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Sob os pilares transparência e eficiência, apresentamos a
sua Carta de Serviços ao Cidadão com objetivo de dar visibilidade
ao público externo, de forma clara e abrangente, dos serviços
prestados, especificando suas características, formas de acesso e
requisitos.
Dessa forma, garante-se um guia fácil para a obtenção da
informação ou do serviço de interesse, bem como, ficam estabeleC
cidos os padrões de qualidade internos a serem alcançados.
Mas do que isso, a Carta de Serviços representa parte signiC
ficativa na prestação de contas da Administração Pública, para
que todo aquele que dela necessita de um instrumento de comuC
nicação com seu público alvo.
É com imensa satisfação, portanto, que a Secretaria de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão entrega à coletiviC
dade a presente Carta de Serviços ao Cidadão.
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JAILSON VIANA DE ALMEIDA
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Secretário Adjunto de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão

Planejamento, Orçamento e Gestão

A SEPOG
Ainda como Território Federal, a função do Planejamento
Governamental fazia parte da Secretaria de Governo, como setor
de Planejamento, Orçamento, Organização e Métodos.
A Lei Complementar nº 733 de 10 de outubro de 2013, alterou
a denominação da SEPLAN, a qual passa a denominar-se SecretaC
ria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG e
dispôs sobre sua reestruturação organizacional, redefinindo a
missão e as funções básicas.
A SEPOG tem por missão institucional gerir os processos de
elaboração e acompanhamento dos instrumentos de planejaC
mento e de avaliação das políticas públicas, buscando o equilíbrio
fiscal e o desenvolvimento socioeconômico do Estado de RondôC
nia.
O que se espera é que a história sirva para que a SEPOG não
perca sua identidade e continue sempre contribuindo com os
projetos governamentais, com a mesma energia e competência.

Finalidades
Propiciar a avaliação contínua da gestão e o monitoramento interno
e externo do desempenho institucional mediante a utilização de
indicadores.
Difundir amplamente os serviços prestados pelos órgãos e
entidades públicas com os seus compromissos de atendimento
para que sejam conhecidos pela sociedade.
Fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na
administração pública, relativamente à sua competência de bem
atender às necessidades fundamentais ordenadas na Constituição
Federal.
Estabelecer compromissos públicos com padrões de qualidade na
realização de atividades públicas, especialmente de prestação dos
serviços e atendimento ao cidadão e as entidades públicas.
Estimular o controle social mediante a adoção de mecanismos que
possibilitem a manifestação e a participação efetiva dos usuários
na definição e avaliação de padrões de atendimento dos serviços
públicos.
Garantir o direito do cidadão de receber serviços em conformidade
com padrões de qualidade estabelecidos na Carta, a partir de
métodos de aferição direta das expectativas sociais.

Benefícios
Para o cidadão

Clareza sobre a atividade e os serviços prestados pelos
órgãos/entidades.
Serviços públicos disponibilizados de forma adequada às
necessidades e expectativas do seu público- alvo.
Cidadãos com maiores condições de exigir e defender seus
direitos.

Benefícios

Para o órgão ou entidade pública
Direcionamento do órgão ou entidade para a
gestão por resultados.
Ganho em eficiência, economia de tempo e
recursos.
Aproximação do órgão ou entidade ao seu púC
blico - alvo e estímulo à gestão participativa.
Melhoria contínua da qualidade dos serviços
prestados.
Confiabilidade e credibilidade à implementação
de políticas públicas.

Benefícios

Para o servidor público
Maior clareza na definição dos compromissos e resulC
tados esperados da sua atuação, especialmente nos
processos de atendimento ao público.
Maior significado ao seu trabalho, em função da maior
visibilidade interna e externa do seu desempenho.
Maiores possibilidades de reconhecimento institucioC
nal da qualidade do desempenho profissional.

Serviços
Elaboração de execução orçamentária e planejamento
governamental (PPA, LDO, LOA).
Operacionalização e acompanhamento da Execução
Orçamentária e de Emendas Parlamentares.
Gerenciamento, monitoramento e avaliação do
Planejamento Governamental.
Auxílio à implementação das políticas públicas nos
Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.
Gestão de Convênios e Captação de Recursos.
Gerenciamento do Sistema Estadual de Estatísticas.
Coordenação do Modelo de Excelência em Gestão.

Serviços

Elaboração de execução orçamentária e
planejamento governamental (PPA, LDO, LOA)

Desenvolver o processo de elaboração dos instrumentos de planejaC
mento (PPA, LDO, LOA).
Orientar as unidades orçamentárias na elaboração dos instrumentos de
planejamento.
Realizar audiências públicas de forma regionalizada, com incentivo à
participação popular.
Elaborar o quadro de detalhamento da despesa, após aprovação da Lei
Orçamentária, em conformidade com o prazo especificado na LDO.
Analisar e consolidar as informações propostas pelas unidades orçaC
mentárias para elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual e suas
atualizações, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
Realizar cursos técnicos referentes aos instrumentos de planejamento.

Gerência de Planejamento Governamental - GPG
sepog.ro.gov.br

gpg@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8111

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, 5º andar.

Serviços

Operacionalização e acompanhamento da
Execução Orçamentária e de Emendas
Parlamentares
Desenvolver e adotar métodos, procedimentos e instrumentos que
permitam o aperfeiçoamento do processo de análise do desempenho da
ação e gestão governamental.
Elaborar informações aos órgãos de controle externo, quando envolveC
rem assuntos referentes ao monitoramento e avaliação dos programas e
ações orçamentárias.
Apoiar tecnicamente os gestores e gerentes de programas, no processo
da inserção de informações de monitoramento regionalizadas, bem
como, na articulação dos envolvidos nos programas multissetoriais.

Gerência de Execução Orçamentária - GEO
sepog.ro.gov.br

geo@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8118

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, 5º andar.

Serviços

Gerenciamento, monitoramento e avaliação
do Planejamento Governamental
Acompanhar, em nível central, a execução do orçamento-programa, de
acordo com as normas fixadas.
Analisar e emitir informativos técnicos sobre as solicitações de abertura
de créditos adicionais e descentralização orçamentária.
Elaborar relatórios periódicos para a Coordenação de Planejamento
Governamental quanto à realização da receita e execução da despesa
das unidades orçamentárias.
Operacionalizar e acompanhar a execução das emendas parlamentares.

Gerência de Monitoramento e Avaliação - GMA
sepog.ro.gov.br

gma@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8110

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, 5º andar.

Serviços

Auxílio à implementação das políticas
públicas nos Órgãos e Entidades da
Administração Direta e Indireta
Identificar, formular e apoiar a implementação das políticas públicas
nos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.
Analisar políticas públicas implementadas em outros entes federativos
quanto à viabilidade de implementação no Estado.
Disseminar os conhecimentos básicos sobre políticas públicas nos
Órgãos da Administração Direta e Indireta, com o intuito de potencialiC
zar os resultados das unidades.
Acompanhar os Conselhos, Câmaras, Comitês, Grupos de Trabalho e
outros Instrumentos de participação que façam o debate das diversas
políticas públicas do Estado em que há a participação da SEPOG.
Coordenar o Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e Integração da
Faixa de Fronteira – NEIFRO e articular, acompanhar e monitorar as
ações e projetos federais e estaduais direcionados aos 28 municípios do
Estado de Rondônia que compõem a faixa de fronteira.

Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas - GDPP
sepog.ro.gov.br

gdpp@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8119

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, 6º andar.

Serviços

Gestão de Convênios e Captação de Recursos

Instruir, acompanhar e monitorar os recursos disponibilizados para o
Estado por meio de instrumentos de repasses federais e estaduais.
Gerenciar as competências relativas ao acordo de cooperação técnica
com o Ministério da Economia ou outro órgão que vier a substituí-lo.
Disseminar, acompanhar, monitorar, apoiar a operacionalização dos
sistemas de transferências de recursos federais.
Promover capacitações e atualizações de seus usuários, divulgar e dar
visibilidade e transparência dos sistemas de transferências de recursos
federais.
Coordenar e operacionalizar a Plataforma +BRASIL.

Gerência de Convênios e Captação de Recursos- GCCR
sigecon.sepog.ro.gov.br

gccr@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8124

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, 6º andar.

Serviços

Gerenciamento do Sistema Estadual de
Estatísticas
Possibilitar a consulta a diversos dados estatísticos do Estado de RonC
dônia das mais variadas áreas de interesse. São informações periódicas
de diferentes fontes e períodos.
Produzir boletins técnico com informações organizadas e estruturadas
em um documento contendo assuntos relevantes e de interesse público.

Gerência do Observatório - GOB
observatorio.sepog.ro.gov.br

gob@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8122

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, 4º andar.

Serviços

Coordenação do Modelo de Excelência em
Gestão
Coordenar o Modelo de Excelência em Gestão, MEG-Tr que é formado
por padrões de referência para a gestão organizacional constituídos
pela integração e compilação de boas práticas de gestão, visando ao
aprimoramento organizacional, ao aperfeiçoamento dos fluxos e prátiC
cas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento
da capacidade de geração de valor.

Gerência de Procedimentos e Métodos - GPM
sepog.ro.gov.br

gpm@sepog.ro.gov.br

08:00h às 13:30h

(69) 3212-8117

Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, 6º andar.

Telefones
SETOR

TELEFONE

Gabinete

3212-8101

Coordenação de Planejamento Governamental - CPG

3212-8102

Diretoria Executiva - DIREX

3212-8103

Gerência de Monitoramento e Avaliação - GMA

3212-8110

Gerência de Planejamento Governamental - GPG

3212-8111

Coordenação de Desenvolvimento de Políticas Públicas - CDPP

3212-8112

Gerência Administrativa - GADM

3212-8113

Núcleo Jurídico - NJDC

3212-8114

Gerência de Gestão de Pessoas - GGP

3212-8115

Gerência de Contabilidade - GCON

3212-8116

Gerência de Procedimentos e Métodos - GPM

3212-8117

Gerência de Execução Orçamentária - GEO

3212-8118

Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas - GDPP

3212-8119

Gerência do Observatório - GOB

3212-8122

Coordenação Administrativa e Financeira - CAF

3212-8123

Gerência de Convênios e Captação de Recursos - GCCR

3212-8124

Controle Interno - CI

3212-8127

Gerência de Informática - GIN

3212-8140

sepog.ro.gov.br

Recomendamos que acesse o portal institucional da SEPOG e obtenha
inúmeras informações importantes de forma fácil, rápida e precisa.

Plano Plurianual - PPA
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
Lei Orçamentária Anual - LOA
Legislação
Serviços
Publicações Oficiais

