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

O�cio nº 1796/2020/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor

HANS LUCAS IMMICH

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

Nesta

 

 

Assunto: Solicitações de informações sobre o comitê gestor do Plano Plurianual (PPA) e gerente de
programa

 

Com os nossos cordiais cumprimentos,

Considerando os arts. 6º, 7º e 10º do Decreto nº 14641, de 21 de outubro de 2009, e os
arts. 1º, 3º, 4º, 5º e 6º Decreto nº 13814, de 15 de setembro de 2008, considerando também a
orientação do Manual de Instruções para Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações
Governamentais em sua pág. 13, solicitamos a atualização dos membros que compõem comitê gestor,
o gerente de programa e usuários de cada Unidade Orçamentária, com portaria publicada no Diário
Oficial.

Considerando o reconhecimento do estado de Calamidade Pública decretado pela União,
através do Decreto Legisla�vo 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), solicitamos ainda que seja disponibilizado o número de telefone para contato via WhatsApp,
endereço de e-mail e o setor do gerente de programa para aprimorar a comunicação e o�mizar a troca
de informações a respeito da criação da Lei Orçamentária Anual 2021 e da atualização do Plano
Plurianual entre a Unidade Orçamentária e o Órgão Central do Sistema Operacional de Planejamento,
Orçamento e Gestão no âmbito da Administração Direta e Indireta (SEPOG). 

Informamos que a par�r do dia 30.06.2020 TODOS os usuários terão seus acessos
cancelados ao SIPLAG, somente tendo acesso novamente, caso a Unidade Orçamentária responda as
solicitações deste Oficio-Circular. 

 

PRAZO: Até o dia 30.06.2020

 

Atenciosamente,

 

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL, Secretário(a), em

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/diarios-antigos/2009-10-22.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/diarios-antigos/2008-09-16.pdf
http://www.sepog.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/manual/1-MANUAL%20DE%20INSTRU%C3%87%C3%95ES%20PARA%20MONITORAMENTO%20E%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DOS%20PROGRAMAS%20E%20A%C3%87%C3%95ES%20GOVERNAMENTAIS%20-%202%C2%AA%20VERS%C3%83O%20(1).pdf
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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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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011934910 e o código CRC 559B4659.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.224097/2020-07 SEI nº 0011934910

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
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Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Solicitações de informações sobre o comitê gestor do Plano Plurianual (PPA) e
gerente de programa
2 mensagens

Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com> 10 de junho de 2020 10:17
Para: gabinete@defensoria.ro.def.br

Prezado Senhor   HANS LUCAS IMMICH,
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 1796/2020/SEPOG-GPG, onde solicitamos a atualização dos membros
que compõem comitê gestor, o gerente de programa e usuários de cada Unidade
Orçamentária, com portaria publicada no Diário Oficial

Estamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas,

 
Ana Cláudia Macedo
  
 Favor acusar o recebimento deste.  
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Gabinete DPE-RO <gabinete@defensoria.ro.def.br> 10 de junho de 2020 12:05
Para: Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Bom dia!

Acuso recebimento.

Att.,

Pamela Ferreira
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Respeitosamente,

Assessoria de Gabinete do Defensor Público-Geral
Gabinete da Defensoria Pública de Rondônia
Telefones: 069 3217-4700 | 99305-0584
www.defensoria.ro.def.br
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