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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

O�cio nº 419/2019/JUCER-COPLAN

 

Porto Velho-RO, 22 de Março de 2019.

Ao Senhor 
JAILSON VIANA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
NESTA

  

Assunto: Informações Técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2020.

  

Senhor Secretário,

 

1. Com os nossos cumprimentos, e em resposta ao O�cio-Circular nº 57/2019/SEPOG-GPG (Id nº 5095895), vimos por meio deste prestar as
informações solicitadas conforme abaixo:

 

1 Metas e Prioridades

Continuidade dos Programas em andamento: Considerando que neste ano a reforma da sede da JUCER seja concluída, temos com
meta  :

 *Modernização da Plataforma Tecnológica da Informação da JUCER criando Planos de Segurança de Dados dos Registros de
Empresas arquivadas neste órgão;

*Implantar a política de valorização do servidor promovendo clima organizacional favorável bem como melhoria da condição de
remuneração.

2
Tabela 1 - Demonstrativo de
Riscos Fiscais e
Providências

No que diz respeito a Riscos Fiscais, segundo informação da Procuradoria deste órgão há ações protocoladas contra a Junta
Comercial do Estado de Rondônia, num total de R$ 2.178.267,28 . Essas ações ainda estão em fase recursal, sendo que em caso d
cumprimento de sentença, a JUCER tem como forma de cumprir com suas obrigações, a abertura de créditos adicionais por
superávit financeiro.

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
recursos dos Orçamentos

 

 

A Junta Comercial do Estado de Rondônia conta com o Programa 1015 – Gestão Administrativa do Poder Executivo, visando
desenvolver atividades meios para  o bom desenvolvimento das funções operacionais – fins da Unidade, como: a aquisição de be
e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa.  

 

Quanto ao Programa de Modernização da Gestão Pública, 1277, busca obter as condições ideais de gestão pública, bem como a
modernização por meio de reestruturação administrativa, gestão orientada para resultados, simplificação de processos e formação
que  permita uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento
científico e tecnológico

Previsão de Programas a serem financiados com recursos dos Orçamentos no exercício de 2020: R$ 9.000.000,00

 

Atenciosamente,

 



22/03/2019 SEI/ABC - 5168702 - Ofício

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5927293&infr… 2/2

 

(assinado eletronicamente)

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO 

Vice-Presidente

Matrícula n° 300147362

 

Documento assinado eletronicamente por Roger Francis Cardoso Ribeiro, Vice-Presidente, em 22/03/2019, às 11:50, 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 5168702 e o código CRC 6328F5E1.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.109408/2019-67 SEI nº 5168702

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

