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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

O�cio nº 3113/2021/SEFIN-COTES

A Sua Excelência o Senhor

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG

 

  

Assunto:  Informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2022 - SEFIN

  

Senhor Secretário,

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao O�cio nº 1241/2021/SEPOG-GPG,
encaminho o despacho (0017267299) com as informações necessárias para a elaboração dos Anexos da
LDO 2022.

Em conformidade com o despacho supracitado não existe a perspec�va de mudanças na
legislação que trate de assuntos tributários ao que se refere a alíquotas, criação ou majoração de 
tributos ou contribuições com a finalidade de aumentar a receita permanente estadual, para fazer frente
a eventual aumento de despesa obrigatória de caráter con�nuado; conforme ques�onamento levantado
pelo o�cio  (0017173027), demais esclarecimentos necessários poderão ser encontrados no Despacho
SEFIN-NEEC (0017239943) elaborado pelo Núcleo de Estudos Econômicos. 

Atenciosamente, 

 

LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Finanças  - SEFIN

 
 

DANIEL PIEDADE DE OLIVEIRA SOLER
Coordenador do Tesouro Estadual - COTES - SEFIN

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Piedade de Oliveira Soler, Coordenador(a), em
12/04/2021, às 13:20, 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 Luis Fernando Pereira da Silva, Secretário(a), em
12/04/2021, às 19:37, 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 0017267299 e o código CRC A10B9A35.

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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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.025968/2021-84 SEI nº 0017267299


