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

O�cio nº 2618/2021/SEPOG-GPG

 

A Sua Excelência o Senhor

PAULO KIYOCHI MORI

Desembargador - Presidente do Tribunal de Justiça

Nesta.

  

  

Assunto: Comunicado para a abertura do Sistema-SIPLAG - ( FUJU)

 

Excelen�ssimo Desembargador,

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência, que no
período de 01/07/2021 à 20/07/2021 o Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG) estará aberto
para inserção dos dados referente as alterações na parte descri�va (criação, exclusão e alterações de
programas e ações) e no período de  20/07/2021 à 27/08/2021 estará disponível para  alterações da
parte financeira e memória de cálculo do Plano Plurianual 2020-2023,  conforme cronograma publicado
no site da SEPOG (Link).

No que tange a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2022 o Sistema SIPLAG estará
aberto a par�r do dia 16/08/2021 à 27/08/2021 para as devidas inserções de informações,  conforme
cronograma publicado no site da SEPOG (Link).

Aproveitamos o ensejo para enfa�zar a importância do cumprimento dos prazos, pois
impactam diretamente nas a�vidades dessa Coordenação, logo contamos com o apoio de todos.

 Nesse ínterim, lembramos que conforme cronograma o próximo passo será a realização
da audiência pública cuja previsão é que se realize na primeira quinzena de Setembro.

Certos da compreensão e costumeira colaboração dos senhores, colocamo-nos à
disposição para as dúvidas que vierem surgir tanto presencialmente ou via telefone 69)3216-5085.

 

Atenciosamente,

 

JAKELINE OLIVEIRA COSTA MACKERTE 
Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

 

http://sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/410
http://www.sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/409
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JAILSON VIANA DE ALMEIDA 
Secretário Adjunto de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Jailson Viana de Almeida, Secretário(a) Adjunto(a), em
01/07/2021, às 13:39, 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 0018969945 e o código CRC 5AEFF774.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.287725/2021-38 SEI nº 0018969945

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

