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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

O�cio nº 4976/2021/SEFIN-ASPLAN

Ao Senhor 

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

 

 

Assunto: Resposta quanto a solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2022 - SEFIN.

 

1. Ao cumprimentá-lo e atendendo ao solicitado no O�cio 1857 (0017818295), encaminhamos abaixo a resposta desta Secretaria de Estado de
Finanças quanto a solicitação de informações técnicas para elaboração do PLOA 2022 - SEFIN.

SOLICITAÇÃO RES

 

1
Folha de Pagamento

 

Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento, com os valores previstos para o ano de 2022.
Doc. SEI ID: 0018266997 
do referido documento, nom
Pessoal".

Informar se haverá para os anos de 2022 e 2023, com seus respectivos valores: progressões, promoções,
aumento de teto/piso salariais, nomeação de novos servidores, entre outros característicos da folha de
pagamento da unidade

Informamos que os val
progressão funcional, espe
(Auditores Fiscais e T
vinculadas ao valor da UPF
atualiza anualmente, o 
estimativa.

Ressaltamos também que 
servidores da carreira TA
passará a nova regra estab
4.858 de 11.09.2020 (00
estorno aplicado ao salário
exceder a 95% (noventa e 
subsídio mensal do Des
Justiça do Estado, estabe
referida lei.

Informamos ainda que 
Produtividade em razão d
crescimento da arrecada
C da LC citada anteriorm
nenhuma estimativa de gas
eventual desvinculada da r
C).

2 Despesas da gestão
administrativa

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.

Devido a uma atualização
valores, solicitamos que s
arquivo anteriormente en
SEI ID: 0018266997.

E que seja considerado pa
ID: 0018341564

3 Contratos

Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com
impacto no exercício de 2022. Doc. SEI ID: 0018267327

Indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.
Ressaltamos que por mais 
apresentado em relatório de
despesa finalística não fina

4 Estimativa de Receita Estimativa de receita segregada 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. 

A Natureza de Receita é o código que identifica a origem do recurso segundo o fato gerador:
acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. A lista das naturezas de receita
pode ser encontrada no ementário de receitas disponibilizada no site da Secretaria do Tesouro Nacional.
(Link).

Doc. SEI ID: 0016431899 
 

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/ementario-da-classificacao-por-natureza-de-receita-tabela-de-codigos/2021/26
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Entre os métodos de estimativa de receita mais utilizados, estão a Métodos dos Mínimos Quadrados
(Regressão Linear), Média, Média Móvel e IPCA. Contudo, cabe à unidade orçamentária escolher a
metodologia que melhor se adeque às suas receitas.

Ademais, solicitamos, se houver renúncia de receita na unidade, 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.

2. Salientamos ainda que as respostas encaminhadas não correspondem ao planejamento total da unidade, pois, conforme solicitado, nos
restringimos a informar as despesas administra�vas, contratos e folha de pagamento, de modo que nossas ações finalís�cas não foram apresentadas e sua
totalidade e devem ser, em momento oportuno, enviadas a essa SEPOG conforme solicitação e seguimento do cronograma de elaboração da LOA 2022.

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

 

Atenciosamente,

 

REBECA MONIQUE DE OLIVEIRA TEIXEIRA SOUZA

Assessora de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário - ASPLAN/SEFIN

 

LETÍCIA LARA SANTOS

Secretária Adjunta de Estado de Finanças em subs�tuição - SEFIN

Documento assinado eletronicamente por Rebeca Monique de Oliveira Teixeira Souza, Assessor(a), em 02/06/2021, às 14:19, 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 Le�cia Lara Santos, Secretário(a) Adjunto(a), em 02/06/2021, às 14:31, 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 0018341654 e o código CRC E5F629FB.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.025968/2021-84 SEI nº 0018341654

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

