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Atividades detalhadas referentes ao Orçamento  
 

 

a. Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

i.  A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de gestão, 

compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano 

Plurianual (PPA), que estima a receita e fixa a despesa para o período 

de um ano, visando atingir os objetivos pré-estabelecidos da política 

governamental. 

 

b.  Receita Corrente Líquida 

 

i.  Não se aplica a esta superintendência (informação disponível no site 

da SEFAZ: http://www.sefaz.al.gov.br/financas.php). 

 

c.  Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

i.  A Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem a finalidade de orientar 

a elaboração dos orçamentos fiscal, seguridade social e de 

investimento, compreendendo as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente e a orientação para a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

 

d. Comitê de Programação Orçamentária e Financeiro – CPOF 

 

i.  Instituído pelo Decreto n° 3.555 de 12 de janeiro de 2007, modificado 

pelos decretos n° 3.558 de 29 de janeiro de 2007, 38.972 de 04 de 

fevereiro de 2015 e 41.199 de 20 de julho de 2015, tem por objetivo de 

estabelecer diretrizes e acompanhamento da despesa pública voltado 

para adoção de medidas necessárias à racionalização e otimização 

dos gastos dos órgãos e das entidades da Administração Pública 

Estadual, Direta e Indireta. 

 

e. Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

 

i. Proposta normativa submetida à deliberação de um órgão legislativo, 

com o objetivo de produzir uma lei, que neste caso refere-se à Lei do 

Orçamento. 

 

f. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 

 

i. Proposta normativa submetida à deliberação de um órgão legislativo, 

com o objetivo de produzir uma lei, que neste caso refere-se à Lei de 

Diretrizes do Orçamento. 
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g. Manuais de Elaboração da LDO e LOA 

 

i. O Manual Técnico de Orçamento - MTO é um instrumento de apoio 

aos processos orçamentários do Estado. Conforme proposição da 

Secretaria de Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e 

Patrimônio – SEPLAG, o MTO será editado, anualmente, no início do 

processo de elaboração do PLDO e PLOA. 

 

 


