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

O�cio-Circular nº 157/2019/SEPOG-GPG

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPPA 2020-2023 e PLOA 2020.

 

Com os nossos cordiais cumprimentos e atendendo os procedimentos de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 e do Projeto de Lei
Orçamentária Anual – PLOA 2020, bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado, solicitamos a Vossa Excelência as informações
descritas no quadro abaixo:

 

1

 

Folha de Pagamento

 

Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento com valores.

Informar se haverá para os anos de 2020 à 2023, com seus respec�vos valores: progressões, promoções, aume
salariais, entre outros caracterís�cos da folha de pagamento da unidade. 

2 Despesas da gestão
administra�va Indicar os valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subeleme

3 Contratos
Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes (elemento e subelemento);

Indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.

 

Cien�ficamos que as informações prestadas tem  como obje�vo dar maior transparência e equilíbrio nas contas pública, bem como para subsidiar
a elaboração do PPPA 2020-2023 e do PLOA 2020.

Requeremos a possibilidade do envio dessas informações a esta GPG-SEPOG até o dia 03/06/2019.

Estamos a disposição para demais esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

JAILSON VIANA DE ALMEIDA
Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por JAILSON VIANA DE ALMEIDA, Secretário(a) Adjunto(a), em 21/05/2019, às 13:49, 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 5996857 e o código CRC 028F134A.

Referência: Caso responda este O�cio-Circular, indicar expressamente o Processo nº 0035.209659/2019-41 SEI nº 5996857
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