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ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO

BASE DE CONHECIMENTO

LEGISLAÇÃO: PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUE ATIVIDADE É?

Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias 

QUEM FAZ?

SOP

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

SOP

O Servidor da SOP abre o Sei com o Login (CPF e senha a mesma utilizada no expresso), vai no menu do
lado esquerdo e clica em iniciar processo;

Escolhe o tipo de processo, neste caso será Legislação: Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Preenche o equivalente a capa de processo: no ícone especificação preenche de acordo com a finalidade do
processo (Ex.: Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias) > No item classificação por assuntos deve ser
confirmado de acordo com a finalidade do processo > No Nível de Acesso estará marcado Público > clica em
Salvar.

Após preenchimento da capa do processo o servidor da SOP insere ofício para solicitar informações que
subsidiarão na elaboração da Minuta do Projeto de Lei clicando no primeiro ícone (incluir documento) >
neste caso será Ofício > No item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição preencher com a mesma
descrição do processo > o nome do interessado e classificação por assunto já estarão preenchidos > verifica o
nível de acesso que neste caso será público > confirma.

O servidor da SOP editará o ofício clicando no ícone Editor de Texto > colocará as informações necessárias
no ofício > salva.

Solicita assinatura do Secretário da pasta ou em sua ausência do Secretário Executivo via Bloco de
Assinatura

Com Ofício assinado o servidor da SOP encaminha o processo aos aos interessados (AL PREVIDÊNCIA,
SAP e SUPLAN) clicando no ícone enviar processo> confere o numero do processo que será enviando e
digita a unidade receptora do processo, os interessados > clica em remover anotação e em enviar e-mail de
notificação> deixa em branco o retorno programado> finaliza clicando em enviar.  

UNIDADE INTERESSADA - SAP 

Recebe processo

Elabora projeção de despesas com Pessoal e Encargos Sociais para o exercício a que se referir e os dois
subsequentes, considerando o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da LRF e insere no SEI clicando no
primeiro ícone (incluir documento) > Escolhe o tipo de documento, neste caso será Externo > no campo Tipo
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do Documento escolhe a opção (Ex.: Documento/ Relatório...) > coloca a data do documento > o nome do
documento > escolhe o formato do documento (neste caso será Nato-Digital) > o remetente será o usuário
que gerou o documento > o interessado já estará preenchido > a classificação por assunto será o mesmo da
abertura do processo > o nível de acesso neste caso será público > no campo Anexar Arquivo o servidor clica
em escolher arquivo > escolhe o arquivo (sempre em PDF) e clica em abrir > em seguida confirma dados

Insere despacho para retornar o processo a SOP clicando no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe o
documento que neste caso será Despacho > No item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição
preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor interessado e classificação por assunto já
estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso será público > confirma.

O servidor da área edita o documento com as informações necessárias clicando do botão 'Editor' > salva
edição > assina Despacho.

Com o despacho assinado pelas partes competentes, a área tramita o processo a SOP clicando em no ícone
enviar processo > confere o numero do processo que será enviando e digita a unidade receptora do processo,
neste caso a SOP > clica em remover anotação e em enviar e-mail de notificação> deixa em branco o retorno
programado> finaliza clicando em enviar.  

UNIDADE INTERESSADA - SUPLAN (SÓ É NECESSÁRIO NA ELABORAÇÃO DE PPA) 

Recebe processo

Elabora os anexos de metas e prioridades da administração pública, constantes no PPA, para o exercício a
que se referir e insere no SEI clicando no primeiro ícone (incluir documento) > Escolhe o tipo de documento,
neste caso será Externo > no campo Tipo do Documento escolhe a opção (Ex.: Documento/ Relatório...) >
coloca a data do documento > o nome do documento > escolhe o formato do documento (neste caso será
Nato-Digital) > o remetente será o usuário que gerou o documento > o interessado já estará preenchido > a
classificação por assunto será o mesmo da abertura do processo > o nível de acesso neste caso será público >
no campo Anexar Arquivo o servidor clica em escolher arquivo > escolhe o arquivo (sempre em PDF) e clica
em abrir > em seguida confirma dados

Insere despacho para retornar o processo a SOP clicando no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe o
documento que neste caso será Despacho > No item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição
preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor interessado e classificação por assunto já
estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso será público > confirma.

O servidor da área edita o documento com as informações necessárias clicando do botão 'Editor' > salva
edição > assina Despacho.

Com o despacho assinado pelas partes competentes, a área tramita o processo a SOP clicando em no ícone
enviar processo > confere o numero do processo que será enviando e digita a unidade receptora do processo,
neste caso a SOP > clica em remover anotação e em enviar e-mail de notificação> deixa em branco o retorno
programado> finaliza clicando em enviar.  

 UNIDADE INTERESSADA - AL PREVIDÊNCIA

Recebe processo

Avalia a situação financeira e atuarial do regime de previdência próprio (art. 4°, § 1°, IV, a, da LRF/ Lei
Complementar n°101/2000).

Insere no Sei 

Devolve processo a SOP

SOP

Recebe o processo das unidades interessadas;
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Copila todas as informações > Elabora documento com Anexo de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais (art. 4°,
§§ 1°,§2° e §3° da LRF/ Lei Complementar n°101/2000) > insere no Sei clicando no primeiro ícone (incluir
documento) > Escolhe o tipo de documento, neste caso será Externo > no campo Tipo do Documento escolhe
a opção (Ex.: Documento/ Relatório...) > coloca a data do documento > o nome do documento > escolhe o
formato do documento (neste caso será Nato-Digital) > o remetente será o usuário que gerou o documento >
o interessado já estará preenchido > a classificação por assunto será o mesmo da abertura do processo > o
nível de acesso neste caso será público > no campo Anexar Arquivo o servidor clica em escolher arquivo >
escolhe o arquivo (sempre em PDF) e clica em abrir > em seguida confirma dados.

Insere Despacho para tramitar processo a SEFAZ clicando no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe o
documento que neste caso será Despacho > No item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição
preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor interessado e classificação por assunto já
estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso será público > confirma.

O servidor da área edita o documento com as informações necessárias clicando do botão 'Editor' > salva
edição > assina Despacho.

Com o despacho assinado pelas partes competentes, a área tramita o processo a SEFAZ clicando em no ícone
enviar processo > confere o numero do processo que será enviando e digita a unidade receptora do processo,
neste caso o Protocolo SEFAZ > clica em remover anotação e em enviar e-mail de notificação> deixa em
branco o retorno programado> finaliza clicando em enviar. 

SEFAZ

Recebe processo

Elabora documento com as informações necessárias

Retorna processo a SOP

SOP

Recebe processo da SEFAZ 

Insere a Minuta do Projeto de Lei no Sei clicando no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe o
documento  > No item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição preencher com a mesma descrição
do processo > O nome do setor interessado e classificação por assunto já estarão preenchidos > verifica o
nível de acesso que neste caso será público > confirma

Edita a minuta clicando no botão 'Editor' >  solicita assinatura do Secretário da pasta, via bloco de assinatura
> envia processo ao protocolo da PGE clicando no ícone Enviar Processo > confere o numero do processo
que será enviando e digita a unidade receptora do processo, neste caso o Protocolo PGE > clica em remover
anotação e em enviar e-mail de notificação> deixa em branco o retorno programado> finaliza clicando em
enviar.  

PGE

Recebe processo

Analisa os aspectos jurídicos do PLDO e envia ao Gabinete Civil

GABINETE CIVIL

Recebe processo da PGE

Insere mensagem do Governador e encaminha processo à Assembleia  Legislativa em obediência ao prazo
constitucional (art. 177, § 6º, II CE)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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Recebe o PLDO e Inicia-se os tramites Legslativos conforme prazo estabelecido na Constituição Estadual,
art. 177, § 8º

Devolve ao Gabinete civil para sanção do Governador e publicação no DOEAL

GABINETE CIVIL

Recebe a PLDO aprovada pela Assembléia Legislativa;

Providencia a sanção do Governador;

Envia para CEPAL publicar no DOEAL.

CEPAL

Publica o PLDO no Diário Oficial

Conclui processo.

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Projeção de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Anexos de Metas e Prioridades da Administração Pública

Situação Financeira e Atuarial do Regime de Previdência Próprio

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

N.A.

QUAL É A BASE LEGAL?

Cons�tuição Federal

Cons�tuição Estadual

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Lei Federal n° 4.320, de 17 de Março de 1964; Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011; Portaria
n° 42 do Ministério do Planejamento; Portaria nº 163 do ministério do Planejamento;
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