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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

O�cio nº 1081/2019/SEAGRI-GEPE

Excelen�ssimo Senhor
JAILSON VIANA DE ALMEIDA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG
Av.Farquar, nº 2986 Bairro Pedrinhas, Curvo II 6º Andar
Nesta    
 
Assunto: Informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2020.
 
Senhor Secretário,
                                                                                                      
Ao cumprimentar Vossa Excelência, e em atendimento ao O�cio-Circular nº 22/2019/SEPOG-GPG (ID
4757672), encaminhamos as informações desta unidade inerente aos procedimentos para elaboração do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 –PLDO/2020, conforme quadro em
anexo.
 
Atenciosamente,
 
EVANDRO CESAR PADOVANI
Secretário Estado de Agricultura
SEAGRI

Documento assinado eletronicamente por Avenilson Gomes da Trindade, Coordenador(a), em
15/03/2019, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5023287 e
o código CRC B8D57598.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.069709/2019-41 SEI nº 5023287

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI 

  

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

 

1 METAS E PRIORIDADES

1022 - Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia.

1.Metas e Prioridades

Objetivo:Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da
produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Descrição das metas

Promover o manejo alimentar da cadeia leiteira;

Promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia;

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia

2 Tabela 1 - Demonstrativo de Riscos Fiscais e
Providências NÃO HÁ

3 Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita NÃO HÁ

4 Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado NÃO HÁ

5 Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público
Privadas NÃO HÁ

6 Programas financiados com os recursos do
orçamento

6.1.Informar os resultados dos Programas financiados com recursos dos Orçamentos.
 
2015
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 1022 - Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia
 
-Projeto Cálculo da matéria  Matéria Prima Leite pelo método CONSELEITE,Contratação Empresa Prestação de
serviços , valor R$ 271.360,00; Resultados:  Os 38 mil produtores de leite que entregam leite aos la�cínios
rondonienses são beneficiados diretos deste projeto, assim como as indústrias, tem divulgado informações de
referência da situação do mercado do leite em geral. Essas informações contribuem para melhoria da gestão, tanto nas
propriedades de produção de leite, como nas indústrias, em valor de custo de produção,preços de comercialização da
matéria prima e derivados.Também tem contribuído ao longo do tempo no processo de auto gestão setorial, na busca
de soluções conjuntas para problemas comuns ao setor, como ocrrem em outras unidades da Federação.A publicação
sistemá�ca mensal dos valores de referência está contribuindo para a redução dos conflitos e para o fortalecimento do
setor lácteo do Estado.
 
 2016
Termo de Cooperação nº 003/PGE-2016 - transferência para Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das ações de
pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO), para o Laboratório de Qualidade do Leite, valor 474.100,58.
 
 1º Termo Adi�vo ao Termo de Cooperação nº 003/PGE-2016, autorizando a inclusão de R$ 300.000,00, para dar
suporte a contração de bolsas de pesquisas. 
 
2017
 
-Projeto para aquisição de Tourinhos de raça pura leiteira, financiados para produtores de leite através das
organizações de sociedade civil de interesse público (OSCIP’S) Credi�cia, valor R$ 2.000.000,00:
TP nº001/PGE-2017 entre a SEAGRI/PROLEITE e o Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular de Ariquemes-
FAEPAR, no valor de R$ 1.050.000,00;
 TP nº 002/PGE-2017, entre a SEAGRI/PROLEITE e a Associação de Crédito Cidadão de Rondônia – ACRECID, no valor
de R$ 1.050.000,00.
Essas parcerias irão atender o Projeto Aquisição de Touros Registrados de raça leiteira para produtores de leite,
concedendo microcrédito a pequenos produtores de leite atravésda contratação de organização da sociedade civil de
interesse público –OSCIP’S. O projeto está em andamento.
 
- Projeto Melhoria da Produção de Leite Região do Cone Sul através da Biotecnologia da Fecundação in vitro,  valor
de R$ 750.000,00 em favor da EMATER-RO;  Realizar fer�lização in vitro em fêmeas bovinas leiteiras da Região do Cone
Sul com material gené�co comprovadamente superior, visando a obtenção de 500 (quinhentas) prenhez nascidas da
FIV, assim distribuídos: 166 prenhez com grau sanguíneo ½ (H x G); 166 prenhez com grau sanguíneo ¾ (H x G) e 168
prenhez com grau sanguíneo 5/8 (H x G).
Resultados: Municípios beneficiados, número de receptoras e total de bezerros nascidos por município.
Municípios e
Distritos

Nº Produtores
Beneficiários

Nº Vacas
Receptoras

Nº Bezerros(as)
Nascidos

Nº Bezerros (as) a
Nascerem

Colorado 18 180 40 140
Cabixi 6 60 44 16
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Cerejeiras 8 80 55 25
Corumbiara 11 110 83 27
Pimenteiras 2 20 00 22
Vilhena 5 50 00 50
Total Geral 50 500 220 280
 
 
- Projeto Produção de Leite a Pasto, valor de R$ 3.740.207,00,em favor da EMATER-RO; Resultados: O projeto foi
implantado em  576 propriedades.
 
2554 – Promover a Publicidade Ins�tucional , em favor da SUGESPE para execução do projeto promoção da Cadeia
produ�va do Leite, no valor de R$ 2.000.000,00, através da descentralização de crédito orçamentário.
 
2018
 
-7ª Rondônia Rural Show, realizado de 23 a 26 de maio 2018, no município de Ji-Paraná-RO. Par�ciparam
aproximadamente 458 expositores e 52.800 visitantes.
- Diárias -  para servidores organizadores e diárias para servidores trabalharem na 7ª Rondônia Rural Show e   para
viagens de fiscalização e monitoramento do Projeto “Melhoria da produção de leite na Região do Cone Sul com a
u�lização da Biotecnologia da Fecundação in vitro- FIV. Foram visitados 22 produtores de leite beneficiados com o
projeto no mês de novembro, assim discriminados: 8 em Colorado do Oeste, 6 em Cerejeiras, 5 em Cabixi e 3 em
Vilhena. Este projeto foi executado 2018 pela EMATER-RO e o recurso foi repassado em 2017 através do Termo de
Cooperação nº032/2016-PGE da descentralização de crédito orçamentário. Foram beneficiados 50 produtores de leite.
Valor total diárias: R$ 60.550,00;
 
6.2.Informar a previsão de Programas a serem financiados com recursos dos Orçamentos, previstos para o exercício
orçamentário a que se refere a LDO.
 
2019
1- Apoio financeiro na execução de projetos e ações relacionados a Manejo Sanitário,Alimentar e Gené�co da cadeia
produ�va do leite, aprovados pelo CONDALRON:
- Projeto Pesquisa e Transferência para o Fortalecimento da Pecuária de Leite em Rondônia – TRANSTEC,EMBRAPA-
RO,valor R$ 3.203.493,00;
-Projeto Estruturação Analí�ca do Laboratório de Qualidade do Leite, EMBRAPA-RO, valor R$ 1.898.672,36;
- Projeto Melhoria da Produção de Leite do Estado de Rondônia através da Biotecnologia da Fecundação in vitro (fiv) –
Proponente EMATER-RO,valor 750.000,00;
--Projeto Cálculo da matéria  Matéria Prima Leite pelo método CONSELEITE, valor previsto R$ 300.000,00.
- Projeto FAPERO – Estruturação do LQL/EMBRAPA e bolsistas.
Termo de Cooperação Nº 003/PGE/2016.
Valor com adi�vos: R$ 774.100,58
Situação atual: Falta pagamento da ul�ma parcela no valor de R$ 150.000,00.



18/03/2019 SEI/ABC - 5023452 - Quadro de Especificação

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5766148&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001091&infra_hash=… 4/4

 
2 - Promover o agronegócio do leite – Eventos do Leite:
-  2ª RONDOLEITE.  R$ 700.000,00;
 
3- Transporte de calcário  para o produtor de leite – valor R$ 1.100.000,00     Proponente: FUNDO PROLEITE
Obje�vo: transportar aproximadamente 10.000 toneladas .
Valor: R$ 1.334.792,00;
 
4- Manutenção Preven�va e Corre�va das usinas de nitrogênio líquido (Porto Velho e Centrer).
Proponente: EMATER-RO
Obje�vo: Recuperação das Usinas de Nitrogênio
Valor es�mado:  R$ 600.000,00
 
5- Edificação, reforma e Ampliação de Estruturas prediais do agronegócio do leite
 –Projeto para construção do galpão da bovinocultura de leite, no Centro Tecnológico Valdeci Rack, valor R$
 1.283.593,98;
6-  Emprés�mo e Financiamento:
-Projeto Crédito Orientado- Financiamento de matrizes leiteiras registradas,  FAPERON / SENAR; valor 7.560.000,00.

 

Documento assinado eletronicamente por Avenilson Gomes da Trindade, Coordenador(a), em 15/03/2019, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
caput III, art. 12 do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 5023452 e o código CRC 98C151BE.

 
Referência: Caso responda este(a) Quadro de Especificação, indicar expressamente o Processo nº 0035.069709/2019-41 SEI nº 5023452
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