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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

O�cio nº 1326/2021/FEASE-CAF

Porto Velho, 31 de maio de 2020.

Ao Senhora,
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Nesta
 
Assunto: Resposta sobre informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2022. 
 

1. Considerando as informações repassadas pelas coordenadorias desta Fundação por meio dos documentos
SEI: ID 0018139692, 0018198569, 0018221428 e 0018235201 no diz respeito as despesas  correntes e de capital para o exercício
financeiro de 2022.

2. Considerando os contratos a�vos e previstos com esta Fundação e demais compromissos assumidos com a
Socioeducação no Estado de Rondônia.

3. Segue resposta desta Fundação Estadual de Atendimento Socioeduca�vo - Fease ao O�cio-Circular
130 0011843828 com a previsão orçamentaria para o exercício 2022.

SOLICITAÇÃO RESPOSTA

1
 

Folha de Pagamento

 

Detalhar a folha de pagamento em
elemento e subelemento com valores. Documento SEI ID: (0018281496)

Informar se haverá para os anos de
2021 a 2023, com seus respec�vos valores:
progressões, promoções, aumento de teto/piso
salariais, entre outros caracterís�cos da folha de
pagamento da unidade. 

Informo que consta projeto de Lei de
atualização das carreiras dos servidores do

Sistema Socioeduca�vo do Estado de Rondônia
aguardando análise pela MENP e apreciação
Legisla�va. (Processo SEI 0065.384337/2018-

41)

Segue Informações sobre as progressões para
2022/2023 ID (0018281480)

2 Despesas da gestão
administra�va

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

Segue projeção das despesas que serão
executadas no exercício de 2021 detalhado por

elemento e subelemento ID (0018281444)

3 Contratos

Indicar os valores detalhados dos
contratos vigentes (elemento e subelemento); Segue contratos vigentes e previstos, objetos

dos contratos, números dos contratos  nome
dos fornecedores com os

respec�vos (elemento e subelemento), ID
(0018281458).

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

4

Es�ma�va 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 demonstra�vo de sua evolução
nos úl�mos 3 (três) anos, da metodologia de
cálculo e das premissas u�lizadas, conforme art.
12 da LC nº 101/2000. 
Ademais, solicitamos que seja informado o efeito
regionalizado, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anis�as, remissões,
subsídios e bene�cios de natureza financeira,
tributária e credi�cia, segundo exigência do §6º
do art. 165 da Cons�tuição Federal.

Não se aplica a esta Fundação.



19/07/2021 SEI/ABC - 0018273423 - Ofício

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20353845&in… 2/2

4. No ensejo, informo que há previsão de Construção de um Centro de Atendimento Socioeduca�vo de Porto Velho -
Case -  Processo  SEI nº 0065.394569/2018-16,  o valor para esta obra encontra-se bloqueado na conta judicial: Agência 2848 - Conta
01611600-9 Caixa Econômica Federal, e será suplementado no orçamento desta Fease por, após análise da SEPOG 

5. Valor es�mado da obra R$ 17.816.306,53 (dezessete milhões, oitocentos e dezesseis mil trezentos e seis reais e
cinquenta e três centavos).  

6. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

 

ANTONIO FRANCISCO GOMES SILVA
Presidente / Fease

Documento assinado eletronicamente por Antônio Francisco Gomes Silva, Presidente, em 31/05/2021, às 21:27, 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 0018273423 e o código
CRC 07DEF5A3.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.038541/2021-46 SEI nº 0018273423

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

