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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

O�cio nº 846/2021/SUPEL-CAF

Ao Senhor 

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG

NESTA

  

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

  

Senhor Secretário Adjunto,

 

Com os nossos cumprimentos, e em resposta ao O�cio nº 1891/2021/SEPOG-GPG (0017823299), vimos por meio deste expediente informar que
as informações solicitadas estão inseridas na planilha abaixo:

 

1

 
Folha de
Pagamento

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

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. Sem movimen

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. Sem movimen

3 Contratos

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

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

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).

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.

Não temos

  

Atenciosamente,

 

MARIA CRISTIANE LIMA SILVA
Coordenadora de Administração e Finanças - CAF/SUPEL

 
 

AMANDA TALITA DE SOUSA GALINA
Diretora Execu�va/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�ane Lima Silva, Coordenador(a), em 19/05/2021, 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 Amanda Talita de Sousa Galina, Diretor(a) Execu�vo(a), em 20/05/2021, às 09:49, 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.

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/ementario-da-classificacao-por-natureza-de-receita-tabela-de-codigos/2021/26
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
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0018031762 e o código CRC 22404DD0.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.036226/2021-84 SEI nº 0018031762

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

