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

O�cio nº 2953/2021/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 (FUMCLIMA). 

 

Senhora Secretária,

 

Em atenção ao O�cio 1931 (0017826416), Despacho SEDAM-GAB (0017867132), O�cio
2269 (0018323404), O�cio 1124 (0018331986) e Despacho SEDAM-GAB (0018336690) venho
respeitosamente informar de acordo aos seguintes ques�onamentos con�dos no  O�cio 1931
(0017826416):

 

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
Governança Climá�ca e Serviços Ambientais.

 

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 Governança
Climá�ca e Serviços Ambientais.

 

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
FUMCLIMA 2022 (0018381196).

 

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 Mudanças Climá�cas e Serviços Ambientais.
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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 Mudanças Climá�cas e Serviços Ambientais.

 

4.1 - Es�ma�va de Receita.

Resposta: Projeção de receita consta no Estudo de Previsão de Receita da Fonte 0264 -
FUMCLIMA. (0018380997), as projeções levam considerações as trata�vas com outras Ins�tuições que
serão possíveis financiadores do FUMCLIMA.

 

4.2 Código de Receita

Resposta: 

17481011 - OUTRAS TRANS. DE INST. PRIVADAS - PRINCIPAL 100%  R$  2.000.000,00

Total 100%  R$  2.000.000,00

 

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 18:32, 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 0018378896 e o código CRC 8EE140B1.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036971/2021-23 SEI nº 0018378896

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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

