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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

O�cio nº 1792/2020/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor

LAERTE GOMES

Presidente da Assembleia Legisla�va do Estado de Rondônia

Nesta

 

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.

 

Com os nossos cordiais cumprimentos e atendendo os procedimentos de elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei
Orçamentária Anual – PLOA 2021, bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado, solicitamos a Vossa Excelência as informações descritas abaixo.

De acordo com a Portaria STN nº 642/2019, foram definidos complementos de fonte para os recursos previdenciários e para as transferências da União decorrentes de
emendas parlamentares individuais e de bancada. Assim, a es�ma�va de receita deve conter essa subdivisão, conforme tabela abaixo:
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Cien�ficamos que as informações prestadas tem  como obje�vo dar maior transparência e equilíbrio nas contas públicas, bem como para subsidiar a elaboração da
atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e do PLOA 2021.

Requeremos a possibilidade do envio dessas informações a esta GPG-SEPOG até o dia 19/06/2019. Ressaltamos que não haverá prorrogação do prazo devido ao pouco
tempo para consolidar os dados.

 

Estamos a disposição para demais esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL, Secretário(a), em 09/06/2020, às 12:20, 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.

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 0011933380 e o código CRC 90E5EE7E.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.191363/2020-08 SEI nº 0011933380

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-
2023 versão 2021 e PLOA 2021.
2 mensagens

Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com> 9 de junho de 2020 12:30
Para: presidencia@ale.ro.gov.br

Prezado Senhor  LAERTE GOMES,

Com os nossos cordiais cumprimentos e considerando o reconhecimento do estado de
Calamidade Pública decretado pela União, através do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e pelo
Estado de Rondônia, por meio do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, em decorrência da
pandemia do Coronavírus (COVID-19). E em virtude das medidas de prevenção ao contágio e
enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), vimos por meio deste
encaminhar o Ofício nº 1792/2020/SEPOG-GPG, onde solicitamos informações técnicas para
elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.

Estamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas,

 
Ana Cláudia Macedo
  
 Favor acusar o recebimento deste.  
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Gabinete da Presidência <presidencia@ale.ro.gov.br> 10 de junho de 2020 10:02
Para: Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Bom dia!
 
Confirmo o recebimento.
 
Cordialmente,
 
 
Sheila Jamithe P. Gomes
Assessoria da Presidência
Matrícula  200165471  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2020/03/DOE-SUPLEMENTAR-20.03.2020.pdf
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