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

O�cio nº 1473/2020/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor

PAULO KIYOCHI MORI

Presidente do Tribunal de Jus�ça do Estado de Rondônia

Nesta

 

Assunto: Comunicado - Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

  

Prezado Senhor,

 

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 2021.

Assim, está criado no site da SEPOG, o Banner “PROJETO LOA
2021” h�p://www.sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/401, e também, o e-
mail sugestoesloaro@sepog.ro.gov.br, que servirão como ferramenta de interação e transparência.

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

O Cronograma de A�vidades já encontra-se disponível no Banner PLOA 2021, com todas as
datas e informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, inclusive com a data
da Audiência Pública que será realizada no dia 14.08.2020.

Informamos ainda que a par�r do dia  01/07/2020 estará disponível no Site da SEPOG
o Manual para Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021, bem como
o Treinamento Online de Capacitação.

Aproveitamos o ensejo e informamos o Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
estará liberado para inserção dos dados referente a PLOA 2021 da Unidade Orçamentária no período
de 21.07.2020 a 10.08.2020. 

Esta GPG/CPG/SEPOG está a disposição para demais esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL, Secretário(a), em
20/05/2020, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
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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 0011528951 e o código CRC 7E56FEFA.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.191363/2020-08 SEI nº 0011528951

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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Ana Cláudia Macedo <anacrc40@gmail.com>

Comunicado - Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021.
3 mensagens

Ana Cláudia Macedo <anacrc40@gmail.com> 22 de maio de 2020 12:18
Para: gabpre@tjro.jus.br

Prezado Senhor   PAULO KIYOCHI MORI,
Com os nossos cordiais cumprimentos e considerando o reconhecimento do

estado de Calamidade Pública decretado pela União, através do Decreto Legislativo nº 6, de
2020, e pelo Estado de Rondônia, por meio do Decreto nº 24.887, de 20 de março de
2020, em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19). E em virtude das medidas
de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), vimos por meio deste encaminhar o Ofício nº 1459/2020/SEPOG-GPG,
informando que já iniciamos os procedimentos de elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021.

Assim, está criado no site da SEPOG, o Banner “PROJETO LOA
2021” http://www.sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/401, e também, o e-
mail sugestoesloaro@sepog.ro.gov.br, que servirão como ferramenta de interação e
transparência.

Estamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas,
 
Ana Cláudia Macedo

  Favor acusar o recebimento deste.  
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Ana Cláudia Macedo <anacrc40@gmail.com> 26 de maio de 2020 12:38
Para: presidencia@tjro.jus.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Ana Cláudia Macedo
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Presidencia TJRO <presidencia@tjro.jus.br> 26 de maio de 2020 12:43
Para: Ana Cláudia Macedo <anacrc40@gmail.com>

Confirmo o recebimento. 

Ana Paula de Souza
Chefe de Gabinete 
(69) 3217-1193
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