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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

O�cio nº 2120/2021/DER-NUPLAN

A Sua Excelência, a  Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG

 

 

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2022-DER

 

 

Senhora Secretária,

 

Com os nossos cumprimentos, e atendendo ao O�cio 1213/2021/SEPOG-GPG, o qual
solicita informações e preenchimento dos anexos acerca de procedimentos de elaboração do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022-PLDO2022,  encaminhamos planilha
ID 0016973940, com as devidas informações solicitadas.

 

Atenciosamente.

 

 

JOSIFLÂNIA GONÇALVES DE FIGUEIREDO
DER-NUPLAN

 
 
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIFLANIA GONCALVES DE FIGUEIREDO, Assessor(a), em
25/03/2021, às 12:19, 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 0016973655 e o código CRC B192613C.

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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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.039593/2021-30 SEI nº 0016973655



Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais

2.500.000,00 Solicitação de Credito Adicional
Suplementar para atender a demanda
caso não haja previsão no orçamento
PPA/LOA .

Dívidas em Processo de Reconhecimento

5.400.000,00 Solicitação de Credito Adicional
Suplementar para atender a demanda
caso não haja previsão no orçamento
PPA/LOA .

Avais e Garantias Concedidas
Assunção de Passivos
Assistências Diversas
Outros Passivos Contingentes
SUBTOTAL 7.900.000,00 SUBTOTAL 0,00

Descrição Valor Descrição Valor
Frustração de Arrecadação
Restituição de Tributos a Maior
Discrepância de Projeções:
Outros Riscos Fiscais
SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
TOTAL 7.900.000,00 TOTAL 0,00
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

*Nota Explicativa¹: Os valores 
previstos são embasados em 
históricos de empenhos liquidados de 
anos anteriores, em que houve a 
necessidade de se realizar um Crédito 
Adcional Suplementar para despesas 
com arresto judicial na fonte 0100, 
em que foi criado o elemento de 
despesa específico. Na LDO 2021 
não foi realizada essa previsão.

*Nota Explicativa²: São despesas com Reconhecimento de Dívida (Precatórios) em que a previsão foi realizada embasada nos empenhos liquidados dos exercícios anteriores.

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

<ANO DE REFERÊNCIA>



Unidade orçamentária Natureza de receita Fonte de recurso 2022 2023 2024 Metodologia de cálculo

110025 17181091 216 1.160.359,49       1.218.377,46       1.279.296,34       

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 17189911 216 21.609.619,73     22.690.100,72     23.824.605,75     

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 13210011 216 1.657.875,63       1.740.769,41       1.827.807,88       

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 13210011 229 1.281.304,64       1.345.369,87       1.412.638,37       

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 17180171 229 8.035.767,39       8.437.555,76       8.859.433,55       

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 13210011 239 4.351,72              4.569,31              4.797,77              

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 11220111 240 5.401.209,49       5.671.269,96       5.954.833,46       

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

110025 13210011 240 182.809,44          191.949,91          201.547,41          

Média dos 3 anos 
anteriores+acréscimo de 5% para os 
anos de 2022,2023 e 2024

-                       -                       

ESTIMATIVA DE RECEITA



AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

Aumento Permanente da Receita  5.925.423,26
(-)  Transferências Constitucionais
(-)  Transferências ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita  (I) 5.925.423,26
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta  (III) = (I+II) 5.925.423,26
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00
   Novas DOCC
   Novas DOCC geradas por PPP
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 5.925.423,26
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

*Nota Explicativa: Despesa obrigatória de caráter continuado 
para dar cobertura a Processo Seletivo para a Contratação 
Temporária de servidores por meio do EDITAL Nº 001/2020/DER-
RO, conforme os Autos SEI nº 0009.057551/2020-17, sendo que 
tal despesa continuada terá o prazo de 03 anos para os cargos 
de nível superior e 02 anos para os cargos de nível médio, 
prorrogável uma única vez pór igual período.

EVENTOS Valor Previsto para 2022

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  

<ANO DE REFERÊNCIA>



R$ 1,00 

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 1.892.100,00 0,00
    Alienação de Bens Móveis 1.892.100,00
    Alienação de Bens Imóveis
    Alienação de Bens Intangíveis
    Rendimentos de Aplicações Financeiras

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00
   DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
         Investimentos
         Inversões Financeiras
        Amortização da Dívida
    DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
        Regime Geral de Previdência Social
        Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SALDO FINANCEIRO
2020

(g) = ((Ia – IId) + 
IIIh)

2019
 (h) = ((Ib – IIe) 

+ IIIi)
2018

 (i) = (Ic – IIf)

VALOR (III)
1.892.100,00 0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
Nota :

*Nota Explicativa: No exercício de 2018, foi instaurado conforme a 
Lei 8.666/93, procedimento licitatório na modalidade Leilão para 
alienação de bens móveis, cujo obejto é venda de máquinas e 
equipamentos e/ou veículos automotores considerados inservíveis. 
A abertura do edital do Leilão nº 001/2018-DER-RO, publicado no 
DOE Nº 110 DE 19.06.2018, no entanto os recursos provenientes 
do Leilão foram arrecadados em 2019, na fonte 0240 e 
regularizados contabilmente na gestão patrimonial no exercício de 
2020.

DESPESAS EXECUTADAS
2020                    
(d)

2019
(e)

2018
(f)

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS
2020
(a)

2019
(b)

2018
(c) 

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

<ANO DE REFERÊNCIA>



AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

2022 2023 2024

          -
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

*Nota Explicativa: A Estimativa e compensação da Renúncia de receita não se aplica a esta UG, por não haver histórico em exercícios anteriores a previsão de reúncia de receitas. 

TRIBUTO

TOTAL

MODALIDADE
SETORES/ 

PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

<ANO DE REFERÊNCIA>
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

O�cio nº 1213/2021/DER-NUPLAN

A Sua Excelência, a  Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG

 

 

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2022-DER

 

 

Senhora Secretária,

 

Com os nossos cumprimentos, e atendendo ao O�cio 383/2021/SEPOG-GPG, o qual
solicita informações e preenchimento dos anexos acerca de procedimentos de elaboração do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022-PLDO2022, os quais  apresentamos a
seguir:

 

 

1 Demonstra�vo de Riscos
Fiscais e Providências

Indicar os Passivos
Con�ngentes e Outros Riscos capazes

de afetar as contas públicas;

ANEXO DE
RISCOS

FISCAIS, em
atendimento

ao disposto no
§ 3º do art. 4º

da Lei
Complementar

101, de 4 de
maio de 2000.

Informamos que não
houve no exercício de
2020, Passivos
Con�ngentes e Outros
Riscos capazes de
afetar as contas
públicas;

Informar as providências a serem
tomadas caso tais riscos se

concre�zem, no mesmo valor dos
passivos con�ngentes

2 Es�ma�va de Receita (Nota
Técnica da Metodologia de

Cálculo discricionária
adotada por receitas

orçamentárias) 

Informar a es�ma�va de receita
contendo: fonte de recurso, receita
natureza (código), valor es�mado e
metodologia u�lizada para es�mar a
receita, para os exercícios de 2022,

2023 e 2024.
Caso haja receita de convênios ou

operações de crédito, informar
também o contrato/proposta

firmados.
Informar as receitas provenientes de

Parceria Público-Privada (PPP), se

 A
consolidação

dos dados
servirá de base

para os
estudos do
anexo de

metas fiscais,
conforme

o disposto no §
1º do art. 4º da

Lei

Conforme planilha em
anexo.
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houver. Complementar
101, de 4 de

maio de 2000 -
LRF.

3

Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de

Caráter
Con�nuado (Acompanhado

de Nota Técnica
especificando cálculo de

impacto da nova despesa)

Informar as novas despesas
obrigatórias de caráter con�nuado

(DOCC), para 2022, bem como
as variações (aumento ou

redução) daquelas já existentes. Caso
a despesa já exista em 2021 e será

man�da no mesmo valor para 2022,
ela não deve ser informada. Informar
ainda o objeto da despesa (concurso
público, concessão de aumentos...)

ANEXO DE
METAS FISCAIS,

em
atendimento

ao disposto no
inciso V, § 2º
do art. 4º, e

Art. 17 da Lei
Complementar

101, de 4 de
maio de 2000

Informamos que não
houve no exercício de
2020 despesas dessa
natureza.

Atenção: Considera-se obrigatória de
caráter con�nuado a despesa

corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administra�vo

norma�vo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por

um período superior a dois exercícios.
Logo, despesas de contratos

con�nuados (água, energia...), que
não possuam exigência legal, não

serão consideras DOCC.
As despesas obrigatórias de caráter

con�nuado (DOCC) por Parceria
Público-Privada previstas para 2022

devem ser informadas separadamente
das demais.

4
Origem e Aplicação dos
Recursos Ob�dos com a

Alienação de A�vos

Informar as receitas realizadas por
meio da alienação de a�vos,

discriminadas por bens móveis,
imóveis, intangíveis ou rendimentos

de aplicações financeiras, do exercício
de 2020.

ANEXO DE
METAS FISCAIS,

em
atendimento

ao disposto no
Inciso III, § 2º
do art. 4º da

Lei
Complementar

101/2000

Informamos que não
houve no exercício de
2020 receitas dessa
natureza, oriundas de
alienação de a�vos, de
bens móveis o
imóveis, pois o
Departamento não
realizou alienações na
modalidade de leilão
no exercício de 2020.

Informar ainda a aplicação dos
recursos ob�dos com a alienação de

a�vos do exercício de 2020.
A aplicação deve ser segregada em:
- despesa de capital (inves�mentos,
inversões financeiras ou amor�zação

da dívida) ou;
- despesas correntes dos regimes de

previdência (Regime Geral de
Previdência Social ou Regime Próprio

de Previdência dos Servidores).
5 Es�ma�va e Compensação

da Renúncia de Receita
(Acompanhado de Nota

Técnica)

Informar os tributos para os quais
estão previstos renúncias de receita,

destacando a modalidade da renúncia
(anis�a, remissão, subsídio, crédito

presumido, etc)

ANEXO DE
METAS FISCAIS,

em
atendimento

ao disposto no
Inciso V, § 2º
do art. 4º, e
caput do art.

14 da Lei
Complementar

Informamos que não
houve no exercício de
2020 renúncias de
despesas; Item não se
aplica a esta UG.Informar

os setores/programas/beneficiários a
serem favorecidos

Informar a previsão da renúncia para
os exercícios de 2022, 2023 e 2024
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101, de 4 de
maio de 2000 -

LRF

Informar qual das condições dispostas
no Art. 14 da LRF será atendida para

permi�r a renúncia de receita
Indicar as medidas para

compensação das renúncias de
receita

 

 

ITEM 2: Es�ma�va de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por
receitas orçamentárias):

 

UG PROG AÇÃO Descrição Fonte 2022 2023 2024

11025 2130 1443 Desenvolvimento
do PAC I, II 0216

91.246.642,37
(noventa e

um milhões,
duzentos e
quarenta e

seis mil
seiscentos e
quarenta e
dois reais e
trinta e sete

centavos)

74.286.164,46
(setenta e

quatro
milhões,

duzentos e
oitenta e seis
mil cento e
sessenta e

quatro reais e
quarenta e

seis centavos)

27.454.486,24
(vinte e sete

milhões,
quatrocentos
e cinquenta e

quatro mil
quatrocentos

e oitenta e
seis reais e

vinte e quatro
centavos)

*Nota Explica�va: Os valores apresentados são baseados no cronograma das medições das
obras conforme o desembolso financeiro.

 

UG Descrição Fonte 2022 2023 2024

11025
Contribuição da Intervenção

no Domínio Econômino-
CIDE

0229
8.000.000,00
(oito milhões

de reais)

7.000.000,00
(sete milhões

de reais)

6.000.000,00
(seis milhões

de reais)

*Nota Explica�va: Os valores apresentados são conforme o  repasse financeiro para cada
Estado da federação e foi u�lizado como parâmetro os valores repassados no Exercício de 2021, devido
ainda não haver a projeção/previsão dos valores nos anos de 2022,2023 e 2024.

 

UG Descrição Fonte 2022 2023 2024

11025
Convênios Federais,
Emendas federais de

bancada e Repasses federais
0216 R$

44.117.001,78
R$

44.117.001,78
R$

77.117.001,78

*Nota Explica�va: Os valores apresentados são conforme o cronograma dos contratos de
convênio em andamento que possivelmente serão executados em 2022,2023 e 2024.
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Atenciosamente,

 

JOSIFLÂNIA GONÇALVES DE FIGUEIREDO

DER-NUPLAN

 

 

 

ADAMIR FERREIRA DA SILVA

DER-CAF

Documento assinado eletronicamente por JOSIFLANIA GONCALVES DE FIGUEIREDO, Assessor(a), em
25/02/2021, às 15:00, 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 ADAMIR FERREIRA DA SILVA, Coordenador(a), em
25/02/2021, às 15:03, 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 0016370776 e o código CRC F52C5E93.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.039593/2021-30 SEI nº 0016370776

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
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

O�cio nº 862/2021/SEPOG-GPG

A Sua Excelência
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Diretor Geral de Estradas e Rodagem - DER
NESTA

  

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos.

  

Senhor Diretor,

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, em respota ao O�cio nº 1213/2021/DER-
NUPLAN (0016370776) solicitamos esclarecimentos em relação aos seguintes demonstra�vos:

Quanto aos Riscos Fiscais e Providências: O Anexo de Riscos Fiscais, como parte da gestão
de riscos fiscais no setor público, é o documento que iden�fica e es�ma os riscos fiscais, além de
informar sobre as opções estrategicamente escolhidas para enfrentar os riscos. O demonstra�vo tem por
obje�vo dar transparência sobre os possíveis eventos com potencial para afetar o equilíbrio fiscal do
Estado, descrevendo as providências a serem tomadas caso se concre�zem. Diante do exposto,
solicitamos que a unidade indique Passivos Con�ngentes e Outros Riscos capazes de afetar as contas
públicas para o exercício 2022 e não conforme informado através do O�cio nº 1213.

Quanto a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Con�nuado: fora
solicitado que a unidade orçamentária informasse as novas despesas obrigatórias de caráter con�nuado
(DOCC), para 2022, bem como as variações (aumento ou redução) daquelas já existentes.

Caso a despesa já exista em 2021 e será man�da no mesmo valor para 2022, ela não
deve ser informada.

Falta a informação quanto ao objeto da despesa se é concurso público, concessão
de aumentos.. e não que informasse se houve ou não despesas obrigatórias de caráter con�nuado
em 2020.

Quanto a Origem e Aplicação dos Recursos Ob�dos com a Alienação de A�vos: ao
realizarmos uma consulta ao Sistema Diveport constatou-se que houve receitas arrecadas de alienação
de a�vos, porém não foi informado. Sendo necessário o envio desta informação por esta Unidade
Gestora.

 Diante do exposto, solicitamos uma revisão nas informações enviadas a essa Secretaria
por meio do O�cio nº 1213/2021/DER-NUPLAN (0016370776) e que nos sejam encaminhado no prazo de
48 horas a contar do recebimento deste.

Solicitamos, que as respostas sejam inseridas dentro da planilha fornecida neste processo
para preenchimento, Tabela (0015852502), e devolvida em formato Excel.

 

Atenciosamente,
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JAILSON VIANA DE ALMEIDA
Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG

Documento assinado eletronicamente por Jailson Viana de Almeida, Secretário(a) Adjunto(a), em
10/03/2021, às 14:38, 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 0016598100 e o código CRC 3736B14E.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.039593/2021-30 SEI nº 0016598100

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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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

O�cio nº 1782/2021/DER-NUPLAN

A Sua Excelência, a  Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG

 

 

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2022-DER

 

 

Senhora Secretária,

 

Com os nossos cumprimentos, e atendendo ao O�cio 862/2021/SEPOG-GPG, o qual
solicita informações e preenchimento dos anexos acerca de procedimentos de elaboração do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022-PLDO2022,  solicitamos prorrogação
de prazo para apresentação das informações, tendo em vista que este departamento no que tange 
Metas e Prioridades para o exercício 2022 da Unidade Gestora 11025, está aguardando a definição sobre
o orçamento que irá ser previsto em 2022  para esclarecimento dos seguintes demonstra�vos:

Quanto aos Riscos Fiscais e Providências: O Anexo de Riscos Fiscais, estamos realizando um
levantamento das informações acerca dos Passivos Con�ngentes e Outros Riscos capazes de afetar as
contas públicas para o exercício 2022.

Quanto a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Con�nuado: estamos
aguardando a previsão do orçamento dos Programas TCHAU POEIRA e PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, os
quais constam despesas com pessoal, processo sele�vo, para o exercício 2022  e variações das despesas 
já existentes.

Quanto a Origem e Aplicação dos Recursos Ob�dos com a Alienação de A�vos: estamos
realizando um levantamento junto ao setor de Patrimônio deste departamento para apresentarmos tais
informações.

No mais, a planilha em anexo será u�lizada para inserção das informações, conforme
solicitado por esta SEPOG.

 

Atenciosamente.

 

 

JOSIFLÂNIA GONÇALVES DE FIGUEIREDO
DER-NUPLAN
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ADAMIR FERREIRA DA SILVA

DER-CAF
 
 

Documento assinado eletronicamente por ADAMIR FERREIRA DA SILVA, Coordenador(a), em
18/03/2021, às 13:15, 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 0016738005 e o código CRC 3A2A2FF6.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.039593/2021-30 SEI nº 0016738005

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

