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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Atendendo às 
diretrizes do governador, secretário de Planejamento quer 
reduzir a despesa da máquina administrativa 
 

O novo Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Sepog), Jailson Viana de Almeida, foi empossado durante solenidade 
realizada no Teatro Palácio das Artes, juntamente com demais secretários, 
superintendentes, adjuntos e diretores das autarquias estaduais que formam a 
equipe escolhida pelo governador Coronel Marcos Rocha. 
 
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/atendendo-as-diretrizes-do-governador-secretario-de-planejamento-quer-reduzir-
a-despesa-da-maquina-administrativa/ 

 

 
PORTAL DA SEPOG: 
 
Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1125?titulo=Jailson%20Viana%20e%20Artur%20Leandro%20iniciam
%20gest%C3%A3o%20na%20Secretaria%20de%20Planejamento%20do%20Estado&nome=SEPOG 

 
 

NEWS RONDÔNIA: 

 
 
Leia mais: 

 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/atendendo+as+diretrizes+do+governador+secretario+de+planejame
nto+quer+reduzir+a+despesa+da+maquina+administrativa/122803 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Gestores estaduais são 
orientados pela Sefin sobre utilização do Orçamento anual de cada 
pasta. 
Secretários, superintendentes e representantes de autarquias do Estado de 
Rondônia participaram, na manhã de terça-feira, 15, do 1° Encontro de 
Gestores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, realizado no 
Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. 
 
Leia mais: 
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http://www.rondonia.ro.gov.br/leia-mais-gestores-estaduais-sao-orientados-pela-sefin-sobre-utilizacao-do-
orcamento-anual-de-cada-pasta/ 
 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 
Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1130?titulo=Gestores%20estaduais%20s%C3%A3o%20orientados%2
0pela%20Sefin%20sobre%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20anual%20de%20cada%
20pasta&nome=SEPOG 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/gestores+estaduais+sao+orientados+pela+sefin+sobre+utilizacao+
do+orcamento+anual+de+cada+pasta/122778 
 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governador afirma que 
orçamento público de 2019 será executado com meta de 
economizar o máximo para que Estado tenha condições de fazer 
investimentos 
 
O orçamento do Estado de Rondônia para 2019 foi liberado para execução 
hoje (15) e foi tema de reunião realizada na segunda-feira (14) com o 
governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, o procurador geral Ministério 
Público (MPE/RO), Airton Pedro Marin Filho, o presidente do Tribunal de 
Contas(TCE/RO), Edilson Souza Silva, o defensor público-geral (DPE-RO), 
Marcus Edson de Lima, o secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Sepog), Jailson Viana de Almeida e o adjunto da Sepog, Artur Leandro 
Veloso de Souza. 
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/governador-afirma-que-orcamento-publico-de-2019-sera-executado-com-meta-de-
economizar-o-maximo-para-que-estado-tenha-condicoes-de-fazer-investimentos/ 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1127?titulo=Governador%20afirma%20que%20or%C3%A7amento%20p%C3
%BAblico%20de%202019%20ser%C3%A1%20executado%20com%20meta%20de%20economizar%20o%20m%C3%
A1ximo%20para%20que%20Estado%20tenha%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20fazer%20investimentos&nom
e=SEPOG 
 

 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 
Leia mais: 

 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/governador+afirma+que+orcamento+publico+de+2019+sera+executado+co
m+meta+de+economizar+o+maximo+para+que+estado+tenha+condicoes+de+fazer+investimentos/122774 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo de Rondônia 
divulga calendário anual de pagamento dos servidores para 2019 
 
 

O pagamento dos servidores públicos do Executivo Estadual foi anunciado pelo 
governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, para o próximo dia 29 
reafirmando o compromisso em trabalhar para  o equilíbrio fiscal e fomentar a 
economia rondoniense. 
 
Leia mais: 

 
http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-de-rondonia-divulga-calendario-anual-de-pagamento-dos-servidores-para-2019/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 
 
Leia mais: 

 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1133?titulo=Governo%20de%20Rond%C3%B4nia%20divulga%20calend%C3
%A1rio%20anual%20de%20pagamento%20dos%20servidores%20para%202019&nome=SEPOG 
 

 

NEWS RONDÔNIA: 
 
Leia mais:  
 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/governo+de+rondonia+divulga+calendario+anual+de+pagamento+dos+servi
dores+para+2019+video/122850 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Atenção aos municípios 
é a palavra de ordem do governador durante reunião com Arom 
 
A união de esforços para que os municípios possam se desenvolver, bem 
como uma atenção em políticas voltadas ao crescimento econômico ganharam 
forças durante reunião entre o governador de Rondônia, coronel Marcos 
Rocha, e 17 prefeitos que estavam representando a Associação Rondoniense 
de Municípios – Arom.  
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/atencao-aos-municipios-e-a-palavra-de-ordem-do-governador-durante-reuniao-com-
arom/ 
 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1135?titulo=Aten%C3%A7%C3%A3o%20aos%20munic%C3%ADpios%20%C
3%A9%20a%20palavra%20de%20ordem%20do%20governador%20durante%20reuni%C3%A3o%20com%20Arom&no
me=SEPOG 
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NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/atencao+aos+municipios+e+a+palavra+de+ordem+do+governador+durante
+reuniao+com+arom/123024 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo divulga 
calendário com feriados e ponto facultativo de 2019; Confira as 
datas em que não haverá expediente 
 
O governador Coronel Marcos Rocha, por meio do decreto nº 23.522 de 14 de 
 janeiro de 2019, estabelece o calendário de datas em que não haverá 
expediente nos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder 
Executivo. No total, serão 17 feriados e pontos facultativos. 
 
Leia mais: 

 
http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-divulga-calendario-com-feriados-e-ponto-facultativo-de-2019-confira-as-datas-
em-que-nao-havera-expediente/ 
 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1128?titulo=Governo%20divulga%20calend%C3%A1rio%20com%20feriados
%20e%20ponto%20facultativo%20de%202019%3B%20Confira%20as%20datas%20em%20que%20n%C3%A3o%20h
aver%C3%A1%20expediente&nome=SEPOG 
 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/governo+divulga+calendario+com+feriados+e+ponto+facultativo+de+2019+c
onfira+as+datas+em+que+nao+havera+expediente/122800 
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