
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO  

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Brasília – Patrimônio da Humanidade.” 

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 10º Andar 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 5 
 

Assunto: Lançamento da Proposta Orçamentária – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (F/S) 

 

Prezados (as) Agentes de Orçamento, 

 

Informamos que a etapa de cadastramento da Proposta relativa ao Projeto de Lei Orçamentária 

Anual de 2021 pelas Unidades Orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social está 

disponível no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo. 

Na oportunidade, chamamos a atenção para o atendimento prioritário das seguintes despesas: 

1) Despesas classificadas como constitucionais ou legais, constantes do Anexo VI (Margem de Expansão 

das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado) do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2021 - PLDO/2021, em atendimento ao art. 5º do PLDO/2021; 

2) Despesas necessárias ao funcionamento da unidade orçamentária, em atendimento ao art. 5º do 

PLDO/2021; 

3) Despesas classificadas como prioritárias, em atendimento ao art. 5º do PLDO/2021; 

4) Ações de Preservação do Patrimônio Público e relacionadas a Projetos em Andamento, em 

atendimento ao art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 17 do PLDO/2021. 

Para atendimento do disposto no item 4, as informações relativas a projetos em andamento e ações 

de conservação do patrimônio público estão apresentadas nos Quadros A e B do PLDO/2021, 

respectivamente, disponíveis no endereço eletrônico http://www.seplag.df.gov.br/projeto-de-lei-de-

diretrizes-orcamentarias-pldo-2021/, na seção " PLDO 2021 – Apresentado à CLDF". 

Os manuais operacionais para auxiliar as unidades orçamentárias no processo de elaboração da 

Proposta Orçamentária de 2021 estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.seplag.df.gov.br/ploa-

2021/, na seção "Documentos Auxiliares". 

A transmissão do Encontro Técnico para orientação sobre a elaboração do PLOA/2021 e o material 

utilizado na apresentação estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.seplag.df.gov.br/ploa-

2021/, na seção "Encontro Técnico". 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Geral do Processo Orçamentário 
COGER/UPROMO/SUOP/SEORC/SEEC 

 


