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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC

O�cio nº 1342/2021/POLITEC-NCONT
A Sua Senhoria, a Senhora
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG
Palácio Rio Madeira
N e s t a

  

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

Prezada Senhora,

  

1. Com os nossos cordiais cumprimentos, em atendimento ao O�cio nº 955/2021/SEPOG-GPG
(0016722387), encaminhamos as informações conforme solicitação.

2. Cabe esclarecer acerca da informações relacionadas a planilha (0016765977) conforme segue:

 Riscos Fiscais e Providências: não foram registrados nesta unidade gestora Passivos
Con�ngentes e Outros Riscos capazes de afetar as contas públicas para o exercício 2022. Sendo que as
informações relacionada ao item estão incluídas nas informações da SESDEC por se tratar de despesa com
pessoal.

Es�ma�va de Receita: Não há es�ma�va de receita a informar, considerando que esta Unidade
não tem arrecadação, e a receita registrada na unidade decorre de rendimentos de disponibilidade financeira
na conta de débito automá�co cuja des�nação será a devolução do saldo a Conta Única do Tesouro no final
do exercício financeiro.

Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter con�nuado: conforme citado
anteriormente (0016356831), a informação foi enviada pela SESDEC devido a execução da folha desta
unidade constar no orçamento da Unidade 150001 - SESDEC.

Origem e Aplicação dos Recursos Ob�dos com a Alienação de A�vos: informamos que nesta
unidade gestora não  houve realização de receitas por meio da alienação de a�vos no exercício de 2020.

 

Es�ma�va e Compensação da Renuncia de Receita: conforme informado a esta Unidade não
se aplica renuncia de Receita.

 

Respeitosamente,

 
DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Diretor-Geral da Superintendência de Polícia Técnico-Cien�fica.
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Documento assinado eletronicamente por Domingos Sávio Oliveira da Silva, Diretor(a), em 15/03/2021,
às 16:33, 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 0016763199 e o código CRC 34E4ABCD.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036788/2021-28 SEI nº 0016763199

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 955/2021/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor
DOMINGOS SÁVIO DE OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Geral da Superintendência de Polícia Técnico-Cien�fica

  

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos.
  

Excelen�ssimo Senhor Diretor-Geral,

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, em respota ao O�cio nº 878/2021/POLITEC-
GAF (0016356831) solicitamos esclarecimentos em relação aos seguintes demonstra�vos:

Quanto aos Riscos Fiscais e Providências:  solicitamos que a unidade indique Passivos
Con�ngentes e Outros Riscos capazes de afetar as contas públicas para o exercício 2022. 

Quanto a Origem e Aplicação dos Recursos Ob�dos com a Alienação de A�vos: solicitamos que
a unidade informe 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. Assim como informar a
aplicação dos recursos ob�dos com a alienação de a�vos do exercício de 2020.

 Diante do exposto, solicitamos uma revisão nas informações enviadas a essa Secretaria por
meio do O�cio nº 878/2021/POLITEC-GAF 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 (0015906924), e devolvida em formato Excel.

 

Atenciosamente,

 

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

Documento assinado eletronicamente por JAKELINE OLIVEIRA COSTA, Coordenador(a), em 15/03/2021,
às 11:13, 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 Jailson Viana de Almeida, Secretário(a) Adjunto(a), em
15/03/2021, às 13:42, 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.

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
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0016722387 e o código CRC B93B4AEB.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036788/2021-28 SEI nº 0016722387

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 
Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC

O�cio nº 878/2021/POLITEC-GAF

A Sua Excelência a Senhora
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG
Palácio Rio Madeira
N e s t a

  

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

Excelen�ssima Secretaria de Estado,

  

1. Informamos a Vossa Excelência que as informações referente a Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Con�nuado, per�nentes a essa Superintendência estão sendo informadas
via SESDEC.

  

Respeitosamente,

 

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Geral da Superintendência de Polícia Técnico-Cien�fica.

Documento assinado eletronicamente por Domingos Sávio Oliveira da Silva, Perito(a), em 28/02/2021,
às 21:53, 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 0016356831 e o código CRC B11FFD86.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036788/2021-28 SEI nº 0016356831

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

