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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2018 

 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00022/2018, que objetiva: Contratação de entidade para a produção do 
São João Cultural de Conde 2018 - Forró Patrimônio Cultural Brasileiro; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ASSOCIACAO CULTURAL BALAIO NORDESTE - R$ 90.110,00. 

 
Conde - PB, 08 de Junho de 2018 

 
 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
  
 
 
 
 
 
   

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 003, de 04 de junho de 2018. 
 
Versão 01 
Aprovação em 05/06/2018 
Ato de aprovação: Decreto nº 107/2018 
Unidade Responsável: Coordenadoria de Orçamentos 

 
Dispõe sobre orientação para 
elaboração da Lei de Orçamento 
Anual - LOA do município de Conde-
PB. 

 
 A Secretária da Controladoria Geral do Município do 
Conde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 902, de 
02 de janeiro de 2017, combinada com a Lei nº 913, de 26 de maio de 
2017, e com o Decreto nº 038, de 20 de julho de 2017, RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I  
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º.Esta instrução visa orientar a elaboração, aprovação e 

execução da LOA –Lei de Orçamento Anual do Município de Conde-PB.  
 

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades 
executoras da estrutura organizacional da administração direta e indireta. 
 

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 I - AÇÃO: instrumentos de programação que visam combater as 
causas do problema que originou o programa, podendo ter características 
de investimento, de prestação ou de manutenção de serviços. Tem 
sempre um produto associado que visa preencher as lacuna deixadas 
pelas causas identificadas; 

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, das quais resulta um bem ou 
serviço necessário à manutenção da ação do governo; 
  III - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO: lei que 
contém as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subsequente, elaborada em 
consonância com o PPA e que orientará a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual; 
 IV - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA: lei que contém a 
estimativa da receita e a fixação das despesas para cada exercício, 
compreendendo a programação das ações a serem executadas, visando a 
concretizar os objetivos e metas programadas no PPA e estabelecidas na 
LDO; 
 VI - META FÍSICA: quantidade de bem ou serviço que se deseja 
obter em um determinado prazo, destinado a um específico público-alvo, 
que em situações especiais expressa a quantidade de beneficiários 
atendidos pela ação; 
 VII - PLANO DE TRABALHO ANUAL - PTA: instrumento 
gerencial com descrições detalhadas das ações em termos de produtos, 
responsáveis, prazos, tarefas, insumos e custos necessários ao 
atendimento das metas; 
  VIII - PLANO PLURIANUAL - PPA: lei que estabelece o 
instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, que contém os 
projetos e atividades que o governo pretende realizar, ordenando as suas 
ações e visando a consecução de objetivos e metas a serem atingidas 
pelo período de quatro anos; 
 IX - PROGRAMA: instrumento de organização da atuação 
governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para 
um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando 
a solução de um problema, o atendimento de uma demanda da sociedade 
ou uma oportunidade de investimento; 

X - PROJETO: conjunto de operações, limitadas no tempo, que 
concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, 
das quais resulta um produto; 
 XI - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA: documento a ser incluído 
no projeto da LOA do Município, que apresenta a programação das ações 
a serem executadas, visando à concretização das diretrizes, dos objetivos 
e metas programadas pela Prefeitura no exercício financeiro subsequente, 
previstas no PPA e estabelecidas na LDO. 
 

CAPÍTULO II 
DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 4º. Esta instrução normativa encontra respaldo nos 

seguintes institutivos legais: 
I – Constituição Federal de 1988; 
II - Lei Federal nº. 4.320/1964; 
III – Lei Complementar nº. 101/2000; 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 

CONTROLADORIA  GERAL  DO 
MUNICÍPIO 
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IV – Lei Orgânica Municipal; 
V – Resolução do TCE nº 07/2004, alterada pela Resolução nº 

05/2006; 
VI – Demais legislações que tratam do assunto. 

 
 Art. 5º. São atribuições da Secretaria Municipal de 
Planejamento – SEPLAN, enquanto órgão central do Sistema de 
Planejamento e Orçamento-SPO: 

I – Promover a divulgação e implementação desta instrução 
normativa, mantendo-a atualizada;  

II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras 
e com a Controladoria Geral do Município, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto 
de alteração, atualização ou expansão. 

III – Coordenar os trabalhos da equipe responsável pela 
elaboração da Proposta Orçamentária; 

IV - Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução 
Normativa, em todos os seus termos. 

 
Art. 6º. São responsabilidades da Coordenadoria de 

Orçamentos, unidade responsável por esta instrução: 
I – Promover reuniões com a equipe designada para 

assessorar a elaboração do LOA, no intuito de uniformizar conceitos e 
metodologia de elaboração da Proposta Orçamentária, orientando às 
demais unidades sobre: 

 
a)  Prazos e procedimentos a serem adotados por todas as 

unidades da estrutura organizacional para a avaliação de 
programas, com base no diagnóstico dos problemas 
existentes, para definição das ações a serem elaboradas, 
através dos projetos e atividades; 

b) Critérios e procedimentos para a elaboração do planejamento 
dos recursos necessários para o atendimento dos programas, 
inclusive os finalísticos e os de apoio administrativo; e 

c) Análise e proposta de ajustes dos programas existentes, para 
avaliar e elaborar as propostas de ação. 

 
II - Acompanhar o processo de avaliação da Proposta junto à 

SEPLAN, buscando e fornecendo informações necessárias à 
análise. 

 
Art.7º. São responsabilidades das demais Unidades 

Administrativas: 
I - Atender as solicitações da Coordenadoria de Orçamentos 

para fornecer informações, documentos e contribuir em outras finalidades 
de sua competência, quando solicitada; 

II - Informar à Coordenadoria de Orçamentos sobre possíveis 
alterações nos procedimentos de trabalho, com a finalidade de obter 
melhor proveito e eficiência operacional; 

III - Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os 
funcionários da unidade e zelar pelo seu cumprimento. 

 
Art.8º. São responsabilidades da equipe responsável pela 

elaboração da Proposta Orçamentária, cabendo-lhe: 
I - organizar as ações em programas que resultem em bens ou 

serviços para atendimento das demandas da sociedade; 
II – definir, de forma clara, as metas físicas e financeiras, das 

prioridades da administração, bem como dos resultados dela esperados; 
III - estabelecer a relação entre os programas e as ações a 

serem desenvolvidas; 
IV - alocar os recursos nos orçamentos anuais de forma 

coerente com os objetivos, diretrizes e metas estabelecidos e com o 
desempenho obtido na execução dos programas;  

V - integrar os programas entre as peças de planejamento (PPA, 
LDO e LOA). 

 
Parágrafo único. As ações governamentais que comporão a 

Proposta Orçamentária serão detalhadas no Plano de Trabalho Anual –
PTA. 

Art. 9º. Compete a Controladoria Geral do Município: 

I- Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da 
Instrução Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação 
dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 
II - Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema 
de Planejamento e Orçamento - SPO, através da atividade de auditoria 
interna, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 
dos controles. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 10. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, 

considerando a obrigatoriedade de encaminhar o projeto da Lei 
Orçamentária Anual-LOA à Câmara Municipal no prazo estabelecido no 
art. 122 da Lei Orgânica Municipal: 

I - Verificar diretrizes para elaboração da LOA, baseado na LDO, 
no PPA, no Plano de Governo, nos planos setoriais (Unidades 
Administrativas) e demandas da população, utilizando-se das Atas das 
audiências públicas do Orçamento Democrático. 

II - Definir métodos e procedimentos para elaboração do Plano de 
Trabalho Anual que redundará na elaboração da Proposta Orçamentária 
para o exercício seguinte,com fundamento na LDO e no PPA. 

III - Elaborar a Agenda de Elaboração do PTA/LOA, 
estabelecendo cronograma de atividades, conforme Anexo I. 

IV – Realizar reunião de orientação para elaboração da LOA.  
V - Propor os programas a serem executados com respectivas 

ações prioritárias, contendo os projetos e atividades a serem 
desenvolvidas bem como as metas físicas a serem alcançadas e as metas 
financeiras a serem aplicadas no próximo exercício. 

VI - Submeter à apreciação da Prefeita. 
VII – Providenciar as correções demandadas da análise da 

Prefeita. 
VIII - Encaminhar o cronograma de atividades para a 

Coordenadoria de Orçamentos, acompanhado de todas as informações 
disponíveis. 

IX - Analisar e avaliar o Plano de Trabalho elaborado pelas 
unidades administrativas responsáveis por programas e ações e 
consolidado pela Coordenadoria de Orçamento, verificando a sua 
compatibilidade com a metodologia definida pela SEPLAN e com os 
recursos orçamentário-financeiros disponíveis. 

X - Elaborar o projeto de Lei Orçamentária e encaminhá-la à 
Procuradoria Geral do Município para análise. 

XI – Providenciar as correções demandadas pela PGM. 
XII - Elaborar a Mensagem de encaminhamento à Câmara 

Municipal. 
XIII - Encaminhar o Projeto de Lei e anexos ao Gabinete da 

Prefeita. 
XIX – Providenciar os ajustes ao Projeto de Lei demandado pela 

Prefeita e encaminhá-lo ao Gabinete. 
 
Parágrafo único. O Plano de Trabalho Anual –PTA é um 

instrumento gerencial que permite especificar o detalhamento das ações 
em termos de produto, responsáveis, prazos, tarefas, insumos e custos 
necessários para a entrega das metas físicas anuais, compondo os 
programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 
Art. 11.Compete à Coordenadoria de Orçamentos, com base no 

cronograma de atividades estabelecido pela SEPLAN para elaboração da 
Proposta Orçamentária: 

I - Analisar o PTA/LOA do exercício anterior, realizando as 
adequações necessárias. 

II- Detalhar o Plano de Trabalho Anual considerando a agenda de 
elaboração e o cronograma de atividades, conforme modelo Anexo II, 
submetendo-o à aprovação do Secretário. 

III – Proceder as correções do PTA demandadas pelo Secretário. 
IV – Executar o Plano de Trabalho junto às demais Unidades, com 

as informações pertinentes a cada área de atuação, o qual conterá o teto 
orçamentário por Unidade Administrativo. 

V – Orientar as Unidades quanto aos procedimentos a serem 
adotados por todas as unidades da estrutura organizacional, considerando 
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os objetivos e as metas definidas para os programas e ações, bem como 
os componentes essenciais para a construção da LOA. 

VI – Observar a relação entre os programas e as ações a serem 
desenvolvidas. 

VII - Verificar a correta alocação dos recursos nos orçamentos 
anuais de forma coerente com os objetivos, diretrizes e metas 
estabelecidos e com o desempenho obtido na execução dos programas; 

VIII - Consolidar todas as propostas das diversas Unidades e 
apresentar ao Secretário da pasta. 

IX – Providenciar as correções demandadas pelo Secretário. 
§1º.A alocação de recursos deve priorizar primeiramente as 

despesas obrigatórias e depois as discricionárias, em que essas últimas 
se dividem em despesas essenciais e outras despesas discricionárias. 

§2º. As despesas obrigatórias são aquelas decorrentes de 
determinações constitucionais ou legais que geram para o município uma 
obrigação a ser cumprida, sobre as quais o gestor não possui 
discricionariedade quanto à determinação do seu montante, tais como: 
Pessoal e Encargos Sociais, Dívida Pública, Precatórios, despesas 
vinculadas (saúde, educação, transporte escolar, merenda escolar), 
despesas advindas de transferências voluntárias (prever as despesas que 
serão custeadas com a contrapartida e com a fonte do convênio). 

§3º. As despesas discricionárias, também chamadas de custeio 
e investimento, são aquelas que o gestor pode ou não executar, pois 
depende da realização da receita. Serão realizadas se existirem recursos 
orçamentários. Subdividem-se em: 

I - Despesas Essenciais - aquelas caracterizadas como 
necessárias ao atendimento de manutenção e de funcionamento dos 
órgãos e entidades da administração pública, de modo a permitir-lhes o 
pleno funcionamento. Por exemplo: despesas com contratos para 
prestação de serviços (limpeza, serviços de informática, etc.) e pagamento 
de tarifas de energia, água, telefone, entre outras. 

II - Outras Despesas Discricionárias ou Circunstanciais - 
aquelas despesas definidas como prioritárias pelo nível estratégico de 
governo e do órgão, passíveis de avaliação quanto ao mérito, constantes 
no PPA e na LDO. Exemplo: construção de aquário na Praia de Jacumã. 
Ou seja, definidos os recursos necessários para o cumprimento das 
despesas obrigatórias e o atendimento das necessidades essenciais 
(manutenção), considerando o teto disponibilizado, alocam-se os recursos 
para as demais despesas discricionárias. 

 
Art. 12. As demais Unidades Administrativas, de posse das 

informações disponibilizadas pela Coordenadoria de Orçamentos, 
deverão: 

I - Realizar o diagnóstico para identificação de demandas. 
II - Definir metas físicas para as ações, a partir dos recursos 

disponíveis e priorizados para a execução do programa. 
III - Desenvolver o Plano de Trabalho das ações sob sua 

responsabilidade, com observância dos recursos orçamentários 
disponibilizados. 

IV - Ajustar os projetos e propostas do PTA/LOA e encaminhar à 
Coordenadoria de Orçamentos no prazo definido no cronograma de 
atividades. 
 

Art. 13. Compete à Procuradoria Geral do Município: 
 I - Analisar o projeto de Lei Orçamentária, encaminhando 
parecer ao Secretário de Planejamento. 
 
 Art. 14. Compete ao Gabinete da Prefeita: 

I - Verificar se a programação (programas e ações prioritárias) 
proposta pela SEPLAN está em conformidade com a orientação 
estratégica do Orçamento Democrático Municipal; 

II - Validar a programação proposta pela SEPLAN, estando de 
acordo. 

III - Devolver para adequações, estando em desacordo.  
IV - Avaliar o Projeto de Lei Orçamentário, verificando sua 

compatibilidade com as necessidades do Município de Conde e seu 
ajustamento ao cenário atual; 

V - Encaminhar a Proposta Orçamentária à Câmara Municipal 
para aprovação. 

Art. 15. Após aprovação pelo Legislativo e sanção pelo 
Executivo, o Gabinete de Governança realizará a publicação da LOA, 
conforme determina o artigo 48 da lei complementar nº 101 / 2000 (LRF). 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Seção I 
Dos Preceitos Legais para Elaboração da LOA 

 
Art. 16. O Projeto da Lei Orçamentária Anual deve prever as 

receitas, fixar as despesas das Unidades e identificar o volume dos 
recursos destinados aos orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, 
observando-se os pressupostos e os conteúdos exigidos na legislação de 
regência. 

 
Art. 17. A Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a Lei 

Orçamentária Anual deve obedecer às seguintes regras, dentre outras: 
I - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 

contratual, e as receitas que as atenderão, constarão na lei 
orçamentária anual; 

II - O refinanciamento da dívida pública constará separadamente 
na lei orçamentária e nas de crédito adicional; 

III - Constatará, separadamente, o refinanciamento da dívida 
pública, sendo que atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de 
preços prevista na lei de diretrizes orçamentárias ou em legislação 
específica; 

IV - Vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade 
imprecisa ou com dotação ilimitada; 

V - Não consignar dotação para investimento com duração 
superior a um exercício financeiro que não esteja prevista no plano 
plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. 

 
Seção II 

Da Receita 
 

Art. 18. O Poder Executivo elaborará demonstrativo do 
desdobramento da receita prevista de suas Unidades Administrativas em 
metas bimestrais de arrecadação. 

 
Art. 19. Até 30 dias após a publicação da LOA, as receitas 

previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais 
de arrecadação com especificação em separado, quando cabível, das 
medidas de combate à evasão, sonegação, quantidade e valores de 
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e da evolução do montante 
dos créditos tributários passiveis de cobrança administrativa. A aprovação 
deverá ser por Decreto do Poder Executivo e a publicação no diário oficial 
do Município. 
 

Art. 20. Em observância ao parágrafo 3º do art. 12 da LRF, o 
Poder Executivo, através da SEPLAN, colocará à disposição da Câmara 
Municipal, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento 
da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da 
corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

 
Seção III 

Da Projeção de Impacto Orçamentário-financeiro  
 

Art. 21. De acordo com os artigos 16 e 17 da LRF, a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento de despesa deverá ser acompanhado de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subsequentes e declaração do ordenador de despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e com a 
LDO, conforme disposições da IN SPO nº 004/2018. 
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Seção IV 
Do Prazo de Envio do Projeto da LOA ao Legislativo 

 
Art. 22. O projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA será 

encaminhado à Câmara Municipal, anualmente, até 04 (quatro) meses 
antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção 
até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina a Lei 
Orgânica do Município de Conde-PB. 

 
Seção V 

Do Plano de Trabalho Anual 
 

Art. 23. O Plano de Trabalho Anual contribui para que o 
Orçamento Público cumpra com sua finalidade de planejamento de curto 
prazo, melhorando as decisões de alocação de dotações orçamentárias 
para que os objetivos previamente estabelecidos (objetivo da ação, do 
programa e objetivos estratégicos de governo) sejam atingidos. 
 

Art. 24. O Plano de Trabalho Anual para elaboração da 
Proposta Orçamentária deverá: 

I - Detalhar as ações até o nível gerencial para sua execução 
pelas unidades;  

II - Definir parâmetros necessários ao monitoramento das ações 
(prazos, recursos e produtos);  

III - Indicar responsáveis por todos os níveis de atuação, 
colaborando com o processo de gerenciamento e responsabilização;  

IV - Contribuir para o alinhamento entre os níveis 
organizacionais;  

V - Oferecer condições de elaborar uma programação mais 
próxima da realidade.  

§1º. O PTA/LOA conterá o desdobramento das ações e 
subações constantes do PPA, que serão executadas no exercício de 
referência.  

§2º. Se necessário, poderão ser criadas novas subações, desde 
que contribuam para o alcance dos objetivos da ação.  
 

Art. 25. A elaboração do PTA/LOA seguirá as seguintes fases: 
I - Abertura do processo de elaboração e orientação da equipe. 
II - Distribuição da dotação orçamentária por órgão/entidade, na 

seguinte ordem de prioridade: 
a) Despesas obrigatórias: Pessoal e Encargos, Sentenças 
Judiciais, Dívida, PIS e PASEP; 
b) Despesas discricionárias, sendo: 
 
b.1) Essenciais:  Atividades de Manutenção do Programa de Apoio 
Administrativo. 
b.2) Demais Despesas: todas as demais ações (projetos e 
atividades), que caracterizam-se pela não vinculação prévia. 
III - Análise da programação e proposta de alteração (programas e 

ações). 
IV - Elaboração da Proposta do PTA/LOA. 
V - Consolidação da LOA. 

 
Parágrafo único. A abertura do processo de elaboração do 

PTA/LOA se inicia com a presença do nível estratégico de governo, sendo 
o momento em que a SEPLAN orienta os órgãos quanto à organização do 
processo e às diretrizes do governo para o plano de curto prazo, visando 
estimular questionamentos e troca de experiências e ampliar a 
participação das demais Unidades Administrativas. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 26. Havendo a necessidade de revisão da LOA depois de 

aprovada, a Secretaria Municipal de Planejamento providenciará, por meio 
de nova lei, as alterações necessárias nos prazos e moldes estabelecidos 
pela Prefeita e pela SEPLAN. 

 
 
 

Art. 27. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão 
resolvidos pela Secretaria de Municipal de Planejamento, juntamente com 
a Controladoria Geral do Município. 

 
Art. 28. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não 

exime a observância das demais normas, competentes, que devem ser 
respeitadas. 

 
Art. 29. Pertencem a esta Instrução Normativa os seguintes 

anexos: 
Anexo I - Agenda de Elaboração do PTA/LOA. 
Anexo II –Cronograma -Responsabilidades e Prazos Limites. 
Anexo III - Fluxograma de elaboração da “Proposta 

Orçamentária Anual”. 
 
Art. 30. Esta Instrução Normativa entrará em vigência na data 

de sua publicação. 
 

Conde - PB, 04 de junho de 2018. 
 

 
GIRLENE MELO SILVA ROQUE 

Secretária da Controladoria Geral do Município 
 
 

RICARDO JORGE C. MADRUGA 
Sec. Substituto da SEPLAN 

 
Ciente. Publique-se. 

08/06/2018 
 
 
 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita Municipal  

 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO I 
IN SPO nº 003/2018 

AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL / LOA 
 

 
 
 
 
 

ITEM FASES/ATIVIDADES 

JUNHO JULHO AGOSTO 

2ª 
Sem. 

3ª 
Sem. 

1ª 
Sem. 

2ª 
Sem. 

3ª 
Sem. 

4ª 
Sem. 

1ª 
Sem. 

2ª 
Sem. 

3ª 
Sem. 

4ª 
Sem. 

1 ABERTURA DO PROCESSO                 
    

1.1 
Reunião com objetivo de orientar a elaboração do 
PTA/LOA                     

1.2 
Sugestão de programas a serem executados com as 
respectivas ações prioritárias                     

1.3 Apresentação para a apreciação da Prefeita                     

1.4 
Encaminhamento à Coordenadoria de Orçamento                     

2 DISTRIBUIÇÃO DO TETO ORÇAMENTÁRIO POR 
ÓRGÃO/ENTIDADE                     

2.1 Cálculo as despesas obrigatórias e discricionárias 
(essenciais e não-essenciais)                     

2.2 Distribuição dos tetos orçamentários para as 
Unidades Administrativas (Sec)                     

3 
ANÁLISE DA FORMULAÇÃO DOS PROGRAMAS E 
AÇÕES                     

3.1 Análise da programação proposta 
                    

3.2 Construção da proposta de alteração da 
programação, se for o caso                     

3.3 Análise da SEPLAN e Ajustes 
                    

4 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PTA/LOA 
                    

4.1 Reunião estratégica (pós teto) 
                    

4.2 
Desdobramento das ações (subações, tarefas e 
memória de cálculo)                     

4.3 Ajuste de programação aos limites orçamentários 
                    

4.4 Validação da proposta pelo Nível Estratégico 
                    

4.5 Análise final da SEPLAN / Ajustes 
                    

5 CONSOLIDAÇÃO DA LOA 
                    

5.1 Validação do PLOA 
                    

5.2 Encaminhamento do PLOA à Câmara 
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ANEXO II 
IN SPO nº 003/2018 

CRONOGRAMA - RESPONSABILIDADES E PRAZOS LIMITES 
 

ITEM ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO LIMITE 

1 ABERTURA DO PROCESSO   

1.1 Verificar diretrizes para elaboração da LOA SEPLAN   

1.2 
Definir métodos e procedimentos para elaboração da 
Proposta Orçamentária  

SEPLAN 
  

1.3 Realizar reunião de orientação para elaboração da LOA.  SEPLAN   

1.4 
Propor os programas a serem executados com respectivas 
ações prioritárias 

SEPLAN 
  

1.5 Submeter à apreciação da Prefeita SEPLAN   

1.6 Encaminhar à Coord. de Orçamentos SEPLAN   

2 DISTRIBUIÇÃO DO TETO ORÇAMENTÁRIO POR ÓRGÃO/ENTIDADE   

2.1 
Calcular as despesas obrigatórias e discricionárias 
(essenciais e não-essenciais) 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

2.2 
Distribuir as dotações orçamentárias nas Unidades 
Administrativas (Sec) 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

2.3 
Analisar a LOA do exercício anterior, fazendo as 
adequações necessárias 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

2.4 
Orientar as Unidades quanto aos procedimentos a serem 
adotados 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

2.5 Realizar diagnóstico para identificação de demandas UNIDADES ADMINISTRATIVAS   

2.6 Definir metas físicas para as ações UNIDADES ADMINISTRATIVAS   

2.7 Desenvolver os PTA para as ações pertinente a cada pasta UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
  

2.8 Ajustar os projetos e propostas do PTA à realidade UNIDADES ADMINISTRATIVAS   

3 ANÁLISE DA FORMULAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES   

3.1 
Análise da programação proposta junto com as demais 
Unidades 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

3.2 
Ajustar a proposta de alteração da programação, se for o 
caso 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

3.3 
Conferir a relação de compatibilidade entre os programas e 
as ações propostas 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

3.4 
Alocar os recursos em conformidade com os objetivos, 
diretrizes e metas estabelecidos 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

3.5 Análise da SEPLAN e Ajustes SEPLAN/ASSESSORIA   

4 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PTA/LOA   

4.1 Reunião estratégica (pós teto), se necessário SEPLAN / DEMAIS UNIDADES   

4.2 
Consolidar todas as propostas e apresentar ao Secretário da 
SEPLAN 

COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS   

4.3 
Ajustar de programação aos limites orçamentários, se for 
necessário 

SEPLAN/SEFAZ 
  

4.4 Aprovar da Proposta Final SEPLAN/NÍVEL ESTRATÉGICO   

5 CONSOLIDAÇÃO DA LOA   

5.1 Elaborar da minuta de LOA e Mensagem SEPLAN   

5.2 Validar da Proposta Orçamentária GABINETE   

5.3 Encaminhar para aprovação da Câmara GABINETE   
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ANEXO III 
IN SPO nº 003/2018 

 

         ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

SECRETARIASGABINETESEPLAN COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS

1/
2

INÍCIO

Verificar diretrizes 
para elaboração da 

LOA

Realizar reunião com 
objetivo de orientar a 
elaboração do PTA / 

LOA

Definir métodos e 
procedimentos para 
elaboração da LOA

Detalhar o Plano de 
Trabalho Anual 
considerando a 

agenda de elaboração 
e o cronograma de 

atividades

Analisar LOA 
exercícios anterior, 

realizando 
adequações

Executar o Plano de 
Trabalho junto às 
demais Unidades, 

com as informações 
pertinente s a cada 

área de atuação

Propor os programas 
a serem executados 

com respectivas 
ações prioritárias

Realizar o 
diagnóstico para 
identificação de 

demandas.

Definir metas 
físicas para as 

ações

Encaminhar à 
Coordenadoria de 

Orçamentos

Orientar as 
Unidades quanto 

aos procedimentos 
a serem adotados 

Desenvolver o 
Plano de Trabalho 

das ações sob 
sua 

responsabilidade

Elaborar a Agenda de 
Elaboração do PTA/
LOA e estabelecer 

cronograma de 
atividades

Encaminhar o 
cronograma de 

atividades para a 
Coordenadoria de 

Orçamentos Atentar quanto a 
relação entre os 
programas e as 
ações a serem 
desenvolvidas;

5

5

Ajustar os 
projetos e 

propostas do PTA/
LOA

1

Submeter à 
apreciação da Prefeita

1

1

De acordo?

Validar a 
programação 

proposta

Devolver para 
adequações

Não

Sim

Proceder 
adequações

2

2

3

3

De acordo?

Devolver para 
adequações

Não

Sim

Proceder 
adequações

4

4
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ANEXO III – Continuação... 

 

   ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PROCURADORIAGABINETESEPLAN COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTOS

2/
2

Elaborar o projeto 
de Lei Orçamentária

Encaminhar à 
Procuradoria para 

análise

Proceder as correções 
necessárias De acordo? não

sim

Encaminhar 
Proposta 

Orçamentária a 
Câmara 

Municipal

Publicar 

FIM

Validar o Projeto de 
Lei Orçamentária

Verificar a correta 
alocação dos recursos 
nos orçamentos anuais 
de forma coerente com 
os objetivos, diretrizes e 

metas estabelecidos

1

Consolidar todas as 
propostas das diversas 
Unidades e apresentar 
ao Secretário da pasta

Analisar o Projeto 
de Lei e seus 

anexos, propondo 
os ajustes que 

julgar necessário

Providenciar os 
ajustes 

demandados pela 
PGM

Elaborar a Mensagem 
de encaminhamento à 

Câmara Municipal

Encaminhar o Projeto 
de Lei e anexos ao 

Gabinete

De acordo?

Providenciar os 
ajustes 

demandados pelo 
Gabinete 

Não

Sim

 


