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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

O�cio nº 3384/2018/DETRAN-CPLAN

Processo Eletrônico nº 0010.176584/2018-10

Porto Velho, 19 de junho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão                                               

N e s t a

Referência: Processo SEI nº 0035.189920/2018-06

Assunto: Es�ma�va de Receita para o Exercício de 2019.

  

 

Exmº Senhor Secretário,

                                                 

1. Apraz-nos cumprimentar V.Exª., ao tempo em que vimos apresentar a ESTIMATIVA DE
RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 solicitada mediante o O�cio Circular nº 21/2018/SEPOG-GPG de
11/06/2018 (1923378).

2. Destacamos que a projeção de receita baseou-se na Instrução Norma�va nº001/TCER-
99 [1], e nos fundamentos esta�s�cos da Regressão Linear Simples, considerando dados reais/históricos
de 2008 a maio/2018. Os resultados ob�dos para cada mês do ano destacam o adequado ajuste dos �pos
de receita mais representa�vos desta Autarquia[2] ao modelo esta�s�co de es�ma�va u�lizado,
chegando a alcançar coeficientes de determinação (R2) superiores a 90% (Cf. Anexo Único 2029221).

3. Nesses termos, apresentamos a Projeção da Receita 2019 desta Autarquia de Trânsito,
por classificação contábil e por fonte de recursos, com es�ma�va que monta a ordem de
R$247.866.530,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil quinhentos e
trinta reais), conforme demonstrado em anexo.

4. Ato con�nuo, segue a comparação dos valores da projeção 2019 com dados anteriores,
ilustrados na tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Projeção da Receita para o Exercício 2019 (DETRAN/RO)
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Fonte: CPLAN/DETRAN/RO
 

5. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas
que se fizerem necessárias.

 

Atenciosamente,

 

Acássio Figueira dos Santos
Diretor Geral
DETRAN/RO

 
 

____________________________________________
[1] Disponível em: h�p://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-1-1999.pdf. Acesso em Junho/2018.
[2] Considerando as receitas que, juntas, alcançam o montante correspondente a 97,151% da Receita Total es�mada do DETRAN/RO para o Exercício de 2019. 

Documento assinado eletronicamente por ACASSIO FIGUEIRA DOS SANTOS, Diretor(a), em
19/06/2018, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1828059 e
o código CRC 8A9FB143.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0010.176584/2018-10 SEI nº 1828059

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







































































