
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG: Secretários e gestores regionais destacam 

projetos em encontro realizado em Vilhena 

Os nove secretários executivos das Unidades Avançadas de Planejamento e 

Gestão Regional de Rondônia (UAPGR), coordenadas pela Secretaria de Estado 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), estiveram reunidos na última 

semana, em Vilhena, para participarem da reunião bimestral realizada com objetivo 

de alinhar ações e fortalecer as estratégias de representação do Governo do 

Estado em cada região. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/833?titulo=Secret%C3%A1rios%20e%20gestores%20regionais%20destaca

m%20projetos%20em%20encontro%20realizado%20em%20Vilhena&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA : Unidade Gestora do 

Sistema de Convênios do Governo Federal é implantada em 

Rondônia 

Para colocar em prática ações da Rede Sinconv, programa adotado pelo Governo 

do Estado que tem como principal objetivo melhorar os processos de gestão das 

transferências de recursos da União operacionalizadas por meio do Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), foi implantada, na última 

quinta-feira (27), a Unidade Gestora Estadual (UGE) do programa sob a 

coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(Sepog). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/10/142921/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/834?titulo=Unidade%20Gestora%20do%20Sistema%20de%20Conv%C3%A

Anios%20do%20Governo%20Federal%20%C3%A9%20implantada%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 
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TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/unidade-gestora-do-sistema-de-convenios-do-governo-federal-e-implantada-

em-rondonia,65538.shtml 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Conder prorroga incentivo 

tributário para processamento de carne com osso e discute 

encontro com prefeitos eleitos 

A 52ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia 

(Conder) apreciou na tarde desta segunda-feira (31) pauta com cerca de dez itens, 

entre eles a prorrogação do incentivo tributário para o processamento da carne 

com osso em frigoríficos, cuja validade havia expirado em 30 de setembro. O 

colegiado é presidido pelo governador Confúcio Moura. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/11/143001/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/835?titulo=Conder%20prorroga%20incentivo%20tribut%C3%A1rio%20para

%20processamento%20de%20carne%20com%20osso%20e%20discute%20encontro%20com%20prefeitos%20eleitos

&nome=SEPOG 

 

PORTAL ESPIGÃO: 

Leia mais: 

http://portalespigao.com.br/conder-prorroga-incentivo-tributario-para-processamento-de-carne-com-osso-e-discute-

encontro-com-prefeitos-eleitos/ 

 

RONDORURAL: 

Leia mais: 

http://rondorural.com/conder-prorroga-incentivo-tributario-para-processamento-de-carne-com-osso-e-discute-

encontro-com-prefeitos-eleitos/ 
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