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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI

O�cio nº 312/2019/SEDI-CAF

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,  vimos através do presente encaminhar as
informações da Unidade Orçamentária nº 11013 - Fundo de Inves�mento de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER,
quanto aos procedimentos para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 –PLDO/2020, conforme
demonstra�vo abaixo:
Unidade Orçamentária: 11013 - Fundo de Inves�mento de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER

1 Metas e Prioridades

MISSÃO;
Promover o desenvolvimento do Estado de Rondônia através da promoção de inves�mentos,

ince�vo à inovação, aumento das exportações e melhoria do ambiente de negócios.
VISÃO;
Ser referência na promoção de inves�mentos, incen�vando as exportações e as prá�cas

inovadoras para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado de Rondônia.
01- Áreas de Atuação
Prospecção de novos negócios
Apoio ao empresário e Inves�dor
Promoção da Imagem do Estado de Rondônia.
Ações para promoção da compe��vidade
Promoção de Exportações.
02- Prioridade e Metas
Mei, micro, pequenas Empresas,EPP
Apoiar o Inves�dor para a promoção da compe��vidade
Promover e fortalecer o acesso da cadeia produ�va ao microcrédito.
Fomentar a organização das cadeias especificas de produção com potencial latente iden�ficado.
Apoiar o inves�dor para a promoção das Exportações
Apoio ao Empresário e Inves�dor através da assessoria ambiental, assessoria Tributária,

assessoria de Infraestrutura e atendimento personalizado e sem custo ao inves�dor.
 
Comércio Exterior
Capacitações do programa de qualidade para exportação palestras com obje�vo de promover e

capacitar empresas em exportação Apoio a ações de promoção de municípios paulistas.
Missões comerciais
Exposição em  feiras nacionais e Internacionais.
 
Inovação Ciências, Tecnologia aplicadas
Promover o desenvolvimento tecnológico nas cadeias produ�vas incen�vando através do avanço

tecnológico a produ�vidade e compe��vidade das empresas.
Criação de Incubadoras como nascedouros de inovação tecnológica
Fomento de cadeias de Startups nas 10 Regiões do estado de Rondônia.
 
Indústrias, Comércio e Agro
Promover e fortalecer o acesso da cadeia produ�va ao microcrédito.
Fomentar a organização das cadeias especificas de produção com potencial latente e

iden�ficado.
Apoiar o inves�dor para a promoção da compe��vidade.
Apoiar o inves�dor para a promoção das Exportações.
Apoio ao empresário e inves�dor através da assessoria ambiental, assessoria Tributária,

assessoria de Infraestrutura e atendimento personalizado e sem custo ao inves�dor.
 

 

2 Demonstra�vo de Riscos
Fiscais e Providências

Não temos situações geradoras de risco con�ngencial, desta forma não há previsão de riscos fiscais para o
exercício 2020.

3
Es�ma�va e
Compensação da
Renúncia de Receita

Não há previsão para este item.
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4 Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de
Caráter Con�nuado

Não há previsão para este item.

5
Demonstra�vo das
Parcerias Público
Privadas

Não há previsão para exercício 2020.

6
 
 

Programas financiados
com recursos dos
Orçamentos
 
 

 
Informar os resultados dos programas a serem financiados com recursos dos Orçamentos.
* Foram realizados vários Repasses Financeiros através de Termos de Convênios, Termos de Fomentos, com
diversas Associações, en�dades Privadas, Prefeituras Municipais e Fundações
* Repasse Financeiro através de Aposte de Capital para a SOHP
* Par�cipação na Rondônia Rural Show (tenda EMPREENDEDORISMO)
* Foram adquiridos alguns materiais e equipamentos de informá�ca, que contribuíram para o bom andamento
da unidade.
*Aquisição de Veículos.
 
PROGRAMA – 2051 – RONDÔNIA COMPETITIVA
 
      FONTE DE RECURSO
 
- 0240 – Recursos Diretamente arrecadados pela Unidade

 
Atenciosamente,

 

 

 

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA

Superintendente da SEDI

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Gonçalves da Silva, Secretário(a), em 25/03/2019, às 15:31, 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 portal do SEI, informando o código verificador 5198455 e o código CRC
FD53881A.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0041.120617/2019-82 SEI nº 5198455

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

