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Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI
  

RESOLUÇÃO N. 15/2020/SEDI-CONDER

 

O Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, no uso
de suas atribuições legais previstas no ar�go 35, inciso VI, do Regimento Interno do CONDER, e

 

Considerando a abertura de linha de Microcrédito Social por tempo determinado,
podendo ser prorrogado, com o obje�vo de fomentar micro e pequenas empresas, bem como
trabalhadores informais, durante o estado de calamidade causado pela pandemia do novo coronavírus; e

 

Considerando a decisão tomada na 68ª Reunião Ordinária do CONDER, realizada em 14 de
julho de 2020.

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º. Alterar os termos do ar�go 3ª da Resolução nº 14/2020/SEDI-CONDER, que passa a
vigorar conforme segue:

 

"Art. 3º. Disponibilizar acesso ao microcrédito à taxa nominal de juros de 0% (zero por
cento) até a data da revogação do Decreto nº 24.887, de 20/03/2020 e suas alterações, que declara
Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19.

 

Art. 2º. Prorrogar por mais 90 (noventa) dias, o prazo estabelecido no ar�go 7º da
mencionada Resolução, sem incidência de juros moratórios e multas.

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos produzidos a
par�r de 12 de julho de 2020.

 

Porto Velho (RO), 14 de julho de 2020.

 

 

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Presidente do CONDER

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Rocha dos Santos, Governador, em
22/07/2020, às 16:40, 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.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0012495069 e o código CRC 0EE48AC3.

Referência: Caso responda esta Resolução, indicar expressamente o Processo nº 0041.275422/2020-11 SEI nº 0012495069
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