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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

O�cio nº 1514/2021/IDARON-COPLAN

A Sua Excelência                                                                                 

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

 

Assunto: Esclarecimentos sobre as informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2022 –
FESA – Proc. 0035.036996/2021-27

 

                        Senhor Secretário,

 
                      Em atendimento ao O�cio nº 1.291/2021/SEPOG-GPG(0017201059), de 08/04/2021, através
do qual essa Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, solicita
esclarecimentos adicionais a�nentes às informações técnicas para a elaboração dos anexos da LDO 2022,
do Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA, baseado no fato de que no aumento permanente de
receita deve-se levar em consideração a elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição conforme o art. 17, §3 da Lei Complementar n° 101, 4 de maio de
2000, informamos a V. Exª  que na presente es�ma�va de receita do FESA, u�lizou-se o Método de
Regressão Linear, alavancado com o aumento financeiro do valor da Unidade Padrão Fiscal – UPF do
Estado de Rondônia.

Como é sabido, pelo método de regressão linear, as receitas pretéritas, ao se
consolidarem, servem de base, com elevado grau de consistência, para as projeções de receitas futuras.
Ou seja, ao receber um conjunto de dados passados o modelo aproveita as caracterís�cas desses dados e
cria uma tendência.

Outro aspecto a destacar na projeção da receita do FESA, é o fato de que os preços dos
serviços de abate de animais pelos frigoríficos, com a inspeção do FESA, estão diretamente ligados com o
valor monetário da UPF-RO, como também ao volume de abates de animais bovinos, que depende muito
do mercado consumidor.

O quadro abaixo, com os dados compara�vos da receita es�mada x receita realizada,
demonstra coerência, com uma pequena diferença de 1% menor em relação à es�ma�va, para os meses
de janeiro a março de 2021.

             QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA ESTIMADA X REALIZADA – IDARON JAN-MAR/2021
 

MÊS
                         DADOS MENSAIS                        DADOS ACUMULADOS

PREVISÃO ARRECADAÇÃO RESULTADO PREVISÃO ARRECADAÇÃO RESULTADO
JAN 1.125.028,52 992.811,19 -132.217,33 1.125.028,52 992.811,19  

 
-34.227,66

FEV 1.149.724,27 1.072.180,90 -77.543,37 2.274.752,79 2.064.992,09
MAR 1.027.617,51 1.203.150,55 175.533,04 3.302.370,30 3.268.142,64

TOTAL 3.302.370,30 3.268.142,64 -34.227,66 6.702.151,61 6.325.945,92 -34.227,66

Dessa forma, a projeção de receitas para o FESA, impactarão posi�vamente os exercícios
2022, 2023 e 2024, conforme apresentado na es�ma�va de receita do FESA, para o período. 
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Porto Velho, 10 de abril de 2021

Atenciosamente,

Júlio César Rocha Peres
  Presidente da IDARON
  Cadastro: 300044798

Rafael Luis da Silva
Coordenador de Planejamento

Cadastro: 300091079
Ruy Alves Rodrigues Pinheiro

Coordenadoria de Planejamento
Cadastro: 300042769

Documento assinado eletronicamente por Ruy Alves Rodrigues Pinheiro, Analista, em 10/04/2021,
às 17:50, 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 JULIO CESAR ROCHA PERES, Presidente, em 10/04/2021,
às 18:38, 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 0017268581 e o código CRC 7467F7CC.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036996/2021-27 SEI nº 0017268581
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