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

O�cio-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão
2021 e PLOA 2021.

 

Com os nossos cordiais cumprimentos e atendendo os procedimentos de elaboração da
atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA
2021, 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 2021 à 2023, com seus respectivos valores:
progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, entre outros característicos
da folha de pagamento da unidade. 

2
Despesas da
gestão
administrativa

Indicar os valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por
elemento de despesa e subelemento).

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.

4

Estimativa de
Receita (Nota
Técnica da
Metodologia de
Cálculo
discricionária
adotada por
receitas
orçamentárias)

Segregadas por Fonte de Recurso e natureza de receita, considerando os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico
ou de qualquer outro fator relevante, bem como ser acompanhada de demonstrativo
de sua evolução nos últimos 3 (três) anos, da metodologia de cálculo e das premissas
utilizadas, conforme art. 12 da LC nº 101/2000.
Ademais, solicitamos que seja informado o efeito regionalizado, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia, segundo exigência do §6º do art. 165 da
Constituição Federal.
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Cien�ficamos que as informações prestadas tem  como obje�vo dar maior transparência e
equilíbrio nas contas públicas, bem como para subsidiar a elaboração da atualização do PPA 2020-2023
versão 2021 e do PLOA 2021.

Requeremos a possibilidade do envio dessas informações a esta GPG-SEPOG até o dia
19/06/2019. Ressaltamos que não haverá prorrogação do prazo devido ao pouco tempo para consolidar
os dados.

 

Estamos 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
05/06/2020, às 17:05, 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 0011843828 e o código CRC 6914E193.
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