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Governo do Estado de
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Ofício nº 3261/2019/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor

ALUILDO DEOLIVEIRA LEITE

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia

NESTA

Senhor Procurador,
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Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência, que
iniciamos os procedimentos de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício
financeiro de 2020.

Assim, está criado no site da SEPOG.t o Banner "PROJETO LOA 2020"
http://www.sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/385, e também, o e-mail
sugestoesloaro@sepog.ro.gov.br, que servirão como ferramenta de interação e transparência.

As sugestões coleta das por e-mail, bem como outros trâmites do processo, serão
publicadas no referido Banner, que será atualizado de forma sistêmica enquanto durar o processo,
sendo todas as informações consolidadas nas versões publicadas da Minuta do Projeto.

O Cronograma de Atividades já encontra-se disponível no Banner PLOA 2020, com
todas as datas e informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, inclusive com a data
da Audiência Pública que será realizada no dia 24.09.2019.

Informamos ainda que a partir do dia 16/09/2019 estará disponível no Site da SEPOG,
o Manual para Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2020, bem como o
Treinamento Online de Capacitação, nesse treinamento estão incluídos os conceitos sobre o Plano
Plurianual, orçamento, definições de programas e ações, conceitos sobre o SIPLAG, como acessar e
inserir as informações no Sistema SIPLAG. Informamos que qualquer servidor da Unidade poderá
realizar o curso. Ao fim do treinamento estará disponível o Certificado de Conclusão do curso em
nome do participante.

Aproveitamos o ensejo e informamos o Sistema de Planejamento Governamental
(SIPLAG) estará liberado para inserção dos dados referente a PLOA 2020 da Unidade Orçamentária
no período de 16.09.2019 a 15.10.2019.

Esta GPG/CPG/SEPOGestá a disposição para demais esclarecimentos.
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Atenciosamente,

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

•~~!:lD
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL, Secretário(a),
em 10/09/2019, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18
caput e seus 99 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

11. .: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
. verificador 7740985 e o código CRCD88BF23E.
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