Assembleia Legislativa. 

§ 1° Caberá́ a uma Comissão permanente de Deputados examinar e emitir 
parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 
apresentadas pelo Governador do Estado. 

§ 2° O Governador do Estado poderá́ enviar mensagem à Assembleia 
Legislativa para propor modificação nos projetos de que trata este artigo, 
enquanto não iniciada a votação na Comissão permanente. 

§ 3o O encaminhamento à Assembleia Legislativa e a devolução para sanção 
dos projetos de que tratam o "caput" deste artigo obedecerão aos seguintes 
prazos: (NR do § 3o e seus incisos dada pela EC no 21, de 03/07/2001 – 
D.O.E. no 4807, de 23/08/2001) 

I - O projeto de lei das diretrizes orçamentárias será́ enviado até́ 15 de abril e 
devolvido à sanção até́ 30 de junho de cada ano; 

II - O projeto de lei orçamentária anual será́ enviado até́ 15 de setembro e 
devolvido à sanção até́ 15 de dezembro de cada ano; 

III - o projeto de lei do plano plurianual e suas atualizações, quando houver, 
serão enviados até́ 15 de setembro e devolvido à sanção até́ 15 de dezembro 
do ano anterior a que se referirem. 

Uma vez aprovada a LOA, eventuais alterações deverão seguir o mesmo rito de 
sua elaboração inicial, isto é, deverá haver lei específica autorizando essas 
modificações. 

 

 

6. SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL – SIPLAG - 

MÓDULO ORÇAMENTO 

O SIPLAG foi desenvolvido com o propósito de ser uma ferramenta para 

coletar, organizar, consolidar e editar as informações referentes à elaboração do 

planejamento e orçamento governamental. De uma forma geral o sistema tem como 

principal objetivo dispor aos usuários das unidades orçamentárias uma forma ágil, 

disponível e simples para agregação das informações, possibilitando a geração de 

documentos para publicação e análise dos resultados. 

Os usuários do SIPLAG se dividem basicamente em 3 grupos: 

1. Usuário da unidade orçamentária; 



	 23	

2. Usuário de consulta; e 

3. Usuário administrativo. 

Sendo assim é possível às Unidades Orçamentárias solicitarem a criação de 

usuários que podem manipular os dados ou somente consultá-los, o perfil de usuário 

administrativo fica reservado a SEPOG. Na criação de um novo usuário deve ser 

informado: nome completo, número do cadastro, telefone, e-mail, perfil (consulta ou 

edição) e quais os módulos que serão acessados (PPA, Orçamento, etc.) 

Fica a critério de cada órgão definir qual a melhor forma de se fazer o 

lançamento da proposta de LOA no SIPLAG. Alguns preferem que o lançamento no 

sistema seja realizado por um grupo de servidores que tenham familiaridade com o 

sistema, outros que os lançamentos sejam realizados pelos responsáveis pelas ações. 

A unidade de orçamento do órgão deverá orientar o lançamento no sistema 

compatibilizando a programação com os limites mensais disponibilizados. 

O módulo de orçamento apresenta o planejamento realizado no módulo de PPA 

para a digitação da proposta da Lei Orçamento Anual - LOA seguindo as determinações 

da legislação vigente. Cada ação, dentro de sua estrutura de unidade orçamentária e 

programas, deve ter suas despesas detalhadas em elementos de despesa e 

classificados por fonte de recurso. 

O período para a digitação das informações e liberação para as unidades 

orçamentárias é de responsabilidade da SEPOG que utiliza dos meios legais para 

comunicar a disponibilidade da ferramenta de captação dos dados. 

Os elementos de despesa e fontes de recurso disponíveis para o detalhamento 

são mantidos e atualizados pelo SEPOG, caso haja necessidade de algum novo 

cadastro que não apareça disponível para o usuário o mesmo deve entrar em contato 

com a Gerência de Planejamento Governamental - GPG/SEPOG. 

Juntamente com o cadastro de despesas, fica disponível o cadastro de receita, 

este último em formato de consulta para as unidades orçamentárias e cadastro 

disponível somente para a SEPOG. 

Os usuários devem ser previamente cadastrados e autorizados a utilizar este 

módulo, e cada unidade orçamentária tem acesso exclusivo somente as informações 

que tem autorização. 

Para acessar o módulo de Orçamento, selecione a opção na tela inicial 

apresentada logo após a autenticação do usuário. 
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Figura 1 - Tela inicial com apresentação da seleção de acesso ao módulo de Orçamento. 

 

 

6.1 Cadastro de Despesa 

O cadastro de despesa é a parte principal de elaboração do projeto da Lei 

Orçamentária Anual - LOA, deve ser realizado pela unidade orçamentária e respeitar 

algumas determinações: 

• Valor do Teto especificado por fonte de recurso e 

• Valor especificado no PPA na digitação dos dados financeiros da ação. 

 

Em ambos os casos a aplicação emite mensagem de erro informando a 

restrição do cadastro e impedindo o registro da informação que não respeite estas 

restrições. 

A tela de cadastro de despesas é a primeira a ser apresentada assim que o 

módulo de orçamento é escolhido. Após selecionar a unidade orçamentária (figura 2 - 

item 1), deve-se selecionar o programa (figura 2 - item 2) para então ser apresentada 

uma listagem das ações (figura 2 - item 3) que podem ter suas despesas cadastradas, 

os programas e ações são pré cadastrados no módulo de PPA, não sendo permitida a 

sua alteração nesta fase do planejamento. 

 

Figura 2 -   Tela de ações pertencentes a unidade 
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Importante: Algumas ações podem não estar disponíveis para a inclusão 

de despesas por um usuário da unidade, e sim, somente pelos funcionários da 

SEPOG. Neste caso a ação e suas despesas ficam disponíveis somente para 

consulta (um exemplo são as ações de "pagamento de pessoal"). 

 

Para ter acesso ao cadastro de uma nova despesa para a ação deve-se clicar 

no botão em frente a descrição da ação, a seguinte tela será apresentada: 

 

 
Figura 3 - Tela de despesas da ação 

 

Na parte superior da tela é apresentado a estrutura programática da ação que 

terá sua despesa detalhada, em ordem aparece: a unidade orçamentária, o programa 

e ação. A estrutura de abas (figura 3 - item 1) que organiza a tela apresenta: a listagem 

de despesas da ação, as informações do programa e as informações da ação para 

consulta, o que facilita o esclarecimento de dúvidas que o usuário possa vir a ter e a 

necessidade de visualização das informações cadastradas no módulo de PPA. 

Dentro da aba de "Quadro de Despesas - QDD" existem dois links que 

possibilitam a consulta dos "Itens da Memória de Cálculo" (figura 3 - item 5) e dos 

"Dados Financeiros" (figura 3 - item 6) para visualizar as informações basta clicar sobre 

eles. 
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Figura 4 - link de consulta aos itens de memória de cálculo e Dados financeiros 

 

A listagem de despesas já cadastradas (figura 4 - item 3) dispõe em colunas o 

elemento de despesa, a fonte de recurso e o valor, e possui os botões de edição e 

exclusão em frente ao valor correspondente a cada registro, o que permite a 

manipulação dos dados. 

O botão "Consulta Teto Orçamentário" (figura 4 - item 4) apresenta uma tela 

para consulta dos valores do teto definidos para a unidade. 

 

 
Figura 5 - Tela de consulta dos valores do Teto Orçamentário da Unidade Orçamentária 

 

Para incluir uma nova despesa é necessário clicar no botão "Nova Despesa" 

(figura 6 - item 2) quando será apresentada a seguinte tela: 

 



	 27	

 
Figura 6 - Tela de Cadastro de despesa 

 

Para fazer o cadastro de uma nova despesa deve ser informado 

obrigatoriamente a natureza de despesa, que está detalhada até o nível de elemento, 

a fonte de recurso e o valor. Para selecionar o elemento de despesa pode-se selecionar 

a opção desejada na listagem apresentada ou ainda digitar o código completo do 

elemento que será localizado automaticamente. 

Importante: Não é permitida a inclusão de mais de uma despesa 

classificada com o mesmo elemento e fonte de recurso, os valores das despesas 

repetidas devem ser somados e informados em apenas um registro. 

Os valores para a despesa serão testados, em sua fonte de recurso e categoria, 

se foram previamente informados no PPA e se estão dentro do limite monetário do teto 

de sua unidade. Caso não respeitem estas restrições não será possível realizar o 

cadastro e mensagens de advertência serão exibidas. 

Caso todos os requisitos não tenham sido preenchidos corretamente, ao clicar 

no botão "Gravar" as informações serão salvas e acrescentadas na listagem de 

despesas da ação. 
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Figura 7 - Tela de Cadastro de Despesas - Aba de informações sobre a ação. 

 

 

6.2 Alteração de Despesa 

Para alterar uma despesa é necessário estar na opção de "Despesas-QDD" do 

módulo de Orçamento: 

 

 
Figura 8 - Menu do módulo Orçamento. 

 

E, após selecionar a unidade orçamentária e o programa, serão listadas as 

ações. Clique no botão para visualizar a ação desejada: 
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 Figura 9 -  Tela de ações pertencentes ao programa 

 

Uma vez selecionada a ação a tela com as despesas da mesma é apresentada: 

 

 
 Figura 10 - Tela com as despesas da ação. 

Para alterar uma despesa, clique no botão  que fica em frente ao valor da 

despesa, para ter acesso a alteração: 
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 Figura 11 - Tela de alteração de despesa. 

 

As regras de restrição do momento da inclusão continuam a ser verificadas, os 

valores devem constar no PPA e respeitar o teto orçamentário. 

Concluído a inclusão com o preenchimento de todos dos dados clique no botão 

"Alterar". 

 

6.3 Exclusão de Despesa 

Para excluir uma despesa é necessário estar na opção de "Despesas-QDD" do 

módulo de Orçamento: 

 

 
 Figura 12 - Menu do módulo Orçamento. 

 

E, após selecionar a unidade orçamentária e o programa, serão listadas as 

ações. Clique no botão para visualizar a ação desejada: 

 

Figura 13 -  Tela de ações pertencentes ao programa 
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Uma vez selecionada a ação a tela com as despesas da mesma é apresentada: 

 

 
 Figura 14 - Tela com as despesas da ação. 

 

Para excluir uma despesa, clique no botão que fica em frente ao valor da 

despesa. Será exibido mensagem de confirmação da exclusão. 

 

6.4 Cadastro de Receita 

A opção de cadastro de Receita não fica disponível para edição ou inserção para 
os usuários de unidade orçamentária, somente para consulta. O cadastro de receitas é 
de responsabilidade da SEPOG. Para acessar o cadastro de receita é necessário estar 
na opção de "Receitas-QDR" do módulo de Orçamento: 

 

 
Figura 15 - Menu do módulo de orçamento. 

 

Ao clicar sobre a opção de receita é necessário selecionar a unidade 
orçamentária, em seguida são listadas todas as receitas desta unidade (figura 16 - item 
1). Note que na parte superior da tela, no lado esquerdo (figura 16 - item 2) aparece o 
símbolo do cadeado que indica que a tela está disponível apenas para consulta. 
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 Figura 16 - Tela de cadastro/consulta de receita. 

 

6.5 Relatórios 

No módulo de Orçamento disponibiliza um relatório QDD - Conferência, que 

fornece um "espelho" da digitação do orçamento da unidade. Este relatório fica 

habilitado para usuários das unidades orçamentárias no período de elaboração do 

orçamento e para consulta durante todo o ano. 

Para acessar os relatórios deve-se clicar no menu "Relatórios" do módulo de 

Orçamento: 

 

Figura 17 - Menu de Relatórios do módulo de Orçamento 

 

Após a seleção do relatório, irá aparecer uma tela para seleção unidade 

orçamentária, através de uma listagem das unidades que os usuários têm permissão. 

Caso tenha permissão para apenas uma unidade, esta vem selecionada 

automaticamente. Para visualizar o relatório deve-se clicar no botão "visualizar". 

 

Figura 18 - Tela padrão de seleção de unidade orçamentária e visualização de relatório. 
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Após clicar no botão "visualizar" será apresentada a seguinte tela: 

 

 
 Figura 19 - Tela de visualização de Relatórios. 

 

Na tela de visualização de relatórios é possível navegar entre as páginas do 

relatório clicando nas setas indicativas (figura 19 - item 1). Para realizar uma pesquisa 

nas informações da página corrente do relatório basta digitar a palavra desejada e 

depois no link " Localizar" e (figura 19 - item 2). 

Estão disponíveis algumas opções para salvar o relatório, (figura 19 - item 3). 

Basta clicar obre o formato desejado e indicar o local para salvar o arquivo. 

Importante: Para imprimir os relatórios, deve ser utilizado a ferramenta de 

impressão e configuração de impressão do próprio navegador que a aplicação 

SIPLAG está sendo acessada. O formato de impressão é o mesmo visualizado na 

tela. Para imprimir no formato de documento o relatório deve ser salvo em outro 

formato e impresso após este processo. 
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ANEXO I. CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DO PLOA 

Atividade Objetivo 
Data da Realização 

Maio Junho Julho Agosto Setembro 
30 05 09 03 26 08 01 05 06 12 13 

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

Comunicação formal da abertura dos 
procedimentos da elaboração das 
propostas orçamentárias para. 

X                     

Disponibilizar e-mail:   
projetoloa@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 PLOA 

Disponibilizar texto da minuta do Projeto 
de Lei da LOA, 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 das Unidades Orçamentárias  

      X              

Disponibilizar valores dos limites 
orçamentários  

Definição limites das propostas 
orçamentárias por Fonte/Destinação de 
Recursos para o exercício. 

        X             

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

          X         

Orientar Unidades Orçamentárias 

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        
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Atividade Objetivo 
Data da Realização 

Maio Junho Julho Agosto Setembro 
30 05 09 03 26 08 01 05 06 12 13 

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

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

              X       

 Realizar Audiência Pública para 
apresentação do P-LOA 

apresentação da Minuta da LOA, para 
Analise, discussões, sugestões e 
alterações a serem realizadas em 
parceria com a sociedade 

                X     

Adequação do Projeto de Lei às 
demandas da Audiência 

Conclusão do PL e encaminhamento à 
DITEL/CC                   X   

 Encaminhamento do PLOA à 
Coordenadoria Técnica Legislativa 

Análise, ajustes, assinaturas e envio 
para ALE.                     X 

* SUJEITO A MODIFICAÇÕES 
  


