
CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021- UERJ

DATA ATIVIDADE DESTINO PRAZO OBSERVAÇÕES DIPLAN 2019

23-mar-20
Envio das solicitações  para indicação dos projetos  de investimento 

e equipamentos

Unidades acadêmicas e 

administrativas (Rede Sirius, 

Prefeitura, Dinfo e PR's)

17-abr-20
E-mail encaminhado às Unidades acadêmicas e administrativas 

para informar sobre a manutenção/inclusao dos projetos de 

investimentos  para os próximos anos.    

3-jun-19

13-abr-20
Solicitação de estimativa de receitas próprias ( FR 212, 225 e 230) e 

projeção das despesas

DCONV, HUPE, CEPUERJ,DSEA , 

DAF, PPC e CEPED
8-mai-20

Informações necessárias para a projeção das receitas e  

despesas referentes aos recursos diretamente arrecadados, e 

para elaboração da memória de cálculo que integra a proposta 

orçamentária incluida no SIPLAG

21-mai-19

Abril / Maio
Publicação do  Decreto de elaboração do Projeto de  Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2021
Data prevista aguardado a publiação da legislação especifica 

pelo Governo do Estado do RJ

publicado em 

21/05/19

Abril / Maio

Resolução SECCG que institui a agenda de eventos para a 

elaboração dos projetos de lei de revisão do plano plurianual - ppa 

2020-2023, e da lei orçamentária para o exercício de 2021

Data prevista aguardado a publiação da legislação especifica 

pelo Governo do Estado do RJ

publicado em 

21/05/19

13-abr-20
Envio de CI para PG-UERJ,solicintando informações sobre os 

precatórios judiciais e Requisições de Pequeo Valor.
PG-UERJ 30-abr-20

Informações necessárias para a projeção das  despesas 

referentes às demandas judiciais, na qual a Universidade é ré, 

onde o processo já foi transitado em julgado.
8-jul-19

Até 05 de Junho
Encaminhamento ao Reitor do relatório contendo a proposta 

orçamentária para 2021  elaborada pela DIPLAN 
Gabinete do Reitor

Até 12 de Junho
Encaminhamento do relatório contendo a proposta orçamentária 

para 2021 pelo Reitor ao CONSUN
CONSUN

12-jun-20 Encaminhamento da planilha de projetos para a CPPD/CONSUN Proposta do CONSUN 2019

Junho

(2019 - 03 a 

21/06)

Lançamento das informações no SIPLAG relativas à: ESTIMATIVA 

DA RECEITA  e Cadastramento de Convênios, com execução 

prevista em 2021, 2022, 2023 e 2024.

SIPLAG (SUPOF/SEFAZ)

O Sistema deInteligência em Planejamento e Gestão - SIPLAG, 

é o instrumento oficial do Governo do Estado do RJ para o 

registro da proposta orçamentária e das solicitações de 

modificação do orçamento. Apresenta módulos distintos para 

o registro da receita e da despesa   

Julho / Agosto

(2019 - 17/07 a 

09/08)

Lançamento das informações no SIPLAG, relativas a: PREVISÃO DA 

DESPESA - LOA 2021 - Detalhamento da despesa com a estrutura 

de Ações definida LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES.

SIPLAG (SUBPOG/SECCG)

Módulo do SIPLAG destinado ao registro do detalhamento das 

despesas, nível de elemento de despesas, e também para 

revisão/atualização da legislação e atriuições.

Julho
Publicação da Lei sobre a  elaboração da Lei do Orçamento anual 

para 2021

Data prevista aguardado a publiação da legislação especifica 

pelo Governo do Estado do RJ
30-jul-19

Somente a partir da publicação da agenda de eventos, por parte da SECCG, é que poderemos definir todas as datas.


