
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda

Secretaria de Orçamento Federal
Subsecretaria de Gestão Orçamentária

   
 
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº  1067/2021/ME

  
 

Brasília, 19 de março de 2021.

Aos Secretários-Executivos, ou equivalentes, dos Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União.
Assunto: Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2022 – PLOA-2022.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº  10080.100248/2021-
13.

 

Senhor(a),

 

1. Cumprimentando-o(a) cordialmente, comunico a abertura da Fase Qualitativa do processo
de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2022 – PLOA-2022.

2.                         Nesse sent ido, convido esse Órgão Setorial de orçamento para assist ir na
sexta-feira, 9 de abril de 2021, às 15h a apresentação de abertura da referida Fase
Qualitat iva a ser realizada de maneira remota por meio do portal MP Streaming, no endereço
<https://www.youtube.com/mpstreaming>.

3.                         A apresentação abordará as principais orientações e cronograma de trabalho
para a elaboração da proposta qualitat iva, bem como as principais mudanças que deverão ser
observadas na elaboração das propostas, com especial destaque à adequação dos atributos
da programação qualitat iva à metodologia constante do Manual Técnico do Orçamento para
2022, que será disponibilizado até a data da referida apresentação, com apoio do Roteiro de
análise qualitat iva do cadastro de ações para o PLOA 2022, já disponível.

4.                         A referida captação ocorrerá entre 12 de abril e 4 de junho de 2021.
Adicionalmente, considerando o formato virtual da apresentação, sugere-se avaliar a
conveniência e oportunidade da extensão do convite para unidades orçamentárias
subordinadas ou vinculadas, no sent ido de aprimorar o processo orçamentário por meio da
disseminação de informações at inentes à elaboração do PLOA entre os atores responsáveis.

5.                         Mais informações estarão disponíveis na página de referência do PLOA 2022
<https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/ploa:inicio_ploa>. Eventuais dúvidas
remanescentes podem ser sanadas por meio de mensagem ao endereço eletrônico
ploa@economia.gov.br ou pelo Departamento de Programas responsável pelo
acompanhamento do orçamento desse órgão, ou pelas Coordenações-Gerais de Avaliação da
Receita Pública, e de Despesas com Pessoal e Sentenças, desta Secretaria, em se tratando de
receitas e despesas com Pessoal, Benefícios e Pensões Especiais, respect ivamente.

https://www.youtube.com/mpstreaming
https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2022
https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/lib/exe/fetch.php/ploa:roteiro_externo_da_analise_qualitativa_ploa-2022_v2.docx
https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/ploa:inicio_ploa


 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

MÁRCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Subsecretário de Gestão Orçamentária

 

Documento assinado eletronicamente por Márcio Luiz de Albuquerque
Oliveira, Subsecretário(a), em 30/03/2021, às 10:52, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 14478507 e o código CRC 7D1B21BD.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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