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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

O�cio nº 2952/2021/SEDAM-CPO

À Excelentíssima Senhora

Beatriz Basílio Mendes

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão
2022 e PLOA 2022 (FRH). 

 

Senhora Secretária,

 

Em atenção ao O�cio 1928 (0017826310), Despacho SEDAM-GAB (0017867079), O�cio
2266 (0018323070), O�cio 1126 (0018334231) e Despacho SEDAM-GAB (0018335024) venho
respeitosamente informar de acordo aos seguintes ques�onamentos con�dos no  O�cio 1928
(0017826310):

 

1.1 - Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento, com os valores
previstos para o ano de 2022.

Resposta: Não há previsão de pagamento de servidores com recursos do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos.

 

1.2 - Informar se haverá para os anos de 2022 e 2023, com seus respec�vos valores:
progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, nomeação de novos servidores, entre outros
caracterís�cos da folha de pagamento da unidade. 

Resposta: Não há previsão de pagamento de progressões, promoções, aumento de
teto/piso salariais, nomeação de novos servidores com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

 

2. - Indicar a previsão dos valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de
capital, por elemento de despesa e subelemento) para o ano de 2022.

Resposta: A previsão detalhada de cada despesa está na Memória de Cálculo FRH 2022
(0018376983).

 

3.1 - Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por
elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2022.

Resposta: Ainda não há contratos contratos vigentes para serem custeados com a receita
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
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3.2 - Indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos
fornecedores.

Resposta: Ainda não há contratos contratos vigentes para serem custeados com a receita
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

 

4.1 - Es�ma�va de Receita.

Resposta: Projeção de receita consta na Planilha da Fonte 0256 - FRH. (0018376165),

 

4.2 Código de Receita

Resposta: 

11210411 - Taxa de controle e fiscalização ambiental 99,5%  R$  176.940,75

1210413 - Remuneração de depósitos bancários 0,5%  R$     955,48

Total 100%  R$  177.896,23

 

Atenciosamente.

 

CLEITON SILVA DE AMORIM

Coordenador de Planejamento e Orçamento

 

 

MARCÍLIO LEITE LOPES

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Documento assinado eletronicamente por Cleiton Silva de Amorim, Coordenador(a), em
04/06/2021, às 14:42, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARCILIO LEITE LOPES, Secretário(a), em 04/06/2021, às
19:05, 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 0018377086 e o código CRC 4D9172F7.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036968/2021-18 SEI nº 0018377086
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