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Ofício n9 462/2019/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor

MARCUS EDSON DE LIMA

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

Nesta

SEI/ABC - 4605823 - Ofício

RONDÔNIA
Gov~rn, CIo Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Assunto: Comunicado - Abertura dos trabalhos para elaboração da LDO 20200

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência, que iniciamos os procedimentos de elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020.

Assim, cstá criado no sitc da SEPOG. o Banncr "PROJETO LDO 2020" - hur.:!!www.scP...Qg.ro.gO\.br/Cont-:udoiExibír/379, c também, o e-mail
;mg~_doro@s.£P...Qg.ro.g()v.br, que servirão como ferramenta de interação e transparência.

As sugestões coletadas por e-mai!, bem como outros trâmites do processo, serão publicados no referido Banner, que será atualizado de forma sistêmica e enquanto durar
o processo, sendo todas as informações consolidadas nas versões publicadas da Minuta do Projeto.

Esta GPG/CPG/SEPOG está a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

.
~W~!!~tõ
ele1tÕl\k'.a

JAILSON VIANA DE ALMEIDA
Secretário d~ Planejament(), o.rçamento e Gestão - SEPOG

Documento assinado eletronicamente por JAILSON VIANA DE ALMEIDA, Secretário de Estado, em 14/02/2019, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no caput 111, art. 12 do Decreto n9 21.794, de 5 Abril de 2017.
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~~. .: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site htlp://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador externo.p-llp.1
~ acao=documento conferir&id orgao acesso externo ..•.O, informando o código verificador 4605823 e o código CRCB1E67914.
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Referê . Caso responda este Offcio, indicar expressamente o Processo nº 0035.051104/2019-01 5EI nO 4605823
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