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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

O�cio nº 4583/2020/SEDUC-CPOD

A Sua Excelência o Senhor
PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Nesta

 

Assunto: Informações técnicas para a elaboração dos Anexos da LDO 2021.

 

Senhor Secretário,
 
Com os nossos cumprimentos a Vossa Excelência, em atenção ao O�cio Circular nº 19/2020/Sepog-GPG (9854157),

apresentamos abaixo as informações técnicas para subsidiar a elaboração dos Anexos da LDO 2021:
 
1 - Metas e prioridades
 
 Considerando o Plano Estratégico do Governo e da Seduc, o Plano de Governo e o Plano Plurianual - PPA.
I - Propiciar a melhoria da qualidade da Educação Básica, em suas etapas e modalidades, buscando o cumprimento de

metas dos planos direcionadores e de demais polí�cas públicas educacionais, com foco no Ensino Médio;
II - Melhorar as condições de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos, buscando a modernização dos espaços

e recursos �sicos e tecnológicos da rede pública de ensino e das unidades administra�vas de apoio à educação;
III - Ampliar o número de atualização profissional, promovendo valorização com formação inicial e con�nuada e, ainda,

com ações preven�vas de saúde e qualidade de vida no trabalho, incremento na remuneração e contratações, quando necessárias.
IV – Apoiar as ações voltadas à implantação de escolas militares e cívico-militares.
 
Programas/ações prioritárias no PPA 2020-2023.

UG Programa Ação Descrição da Ação Produto Unidade de
medida/Produto

16.001
2122 - Aprimoramento e
Valorização dos Profissionais
da Educação

2096
Atender profissionais com cursos
de aperfeiçoamento, qualificação
e treinamento.

Profissionais atendidos Unidade (4.445)

16.001 2123 - Ensino Médio para
todos

2370 Atender alunos com ensino
mediado Alunos atendidos Unidade (5.653)

2371 Desenvolver o Programa Escola
Novo Tempo Alunos atendidos Unidade (3.549)

2372 Preparar os estudantes às
avaliações de desempenho Alunos atendidos Unidade (11.680)

2373 Desenvolver atividades de apoio
ao Ensino Médio Alunos atendidos Unidade (36.992)

16.001 2124 - Desenvolvimento e
Melhoria da Educação Básica 2377

Apoiar ações para o
desenvolvimento do Ensino
Fundamental

Alunos atendidos Unidade (98.835)

2378 Desenvolver atividades de apoio à Unidades escolares Unidade (410)
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Educação Básica apoiadas

16.001 2125 – Universalização do
Atendimento Educacional

1005 Modernizar a infraestrutura física
educacional

Infraestrutura Física
Modernizada M² (24.220)

2387 Modernizar a infraestrutura
tecnológica de TI

Unidades Educacionais
modernizadas Unidade (219)

2398 Equipar unidades educacionais Unidades Educacionais
equipadas Unidade (77)

 

2 - Tabela 1 - Demonstra�vo de Riscos Fiscais e Providências

AMF –  Demonstrativo IX (LRF, art 4º, § 3º)                                                                                                                                   R$ 1,00

Passivos Contingentes Providências

Descrição Valor Descrição Valor

Progressões funcionais de
servidores 12.600.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

12.600.000,00

Licenças-prêmio em pecúnia 21.420.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

21.420.000,00

Rescisões de contratos
emergenciais 7.700.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

7.700.000,00

Verbas trabalhistas de
aposentados 15.000.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

15.000.000,00

Novas contratações 100.100.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

100.100.000,00

Terceirização – empresa
especializada em serviços de
limpeza interna

4.000.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

4.000.000,00

Monitoramento de segurança nas
escolas 20.000.000,00

Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas
discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

20.000.000,00

Novas gratificações 4.100.000,00Abertura de créditos adicionais a partir do
cancelamento de dotação de despesas

4.100.000,00
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discricionárias e/ou a partir de Reserva de
Contingência.

 
Com relação aos riscos fiscais, específicos de ações judiciais, a PGE/Seduc encaminhou a solicitação de informações à

Procuradoria Geral do Estado, considerando que a esta úl�ma cabe a manifestação quanto aos cálculos de ações judiciais
trabalhistas, fiscais, contenciosas, regionais, etc, conforme despacho do Processo/SEI nº 0029.077597/202-14.

Ainda, referente a verbas trabalhistas de servidores transpostos para o quadro da União, o pagamento está suspenso
devido a um parecer do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado – CSPGE. (7305845)

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

AMF – Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)                                                              R$ 1,00

Tributo Modalidade
Setores /

Programas /
Beneficiário

Valor da Receita Prevista
Compensação

2021 2022 2023

       

       

       

       

 
Não se aplica. Este item deve ser respondido somente pelas Unidades que possuem Arrecadação.
 
 
4 - Demonstra�vo 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Con�nuado

AMF–  Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)                                                         R$ 1,00

EVENTOS Valor Previsto
para 2021

Aumento Permanente da Receita  

(-)  Transferências Constitucionais  

(-)  Transferências do FUNDEB  

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita  (I)  

Redução Permanente de Despesa (II)  

Margem Bruta  (III) = (I + II)  

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)  

Novas DOCC  

Novas DOCC geradas por PPP  
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Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)  

 

5 - Tabela 13 - Demonstra�vo das Parcerias Público-Privadas
Não se aplica
 
 
6 - Programas financiados com recursos dos orçamentos
 
Resultados dos Programas financiados com recursos dos orçamentos.
Considerando que, em 2019, �nhamos um único programa finalís�co no Plano Plurianual – PPA, apresentamos a

seguir os resultados, conforme o apresentado no Sistema de Planejamento Governamental – Siplag, jus�ficando que a metodologia
u�lizada é conforme à aferição discriminada no referido sistema.

 

Resultados dos Indicadores do Programa 1076

Indicador Previsto Realizado

1. Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental 10,30 11,00

2. Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental 31,20 24,40

3. Índice de distorção idade/série do ensino médio 27,00 31,20

4. Índice de desenvolvimento da Educação Básica no ensino fundamental anos iniciais 5,80 6,10

5. Índice de desenvolvimento da Educação Básica no ensino fundamental anos finais 4,90 4,90

6. Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino médio 4,50 3,80

7. Índice de atualização do corpo docente 1,41 1,78

 O Programa finalístico Melhoria da Qualidade da Educação conseguiu colaborar com a busca de melhoria dos percentuais projetados
para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, do Ensino Fundamental – anos iniciais e anos finais – e do Ensino
Médio. Pela especificidade do indicador, os resultados só são divulgados a cada 2 anos, portanto só teremos divulgação dos índices
alcançados referentes a 2019 durante o exercício de 2020.

Ressalta-se que todas as ações objetivavam proporcionar mecanismos que reforcem a qualidade do ensino e da aprendizagem, com
atividades voltadas à manutenção e modernização da infraestrutura das unidades escolares, inclusive de modernização tecnológica;
valorização dos profissionais da Educação, por meio de formação, provimento de servidores e colaboradores, atividades de saúde
ocupacional aos servidores; atividades esportivas e culturais aos alunos; apoio às modalidades e temáticas contemporâneas;
investimento na expansão da educação integral e na aplicação da nova Base Comum Curricular, para o bom funcionamento do ensino
fundamental e médio nas unidades escolares da rede estadual de ensino.

Outra ressalva importante é a reestruturação de ações voltadas à correção de fluxo, não ocorrendo atividades pontuais para isso no ano
de 2019, considerando que um novo Programa será aplicado a partir de 2020, para diminuir ainda mais os índices de distorção idade-
série.

Há de ser destacado o crescimento do índice de atualização do corpo docente, com conclusões de cursos de mestrados e doutorados
ofertados pela Seduc no ano de 2019.

 

Previsão de Programas a serem financiados com recursos dos orçamentos, previstos para o exercício orçamentário a que
se refere à LDO.

Programa Resultado 2021 - Previsão R$

12.122.1015.2087 Unidade Mantida 57.007.614,00
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12.122.1015.2091 Servidores atendidos 120.704.891,00

12.122.1015.2051 Profissionais da educação remunerados 196.583.591,00

12.361.1015.2363 Profissionais do magistério remunerados 400.141.218,00

12.362.1015.2364 Profissionais do magistério remunerados 189.122.504,00

12.361.1015.2365 Profissionais da educação remunerados 56.449.341,00

12.362.1015.2366 Profissionais da educação remunerados 53.304.374,00

12.122.1015.2367 Conselhos mantidos 980.810,00

12.368.1015.2430 Militares da reserva convocados atendidos 2.723.352,18

12.368.1015.2432 Militares da reserva remunerada convocados atendidos 394.065,00

12.128.2122.1442 Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado. 214.560,00

12.128.2122.2096 Profissionais atendidos 4.309.862,00

12.368.2122.2368 Eventos realizados 220.535,00

12.368.2122.2369 Profissionais da Educação premiados 384.608,00

12.362.2123.2370 Alunos atendidos 7.847.600,00

12.362.2123.2371 Alunos atendidos 8.639.340,00

12.362.2123.2372 Alunos atendidos 6.453.581,00

12.362.2123.2373 Alunos atendidos 500.050,00

12.368.2124.2374 Unidades escolares apoiadas 834.743,00

12.366.2124.2375 Unidades de Educação de Jovens e Adultos apoiadas 5.572.918,00

12.367.2124.2376 Estudantes da Educação Especial atendidos 1.394.416,00

12.361.2124.2377 Alunos atendidos 4.686.395,00

12.368.2124.2378 Unidades escolares apoiadas 4.676.045,00

12.361.2124.2379 Alunos atendidos 110.968,00

12.368.2124.2384 Alunos Participantes 7.767.161,00

12.368.2125.1005 Infraestrutura Física Modernizada 32.396.289,00
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12.368.2125.2385 Estudantes atendidos 123.048.144,00

12.368.2125.2386 Merenda distribuída 25.224.690,00

12.126.2125.2387 Unidades Educacionais modernizadas 12.672.960,00

12.368.2125.2393 Recursos Descentralizados 45.178.863,00

12.368.2125.2395 Termos pactuados 1.285.586,00

12.368.2125.2398 Unidades Educacionais equipadas 7.100.000,00

 Total 1.377.931.074,18

 

7 - Es�ma�va de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas
orçamentárias)

Não se aplica.
 
 
Ressaltamos que todas as informações seguiram os critérios da metodologia expressa no manual norteador, com o

obje�vo de atender a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.
 
 
 Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Queite Dias Feitosa, Coordenador(a), em 16/03/2020, às 10:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, Ordenador(a) de Despesa, em 16/03/2020, às
11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, 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 0010673194 e o
código CRC 7CC6E7B8.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.030647/2020-11 SEI nº 0010673194

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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

