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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Polícia Militar - PM

O�cio nº 18206/2019/PM-FUMRESPOM

Porto Velho-RO, 21 de Março de 2019.
A Sua Excelência o 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,

Com os nossos cumprimentos, e em resposta ao O�cio-Circular nº 57/2019/SEPOG-GPG
(5095895) vimos através do presente encaminhar as informações do Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento da Polícia Militar - FUMRESPOM, quanto aos procedimentos para elaboração do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 –PLDO/2020, conforme quadro em
anexo:

 

                                    PROGRAMA -  2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA / 1001 - MP
TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

1 Metas e
Prioridades

- Prover à Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamento e Manutenção
Operacional e Administra�va.

- Modernizar e desburocra�zar a estrutura organizacional e os processos de
trabalhos desenvolvidos pela Polícia Militar;

- Promover o desenvolvimento da infraestrutura básica, criando condições de
acesso mais justo e equilibrado aos bens e serviços da Polícia Militar do Estado
de Rondônia;

- Promover ações integradas de segurança, saúde e educação buscando garan�r a
segurança pública, a redução da criminalidade, a gestão e a execução de polí�cas
de saúde com ações voltadas para ao Polícia Militar, universalização da educação
com qualidade, acesso para todos, tempo integral, capacitação permanente dos
profissionais, melhoria das estruturas �sicas, organizacionais e tecnológicas;

- Ins�tuir polí�cas que fomentem o desenvolvimento tecnológico  criando
mecanismo efe�vos de es�mulo à inovação;

- Apoiar e fomentar a prá�ca de a�vidades espor�vas, como fator de inclusão
social com o obje�vo da re�rada de crianças e adolescentes do convívio das ruas,
onde a u�lização de drogas passa a ser o principal atra�vo para quem não tem
perspec�va de futuro;
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- Promover a cidadania, combater as situações de desigualdades sociais e ofertar
oportunidades para a cultura, o esporte e o lazer;

- Melhorar a infraestrutura e governança de tecnologia da informação e
comunicação da Polícia Militar;

 

2

Tabela 1 -
Demonstra�vo
de Riscos
Fiscais e
Providências

Atualmente não há processos judiciais ou situações geradoras de risco
con�ngencial neste FUMRESPOM. Desta forma não há previsão de riscos fiscais
para o exercício 2020.

3

Demonstra�vo
7 - Es�ma�va
e
Compensação
da Renúncia
de Receita

Não há previsão para este item.

4

Demonstra�vo
8 - Margem de
Expansão das
Despesas
Obrigatórias
de Caráter
Con�nuado

Não há previsão para este item.

5

Tabela 13 -
Demonstra�vo
das Parcerias
Público
Privadas

O FUMRESPOM não possui PPP no atual exercício e não há previsão para
ocorrência no exercício 2020.

6

 

 

Programas
financiados
com recursos
dos
Orçamentos

 

 

 

- Informar os resultados dos programas a serem financiados com recursos dos
Orçamentos.

 

* Foram adquiridos alguns materiais e serviços, que contribuíram para a
manutenção e melhores das a�vidades realizadas em todas as unidades da
Polícia Militar do  Estado de Rondônia, tais como:

- Reforma do Complexo de Correição da Polícia Militar em andamento;

- Manutenção de diversos programas sociais da Polícia militar, tais como PROERD,

Projeto Polícia Recrear, Projeto Polícia Militar na Escola e Projeto Dó, Ré, Mi
Militar;

- Proporcionou meios necessários para o início da execução do Projeto Mobile.
Alguns materiais encontra-se em fase de entregue, e recursos não empenhados
ou liquidados, serão executados no ano posterior.
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* No decorrer do ano 2018 - foram adquiridos alguns equipamentos que
contribuíram para melhorias das realizadas em todas unidades da Polícia Militar
do Estado de Rondônia, tais como:

- Meios necessários para execução do projeto MOBILE em todo o Estado de
Rondônia; A modernização dos equipamentos do FUMRESPOM, e das unidades
policiais da PM/RO, fato este que contribuiu significa�vamente para o aumento
da produ�vidade das equipes, e melhor atendimento à população do Estado;
Melhor celebridade, eficiências dos militares, como aquisição de equipamento
tais como: Os equipamentos de tecnologia embarcada, MOBILE e IMPRESSORAS
TÉRMICAS.

 

- Informar a Previsão de Programas a serem financiados com recursos dos
Orçamentos:

 

PROGRAMA - 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

 

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

 

PROGRAMA - 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

 

4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

 

      FONTE DE RECURSO

 

- 0100 - Tesouro Estadual;

- 0203 - Recursos Des�nados ao FUMRESPOM;

- 0243 - Recursos de Convênios com outras esferas de Gov. e Ongs firmados pela
administração Indireta;

- 0216 - Recursos de Convênios com outras esferas de Gov. e ONGS firmados pela
Administração Direta;

- 0148 - Recursos de Desvinculação da Receita - EC nº 93/2016;

- 0249 - Recursos Provenientes de Fundo de Recons�tuição de Bens Lesados -
FRBL.

 

Respeitosamente,

 

Coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa
Presidente do FUMRESPOM

Mat. 10006126-2

Documento assinado eletronicamente por Mauro Ronaldo Flores Correa, Comandante-Geral da
Polícia Militar, em 24/03/2019, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 5184109 e
o código CRC DE0776B2.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.109408/2019-67 SEI nº 5184109

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

