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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria de Orçamento Federal

OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 102/2021/ME

Brasília, 12 de janeiro de 2021.
Aos Secretários-Executivos, ou equivalentes, dos Órgãos Setoriais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União.
Assunto: Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 – PLDO-2022.
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 10080.100022/2021-12.
Senhor(a),
1.
Cumprimentando-o(a) cordialmente, comunico a abertura do processo de elaboração do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2022 – PLDO-2022.
2.
Nesse sentido, convido representantes de seu Órgão e das Unidades Orçamentárias sob sua supervisão
para apresentação de abertura, que será transmitida ao vivo no canal “MP Streaming” do Ministério da Economia, no
endereço: <https://www.youtube.com/mpstreaming>, na quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, às 10h. A
apresentação abordará o fluxo do processo e o cronograma de trabalho, bem como o módulo do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento (SIOP), por meio do qual serão captadas as propostas para o texto do PLDO-2022.
3.
A referida captação ocorrerá entre 11 de fevereiro e 5 de março de 2021. Informo, por oportuno,
que, além das sugestões das unidades vinculadas diretamente ao Órgão Setorial, serão consideradas aquelas
provenientes de conselhos ou colegiados sob sua supervisão, que eventualmente venham a ser encaminhadas pelo
Órgão, a seu critério.
4.
Mais informações estão disponíveis na página de referência do PLDO-2022:
<https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/pldo:paginareferenciapldo2022>. Eventuais dúvidas
podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico pldo@economia.gov.br.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente
MÁRCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Secretário de Orçamento Federal, Substituto
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Documento assinado eletronicamente por Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Secretário(a) de
Orçamento Federal, subs tuto, em 12/01/2021, às 16:32, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 12965550 e
o código CRC B3035DC2.
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