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Como procedimento anual e em atendimento ao que dispõe o Parágrafo 1º do art. 11, da 

Lei nº 1.370 de 15 de Janeiro de 2020, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, o Poder 

Executivo apresenta à Assembleia Legislativa o Relatório Anual de Avaliação dos Programas do 

Plano Plurianual, documento que descreve os principais resultados dos Programas executados no 

exercício 2020.  

A Avaliação do Plano Plurianual trata-se de um processo anual, construído a partir do 

acompanhamento dos programas e ações realizadas, por meio de análise sistemática dos atributos 

e resultados alcançados ao longo de cada exercício, considerando as variações no comportamento 

dos indicadores, em suas respectivas implementações. 

Mais do que apenas assegurar a conformidade legal de procedimentos ou medir a 

capacidade de execução dos programas de governo, a Avaliação é um instrumento que se integra 

ao conjunto de ferramentas do modelo de gestão voltada para resultados. 

A metodologia de Avaliação foi elaborada com o objetivo de promover a análise de todas as 

ações de governo pelos responsáveis nos órgãos/entidades, com instruções adotadas pela SEPLAN, 

por meio dos Manuais Técnico e Eletrônico de Elaboração do Relatório de Avaliação, disponibilizado 

no endereço eletrônico www.seplan.rr.gov.br, através do módulo de Avaliação integrante do 

sistema FIPLAN. 

 

 
Emerson Carlos Baú 

Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento 
 
 

  
Diego Prandino Alves  

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Desenvolvimento 
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A avaliação da ação governamental sobressai-se como um mecanismo de interação entre 

governo e sociedade, conferindo maior transparência em relação aos resultados das ações 

realizadas, e permitindo ao próprio governo avaliar a sua atuação, gerando informações 

sistemáticas que subsidiem o processo decisório de forma dinâmica. É realizada sob a coordenação 

da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento em parceria com as demais setoriais. Seu 

produto final é o Relatório de Avaliação que tem como objetivo melhorar a concepção e a gestão 

dos programas 

Trata-se de um processo interativo entre os atores envolvidos ou atingidos por determinado 

programa e os responsáveis pela tomada de decisão, a fim de que seja fomentada uma saudável 

comunicação entre cidadãos e governo, fortalecendo a confiança da sociedade nos dirigentes 

públicos.  

A avaliação dos programas deve ser entendida também como um instrumento que fornece 

subsídios ao planejamento na formulação das intervenções, acompanhamento, reformulações e 

ajustes das ações governamentais, bem como, na decisão de manutenção ou interrupção das 

mesmas, podendo ainda ser considerada uma ferramenta de melhoria da eficiência do gasto 

público, da qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da ação do Estado. 

Nesse sentido, o presente relatório foi elaborado com o intuito de auxiliar os gestores para 

o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização de 

informações específicas sobre o andamento das políticas públicas, permitindo analisar a 

necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva implementação do PPA. 

É fato que o ano de 2020 foi um ano ímpar na nossa recente história mundial, ocasionado 

pela pandemia da Covid-19, que assolou a vida das pessoas, impactando em muitas consequências 

negativas, ocasionando uma série de mudanças no cenário mundial e no modo de vida da 

sociedade, de uma forma geral. Em virtude dos altos casos de contaminação do vírus foi decretado 

estado de emergência e a necessidade de se adotar medidas de isolamento social no estado, 
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fazendo com que as atividades econômicas sofressem muitos efeitos e fossem adiadas para 

períodos posteriores.  

Todas essas questões relacionadas à pandemia acarretaram em várias medidas que por sua 

vez  atingiram os trabalhos nos órgãos públicos, que tiveram que ser realizados de modo remoto e 

com escalas para que as atividades não perdessem seu êxito e pudesssem ser realizadas com 

responsabilidades e dentro dos prazos legais. 

Muito embora tenha havido fatores limitantes que vieram impedir o desempenho de alguns 

programas, os resultados aqui demonstrados revelam um fortalecimento de alguns serviços, 

através de ações que buscaram atender as necessidades de diversos segmentos sociais, sem perder 

de vista os eixos estratégicos de desenvolvimento do estado de Roraima. 

Vale ressaltar como fator importante, nesta avaliação, que a participação de alguns órgãos 

setoriais, executores de ações de programas foi “on-line”, tendo cada um deles alimentado e 

atualizado as informações de acompanhamento da execução de cada uma das ações através de 

informações enviadas e emitida por cada Unidade Orçamentária sobre o desempenho das metas 

realizadas referente ao seu Plano Anual de Trabalho - PAT 2020. 

O Relatório Anual de Avaliação é produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores 

diretamente envolvidos no processo, os quais tem total responsabilidade pelas informações 

apresentadas. Todas as informações de responsabilidade das setoriais integram esta Avaliação, 

como documento anexo, o Relatório de Execução Física, emitido pelo FIPLAN. Nele, pode ser 

visualizados todos os programas e suas respectivas ações contempladas no PPA, além disso, facilita 

a compreensão e a prestação de contas à sociedade, gerando assim informações para os debates 

necessários à promoção da melhoria da qualidade da ação pública e de seus resultados para a 

sociedade roraimense. 
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O ciclo de gestão do Plano Plurianual compreende os eventos que, integrados viabilizam o 

alcance dos objetivos de Governo. Os processos de Elaboração da programação, Execução, 

Avaliação e Revisão constituem as peças básicas desse ciclo assentado em programas que se 

constituem um conjunto articulado de ações (projetos e atividades), orientados para a resolução de 

problemas e necessidades demandadas pela sociedade. 

 
 

 

O Plano Plurianual (PPA), como instrumento de planejamento público, contempla como uma 

das etapas de seu ciclo de gestão a Avaliação Anual dos Programas que o constitue e correlaciona-

se com as demais etapas do ciclo do planejamento, e que embora seja elaborado quadrienalmente, 

é avaliado e revisto anualmente, de acordo com lei do PPA, proporcionando a flexibilidade 

necessária ao enfrentamento de novos problemas e demandas. 

CICLO 
DE 

GESTÃO

ELABORAÇÃO

EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

REVISÃO
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1. ELABORAÇÃO: Construção da base estratégica e definição dos Programas e ações;  

2. EXECUÇÃO: Operacionalização do Plano aprovado pelo Legislativo, com recursos dos 

orçamentos anuais; 

3. AVALIAÇÃO: Acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e do processo 

utilizado para alcançá-los;  

4. REVISÃO: Adequação do Plano às mudanças internas e externas da conjuntura política, social 

e econômica, pela alteração, exclusão ou inclusão de Programas. 

 

As atividades de avaliação interferem, concretamente, no ciclo de gestão da ação 

governamental, impactando nas etapas decisórias, tanto no nível central de planejamento como no 

âmbito da gestão dos programas governamentais, envolvidas em seu desenho e implementação. 

É importante referendar que a Avaliação além de gerar subsídios para a Revisão, poderá 

também contribuir na identificação das restrições e oportunidades para o alcance dos resultados, 

vislumbrando a minimização dos riscos na execução programada, com finalidade de otimizar o uso 

dos recursos e permitir uma maior transparência à ação governamental. 

A Gestão do Plano, de responsabilidade da SEPLAN, é um processo indutor da transformação 

do modo de atuação da Administração Pública compartilhado com os órgãos setoriais que, 

correlaciona-se com as diversas etapas do ciclo do planejamento, integrados ao longo de quatro 

exercícios, no sentido de fazer com que os resultados dos programas viabilizem o alcance dos 

objetivos de Governo. 
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O processo de avaliação é uma importante etapa do ciclo das políticas públicas, uma vez que 

sua realização propicia subsídios para o aperfeiçoamento contínuo das ações governamentais, com 

foco na busca pela eficiência do gasto público e na efetividade decorrente dos bens e serviços 

públicos ofertados à sociedade. 

O processo avaliativo também é imprescindível para fomentar a transparência e a prestação 

de contas aos diversos segmentos da sociedade, oferecendo-os insumos para qualificar o controle 

social - a partir de um conjunto de informações sobre o desempenho das iniciativas que impactam 

as condições de vida da população.   

Ademais, a cultura da avaliação do PPA permite a sistematização dos principais entraves à 

implementação dos programas de modo que seja possível corrigi-los de forma desejável, além de 

constituir importante instrumento de feedback, notadamente nas etapas de revisão anual dos 

programas e ações do PPA e  deve ser permanentemente incentivada,  tendo em vista que constitui 

processo dinâmico e que tem impactos positivos na qualidade da gestão, na aprendizagem e na 

melhoria do desempenho da ação governamental. 

Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento – 

SEPLAN/COGEPE, a sistemática de avaliação do PPA constitui processo dinâmico e é um importante 

instrumento de planejamento organizacional, ou seja, na capacidade que o governo tem de detectar 

e corrigir os seus problemas.  

O processo de avaliação deu-se em 3 (três) etapas, precedido da apresentação pela SEPLAN 

da metodologia de trabalho aos responsáveis dos Órgãos Setoriais; 

 

a) 1ª etapa: Levantamento de Informações e Análises; 

b) 2ª etapa: Alimentação do FIPLAN; 

c) 3ª etapa: Consolidação das Avaliações setoriais tendo como produto a Elaboração do 

Relatório Anual de Avaliação do Plano. 

De acordo com o gráfico abaixo verifica-se como foi desenvolvida a metodologia e suas fases 

de , para a realização do processo de avaliação, bem como  a identificação de cada setor  e suas 
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responsabilidade  em cada etapa, a seguir: 

 
 

 
 

 

 

 

A Avaliação dos Programas foi construída a princípio pelos órgãos setoriais, através do 

levantamento e coletas internas entre os setores/departamentos das informações resultantes das 

análises referente da execução, como forma de alimentar o sistema e dessa forma, compor a 

avaliação da execução de sua programação anual. 

Levando em conta esses propósitos, a metodologia para a avaliação dos programas valorizou 

a análise de resultados, tendo como elementos de referência os objetivos dos programas, a variação 

observada em seus indicadores e o grau de satisfação do público-alvo, sempre que esses elementos 

puderam ser medidos ou apurados em tempo hábil. 

A qualidade deste documento depende da participação interessada e consciente dos 

envolvidos na construção coletiva das informações a fim de permitir a realização de uma análise 

comparativa das metas propostas no PPA 2020/2023 e das metas alcançadas, e de refletir sobre a 

adequação dos indicadores de programa e produtos adotados, orientando a adoção de indicadores 

1ª Etapa

•SETORIAIS
•Avaliação e Análises de:
•Programas
•Indicadores  e Ações

2ª Etapa

•SETORIAIS
•Alimentação do Sistema - FIPLAN

3ª Etapa

•SEPLAN
•Consolidação das Avaliações Setoriais

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO 
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mais sensíveis aos resultados e aos produtos propostos pelos programas e ações, respectivamente, 

com vistas a identificar críticas e sugestões que sirvam de base para o processo de tomada de 

decisão.  

Os métodos utilizados e os resultados de cada uma dessas etapas são apresentados nas 

seções seguintes e servirão de subsídio para propor recomendações e evitar situações em que a 

qualidade da informação preenchida não é adequada.  

Assim, para avaliação do plano é fundamental adotar uma metodologia capaz de extrair, da 

melhor forma, as informações, tanto em nível gerencial quanto técnico, qualificar o desenho dos 

programas, para que aproximem o planejado dos resultados esperados. 

 

 

 

 

 
 

 

.  
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A Avaliação dos programas valoriza a análise de resultados, e tem como elementos de 

referência os objetivos dos programas, a variação observada em seus indicadores e o grau de 

satisfação do público-alvo, sempre que esses elementos puderem ser medidos ou apurados em 

tempo hábil. 

O programa articula um conjunto coerente de ações orçamentárias e não orçamentárias 

necessárias e suficientes para o enfrentamento de um problema, de modo a superar ou evitar as 

suas causas identificadas. Para atender a necessidade de organizar todas as ações do governo, de 

forma a identificar qual parcela se destina a oferecer bens e serviços diretamente à sociedade, os 

programas podem ser classificados em:  

1- Programas Quanto ao Tipo  

No exercício 2020, foram avaliados 54 programas, distribuídos da seguinte maneira: 41 

programas finalísticos (aqueles dos quais resultam bens e serviços ofertados diretamente à 

sociedade); 8 programas de gestão de políticas públicas (aqueles que compreendem as ações de 

gestão do governo, relacionados a formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de 

políticas públicas); e 5 programas de serviços ao Estado (aqueles programas que ofertam bens e 

serviços diretamente ao Estado, por instituições criadas para esse fim). Vide Quadro 1: 

 

QUADRO 1 – PROGRAMAS QUANTO AO TIPO 

Tipos de Programa Quantidade % 

Finalístico 41 76 

Gestão de Políticas Públicas 08 15 

Serviços ao Estado 05 09 

Total 54 100 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 
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GRÁFICO 1 - PERCENTUAL DE PROGRAMA QUANTO AO TIPO 

 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 

 

2- Programas Quanto à Dimensão Estratégica:  

Os programas foram agrupados de maneira que evidenciassem as Dimensões Estratégicas 

do Plano Plurianual, demonstrando assim, o conjunto de esforços estratégicos da ação de Governo, 

com vistas a uma avaliação mais apurada dos impactos e resultados alcançados.  Estão classificados 

conforme demonstrado no Quadro 2:  

a) Eficiência e Transparência na Gestão Pública – composta por 17 programas, que têm como 

objetivo reestruturar a máquina administrativa, possibilitando maior eficiência do Estado e seu 

direcionamento para condição de estimulador e promotor do processo de desenvolvimento, bem 

como de garantidor de marcos regulatórios e da sustentabilidade das políticas públicas;  

b) Crescimento Sustentável – composta por 15 programas, que visam à sintonia do 

desenvolvimento sustentável nos seus pilares;  

c) Inclusão Social – composta por 22 programas, incluídos aqueles relacionados à educação, 

à qualificação profissional, à consolidação da cidadania, ao conhecimento e à garantia dos direitos 

fundamentais, bem como à facilitação do acesso ao emprego.  

 

 

76

15

9

PERCENTUAL DE PROGRAMA QUANTO AO TIPO

Finalístico Gestão de Políticas Públicas Serviços ao Estado
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QUADRO 2 - PROGRAMAS QUANTO Á DIMENSÃO 

Programas Quanto à Dimensão Quantidade % 

Eficiência e Transparência na Gestão Pública 17 31 

Crescimento Sustentável 15 28 

Inclusão Social 22 41 

Total 54 100 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

GRÁFICO 2 - PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À DIMENSÃO 

    FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 

 

3- Programas Quanto à Abrangência 

Quando o programa possui todas as suas ações executados por apenas uma Unidade 

Orçamentária são denominados de Setoriais e quando as ações são desenvolvidas por mais de um 

órgão, são chamados de Multissetoriais.  

 

QUADRO 3 - PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA 

Programas Quanto à Abrangência Quantidade % 

Setoriais 37 69 

Multissetoriais 17 31 

Total 54 100 

FONTE:  SEPLAN/COGEPE 
 
 
 

 

28

31

41

PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À DIMENSÃO

Crescimento Sustentável Eficiência e Transparência na Gestão Pública Inclusão Social
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GRÁFICO 3 - PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA 

 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 

4 - Indicadores 

Os indicadores do planejamento são instrumentos vitais para a correção de rumos e do 

alcance dos resultados, pois representam uma forma direta e transparente de mostrar em que 

medida aquilo que foi previsto inicialmente em determinada programa está sendo realizado. 

De acordo com a metodologia do PPA, os indicadores, são considerados obrigatórios nos 

Programas Finalísticos e nos de Serviços ao Estado. Vale lembrar que existem Programas com mais 

de um indicador.  

A evolução de um indicador, no período de sua execução, deve espressar a concretização de 

seu objetivo, ou seja, a solução de um problema ou  atendimento da demanda de uma sociedade, 

possibilitando assim, a avaliação da atuação do Governo. 

O Plano  Plurianual 2020- 2023 está contemplado com um total de 66  indicadores . No 

exercício 2020, foram apurados 50 indicadores, representando 76% do total, conforme exposto no 

Quadro 4: 

QUADRO 4 - INDICADORES 

Indicadores Quantidade 

Total de Indicadores Previsto no PPA 66 

Indicadores apurados 50 

Indicadores não apurados 16 

Programas com indicadores 46 

Programas com indicadores apurados 39 

Programas sem indicadores apurados 07 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

69

31

PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA

Setoriais Multisetoriais
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GRÁFICO 4 - INDICADORES 

 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 

5 – Restrições 

As Restrições são consideradas como impacto das condições externas, detalhes do ambiente 

de execução do planejamento sobre os quais não se tem controle. São fatores que dificultaram ou 

impediram a realização dos programas, sinalizando a necessidade de intervenção.  

Na Avaliação para exercício de 2020 foram destacadas um total de 204 restrições entre todos 

os programas implementados, conforme indicadas no Quadro 5. 

 
QUADRO 5 - RESTRICÕES IDENTIFICADAS NOS 54 PROGRAMAS 

Restrições Quantidade % 

Ambientais 07 3,43 

Auditorias 00 0,00 

Judiciais 04 1,96 

Outras 15 7,35 

Gerenciais 11 5,39 

Técnicas 15 7,35 

Tecnológicas 22 10,78 

Licitatórias 18 8,82 

Administrativa 44 21,57 

Financeiras 29 14,22 

Orçamentárias 39 19,12 

TOTAL 204 100,00 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 
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GRÁFICO 5- RESTRIÇÕES 

 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 

I - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO FÍSICA DOS PROGRAMAS 

Esta etapa visa abordar as questões relativas à execução do programa, através de uma 

análise mais detalhada e sobre o conjunto de programas, com vistas a uma avaliação mais apurada 

dos impactos e resultados alcançados. 

O presente Relatório apresenta a avaliação sobre a execução e o desempenho dos 

programas e ações constantes do Plano Plurianual 2020-2023, em relação ao exercício 2020. 

De acordo com o resultado apurado no Índice Médio Geral de Realização – IMGR verificou-

se que dentre os 54 programas avaliados, 13 alcançaram ou superaram a meta proposta, o que 

corresponde a 24,07%.  

O Índice Geral Médio de Realização – IGMR, obtido do FIPLAN, corresponde ao percentual 

da meta física realizada por cada programa. Tais resultados foram agrupados de maneira que 

evidenciasse as Dimensões Estratégicas do Plano Plurianual, demonstrando assim, o conjunto de 

esforços estratégicos da ação de Governo. 

Dentre os programas da Dimensão Eficiência e Transparência na Gestão Pública, obrservou-

se que 3 programas dos 17 concorrentes superaram a meta prevista, o que corresponde a 17,6% . 

Na Dimensão Crescimento Sustentável, dos 15 exixtentes, 2  superaram sua previsão, 
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representando 13,3%, enquanto que para a Dimensão Inclusão Social percebemos que dos 22 

constantes 6 programas superaram a meta e 2 atingiram o seu previsto, alcançando um percentual 

de 40,9% da execução para essa dimensão. 

Este modelo de gestão pública está assentado em programas que se constituem em um 

conjunto articulado de ações (projetos e atividades), orientados para a resolução de problemas e 

necessidades reclamados pela sociedade. 

Conforme as análises efetuadas pelas setoriais, na Avaliação dos Resultados dos Programas, 

apresentamos a seguir considerações realizadas de alguns programas, com destaque para a 

execução de suas ações, organizados na ordem de classificação das dimensões: Eficiência e 

Transparência na Gestão Pública (Quadro 6), Crescimento Sustentável (Quadro 7) e Inclusão Social 

(Quadro 8). 

 

 

Programa 15:  Segurança e Defesa do Estado – PROGE 

Os indicadores deste programa foram obtidos através da análise das consultorias realizadas 

e manifestações produzidas no exercício de 2020, com fundamento nas informações recebidas da 

Corregedoria/PGE/RR. No exercício de 2020 foram realizadas 9.159 consultorias. A meta prevista 

para o exercício de 2020 era de 28.048 consultorias, apresentando um índice de 67,35% abaixo da 

meta para esse exercício. Com relação à produtividade dos Processos Administrativos, houve 

decretos sucessivos que suspenderam a inscrição e o protesto e, consequentemente, a propositura 

de novas demandas, por conta da pandemia do Coronavírus, a partir do dia 03 de abril de 2020 até 

28 de dezembro de 2020. Contudo, apesar da diminuição de manifestações de atos administrativos 

ocasionada por motivo legal, isso não afetou a quantidade de atendimentos, pelo contrário, 

aumentou e muito por havermos implantado a central de atendimento por telefone, tampouco 

afetou a arrecadação, que também foi incrementada.  

Em se tratando da produtividade dos Processos Judiciais, os resultados alcançados foram 

satisfatórios. Tendo em vista que todas as demandas solicitadas foram atendidas tempestivamente 

em obediência a legalidade e aos demais princípios da Administração Pública, tem-se como atingido 

o objetivo, mesmo com as dificuldades como: estrutura inadequada, internet instável, falta de 

recursos humanos e a pandemia causada pelo novo Coronavírus. 
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Programa 33: Defesa Agropecuária  - ADERR 

Com a intenção de atingir um patamar adequado de sanidade animal para manutenção dos 

status sanitários exigidos pelos mercados nacionais e internacionais dos produtos de origem animal 

produzidos em todo o mundo, a ADERR – Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima 

tem suas ações voltadas com o objetivo de Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a 

saúde pública. 

Completando 20 anos de vacinação contra Febre Aftosa, o estado vem tendo grandes 

conquistas no que se diz respeito à sanidade animal, qualidade do produto oferecido para consumo 

na mesa da população em geral, assim como abertura de novos mercados, como a conquista em 

2018 na OIE - Organização Mundial de Saúde Animal o reconhecimento internacional de livre de 

febre aftosa com vacinação.  

Tendo em vista a pandemia COVID 19, iniciada em março de 2020, o planejamento de 

execução do PAT no ano de 2020 foi prejudicado em suas ações, sendo feito pouco por fonte própria 

e tendo algumas ações realizadas por convênio que entrou em vigência já no último trimestre de 

2020, e com andamento previsto até final de 2021. 

Apesar de algumas restrições, foi mantido o status de livre de Febre Aftosa com vacinação, 

assim como a continuidade do pleito de "Livre de Febre Aftosa sem Vacinação" e manutenção de 

ações básicas, como emissões de GTA (Guia de Trânsito Animal), atualizações cadastrais, algumas 

vigilâncias, campanha de vacinação, abates, liberações e certificações de empresas. 

No exercício de 2020 foi firmado convênio entre MAPA/SFA/ADERR para reestruturação, 

implantação e manutenção de Unidades de Defesa Agropecuária no Estado, sendo contempladas 

despesas de custeio e investimento. Hoje, com a defesa agropecuária do estado já estruturada, e o 

andamento na execução do plano de ação de retirada da vacinação de todo o país, a defesa animal 

do estado, está trabalhando com os demais programas da defesa animal, lado a lado com a retirada 

da vacina de febre aftosa, assim garantindo qualidade e sanidade nas demais espécies de produção. 

A ação Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal tem o objetivo de promover a 

saúde pública através de inspeções e fiscalizações de produtos de origem animal, buscando evitar 

fraudes em alimentos, e forma, garantir o cumprimento dos regulamentos técnicos de identidade e 
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qualidade dos produtos elaborados pelas indústrias alimentícias para que o consumidor venha ter 

em sua mesa produtos de origem animal, seguro e sem risco de enfermidades transmitidas por 

alimentos. 

O Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.) do estado de Roraima tem como prioridade preservar 

a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e a saúde e os interesses do 

consumidor. Esta responsabilidade estende-se ao atendimento das demandas e necessidades do 

setor produtivo, dentro de suas possibilidades e implicações legais, participando e dando sua 

contribuição para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de produtos de origem 

animal. 

Na ação de Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal, as atividades realizadas nos Postos 

de Vigilância Agropecuária – PVA cumpre papel essencial no atendimento às emergências 

fitossanitárias. Esses postos estão instalados nos acessos dos municípios originários de regiões com 

ocorrência da praga e atuam com o controle zoofitossanitário, que visam o controle do trânsito de 

frutos hospedeiros da mosca da carambola, mitigando o risco de dispersão da praga para outros 

estados da federação por meio do transporte de frutos in natura, ou mesmo para outros Municípios 

no Estado de RR. 

As metas da Diretoria de Defesa, Inspeção e Classificação Vegetal, previstas para o ano foram 

superadas. As razões que contribuíram para a elevação na quantidade das ações previstas estão 

listadas abaixo: 

*Execução do Convênio MAPA/ADERR - Plataforma Brasil nº 902747/2020; - Com a disponibilização 

de recursos financeiros, foi possível manter a presença de policiamento 24 horas nos PVAs, o que 

ocasionou número superior de inspeções realizadas; 

*Maior movimentação de pessoas para áreas rurais próximas a capital de Boa Vista, visto as 

restrições sanitárias contra Covid19, no perímetro urbano da cidade; com exceção das fiscalizações 

no aeroporto e rodoviária que tiveram redução, justamente pela diminuição de partidas de RR para 

outros estados, também pelas restrições sanitárias impostas pelas medidas contra Covid19; 

*Intensificação das ações motivada pela ocorrência de novos focos da mosca da carambola 

(emergência fitossanitária); 
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*Houve maior cobrança pela gestão, no sentido de que fosse maior o registro de abordagens feitas 

nos PVAs, com respectivo lançamento no sistema SIGADERR, do qual se obtém o registro das 

atividades por PVA e Período específico. 

*A ampliação conjunta das ações ocorreu, sobretudo pela necessidade da abertura econômica do 

Estado de Roraima pelo fomento ao agronegócio, atualmente restrito a algumas culturas pela 

ocorrência de pragas quarentenárias.  

No intuito de promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública, as ações de 

Defesa Sanitária visam assegurar a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na pecuária e 

a segurança higiênico-sanitária dos produtos de origem animal. Para tal foram previstas metas com 

a intenção de atingir um patamar adequado de sanidade animal para manutenção dos status 

sanitários exigidos pelos mercados internos nacionais e principalmente os externos aos produtos 

aqui produzidos, visto que as principais barreiras comerciais mundiais serem sanitária. Para tanto 

foi criado o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), que se articula com o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Tais exigências orientam os planos de ação definidos pelos 

programas sanitários Brasileiros com execução pelos serviços estaduais de defesa agropecuária- 

SVE.\rme abaixo demonstrado: 

*Início da execução do convenio nº 902747/2020-MAPA/SFA/ADERR , no último trimestre de 2020; 

*Atualização da legislação de defesa animal e inspeção de produtos de origem animal, em 

andamento para aprovação pela ALE; 

*Atualização de portarias e POPs dos programas sanitários estaduais; 

*Andamento na execução do Plano de Ação Nacional de retirada da vacina contra Febre Aftosa no 

Brasil, tornando assim o estado e todo o Brasil livre de Febre aftosa sem vacinação, com previsão 

para 2022 em Roraima; 

 *Aumento das ações de vigilância e estruturação da Defesa agropecuária, visando a manutenção 

de status de livre de Febre Aftosa sem vacinação; 

*Andamento do Plano de execução da QUALI-SV (nova ferramenta de verificação da qualidade do 

serviço veterinário oficial nos estados), referente à auditoria de dezembro de 2018, com previsão 

de auditoria da execução do plano em janeiro de 2021; 

*Implementação e fortalecimento de ações voltadas para demais programas sanitários, tais como 

PNCEBT (programa nacional de erradicação da brucelose e tuberculose), PNSS (programa nacional 
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de sanidade suína), PNSA (programa nacional de sanidade das aves), PNSE (programa nacional de 

sanidade equídea) dentre outros; 

*Previsão (para segundo semestre de 2020) de sorologia no rebanho suíno do estado, como pleito 

de aquisição de status de livre de Peste suína clássica, sem vacinação; 

*Previsão (para julho de 2020) de solicitação de equivalência do SISBI-POA(O Sistema Brasileiro de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal, que faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade 

Agropecuária - SUASA, padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem 

animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar), onde os Estados e os Municípios podem 

solicitar a equivalência dos seus Serviços de Inspeção com o Serviço Coordenador do SISBI, através 

da comprovação de que se têm condições de avaliar a qualidade e a inocuidade dos produtos de 

origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura. 

 

Programa 84: Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento - IACTI. 

 

O programa não obteve aporte de recursos financeiro devido à limitação de empenho das 

dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro 

de 2020 e dá outras providências: Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias 

previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos, entidades e fundos da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102. Instrumento 

esse, que inviabilizou a execução do programa e o desempenho de suas ações.  

 
Programa 75: Infra-estrutura do Sistema Viário- SEINF 

 

Para o exercício de 2020, o Programa teve a execução de suas metas físicas apresentando 

um índice médio de realização de 155,97% de programação realizada. 

 O Programa de Infraestrutura do Sistema Viário é o que agrega o maior número de ações 

dentro da estrutura programática da SEINF.  Mesmo com recursos orçamentários compatível com a 

programação prevista e ainda tendo recebido reforço orçamentário, algumas metas não foram 

realizadas de acordo com a programação prevista. Uma das restrições apresentadas decorre em 

razão da demora do licenciamento ambiental, ocasionando desta forma, atraso na conclusão de 
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licitação. No entanto, em virtude de algumas ações terem sua meta física com  execução acima do 

previsto, o programa apresentou  um bom índice  na sua realização, no que se refere a execução 

das metas físicas. 

Porém no decorrer do exercício surgiram novas demandas de serviços emergenciais de 

reconstruções de pontes de madeira para suprir as necessidades enfrentadas pelo Estado e com 

intuito de proporcionar o bem estar da população. Tendo como destaque as ações Manutenção de 

Rodovias Estaduais, através da  recuperação, terraplenagem e melhoria em obra de arte corrente 

na Rodovia RR-207, com extensão total de 106,50Km, localizada nos municípios de Cantá e 

Bonfim/RR, a ação de Construção de Obras de Artes Especiais. 

 
 

Programa 55: Proteção Social Especial – SETRABES 

 

Com o objetivo de garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social 

no estado de Roraima, o Programa de Proteção Social Especial, organiza, no âmbito do SUAS, a 

oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado que estão diretamente ligados ao 

atendimento às pessoas vulneráveis que tiveram seus direitos violados e seus vínculos familiares 

rompidos e se  encontram sob os cuidados do Estado, conforme os atendimentos prestados às 

pessoas acolhidas nos abrigos institucionais da SETRABES e atendimentos realizados aos imigrantes. 

Essas ações estão classificadas em dois níveis de complexidade: Média e Alta. A proteção de média 

complexidade oferta serviços através dos atendimentos nos CREAS municipais, enquanto que a alta 

complexidade atua nos acolhimentos em abrigos institucionais. 

A proteção Social Especial de Alta Complexidade tem sua execução sob a responsabilidade 

do Estado, em virtude da falta de condições e estrutura dos municípios, existindo atualmente seis 

abrigos institucionais, mantidos pela SETRABES, são eles: Abrigo Infantil, Abrigo Masculino, Abrigo 

Feminino, Abrigo do Idoso, Abrigo de Maria e Casa de Passagem, que possuem capacidade de 

atendimento, e atendem as demandas de todos os municípios de Roraima. A SETRABES realizou o 

acolhimento de 1.378 pessoas em 2020, totalizando um quantitativo de atendimentos durante o 

ano a essas pessoas acolhidas, a 91.209 atendimentos no somatório de todos os abrigos 

institucionais, garantindo a segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados 

temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitário de origem. 
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Por se tratar de um serviço essencial, as atividades nos abrigos institucionais da SETRABES 

continuaram mesmo com o início da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado sendo 

necessário, a elaboração de um plano de ação emergencial para enfrentamento e combate ao vírus, 

atendendo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, para evitar a propagação do vírus 

dentro dos abrigos e proteger a saúde dos acolhidos institucionalizados. Ciente da situação dos 

estados e municípios, o Ministério da Cidadania (MC) disponibilizou recursos específicos para os 

atendimentos socioassistenciais, por meio das portarias nº 369/2020, 378/2020, 385/2020 e 

468/2020, por meio dos quais foi possível iniciar, a partir do segundo semestre, a execução das 

diversas ações necessárias para manter o funcionamento dos abrigos durante o período da 

pandemia, inclusive com a contratação temporária de equipes de referência em substituição aos 

servidores que necessitaram se afastar por ser do grupo de risco e/ou por terem contraído o vírus, 

atendendo a 790 pessoas acolhidas nos abrigos institucionais da SETRABES. 

O índice do indicador ficou abaixo do previsto, considerando que a ação “Execução de 

Atividades na Área de Defesa dos Direitos dos Migrantes e Refugiados” ainda não está sendo 

executada pela SETRABES, pois os atendimentos aos imigrantes estão ocorrendo dentro dos abrigos 

mantidos pela Operação Acolhida, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. 

A ação de Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial destaca-se em sua 

execução da meta física por ter o seu desempenho superior ao previsto, devido ao fato de desde o 

início da vinda de imigrantes venezuelanos para Roraima, os abrigos institucionais da SETRABES já 

estarem funcionando com acolhimentos acima da sua capacidade, tendo superlotação em quase 

todos os períodos do ano. Outro fato a ser considerado está relacionado a um aumento nos casos 

de violência doméstica e maus tratos, devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia do 

Coronavírus (COVID-19). Vale ressaltar, que os abrigos da SETRABES, possuem rotatividade das 

pessoas acolhidas, conforme as determinações judiciais, sendo que os abrigados recebem 

atendimentos diversos, diariamente, gerando um quantitativo de 91.209 atendimentos no ano de 

2020. 

A partir do segundo semestre foi incluída neste programa a Ação de Enfrentamento 

Emergencial Decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atender exclusivamente o repasse de 

recursos extraordinários para combate e enfrentamento da Pandemia da COVID-19, nos 

atendimentos de alta complexidade às pessoas com violação de direitos acolhida nos abrigos 



Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-23 
 Exercício 2020 

 
 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA  

                      

29 
 

institucionais sob a responsabilidade da SETRABES, são eles: Abrigo Infantil, Abrigo Feminino, Abrigo 

Masculino, Abrigo de Maria, Abrigo do Idoso e Casa de Passagem, sendo realizados todos os 

procedimentos necessários para atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Ministério da Saúde (MS) para manter os atendimentos de forma regular aos 790 usuários 

acolhidos nessas unidades, no período de julho a dezembro de 2020, de forma a prevenir e 

minimizar o contágio e disseminação do vírus nos abrigos institucionais. 

 

 

Programa 80: Desenvolvimento da Educação Básica – SEED 

 

O Programa Desenvolvimento da Educação Básica visa desenvolver e fortalecer o ensino da 

Rede Pública Estadual, com condições de qualidade nos diversos níveis, modalidades e etapas da 

Educação Básica, para tanto foram desenvolvidas em 2020 atividades de alcance dos objetivos que 

atendem os interesses do Plano Estadual de Educação – PEE, políticas voltadas para os alunos 

matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica, portando o índice apresentado do ponto 

de vista do planejamento é considerado satisfatório. 

Em razão da situação de calamidade referente a pandemia Covid19 e da emissão de 

orientações da OMS, Decretos Federais, Estaduais e Portarias orientando sobre medidas 

preventivas e procedimentos de enfrentamento ao combate da Covid-19, o Calendário Escolar 2020 

não pode ser finalizado transpondo-se para encerramento em momento oportuno. 

Para o exercício de 2020 a divulgação dos dados e micro dados do Censo Escolar tinha o 

cronograma de atividades com previsão de divulgação em 22/02/2020 alínea "a" item II, Portaria 

Nº. 357, de 22 de maio de 2020/DOU Edição 98, Seçao1 pagina 55 de 25/05/2020. De acordo com 

o levantamento do Censo Escolar de 2019 todas as ações do Programa 80 estão votadas ao 

atendimento de alunos matriculados na rede Estadual de ensino da Educação Básica, assim 

distribuídos por Etapas/Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental, Ensino Fundamental-Indígena, 

Ensino Médio, Ensino Médio-Indígena, Educação de Jovens e Adultos-EJA e na Modalidade da 

Educação Especial, todos inseridos no sistema comum da Educação Básica, porém com 

atendimentos especializados. 

Apesar dos reflexos da pandemia terem impedido o encerramento do ano letivo 2020, o 
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índice apresentado do ponto de vista do planejamento é considerado satisfatório. Desta forma o 

programa desenvolveu suas ações em função das unidades escolares e de apoio pedagógicas 

voltadas ao Desenvolvimento da Educação Básica no Estado de Roraima  de maneira satisfatória em 

cumprimento dos objetivos. 

 

Programa 37: Segurança e Defesa do Cidadão - SEJUC 

Este programa visa promover a defesa e a segurança da população do estado e é 

implementado através de ações desenvolvidas por vários órgãos que comungam objetivos em 

comum, considerado dessa foram  com abrangência multissetorial.  

A Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUC, as atividades relacionadas à população 

carcerária foram realizadas com trabalhos voltados a fiscalização e recuperação de apenados, tendo 

algumas ações comprometidas, que tiveram seus prazos suspensos, como medida de prevenção e 

cumprimento aos decretos governamentais, mediante ao enfretamento à Pandemia causada pelo 

Covid - 19 (Coronavírus), desde março do corrente ano, sendo apenas realizada a Palestra 

Antidrogas no dia 17/12/2020, na Comunidade de Xumima, alcançando as Comunidades de 

Juazeiro, Canavial e São Pedro, onde atendeu 138 pessoas. 

Dessa forma, outros órgãos que possuem ações neste programa, também foram impactados 

de forma negativa pela Covid-19, tendo como consequência redução de seu efetivo, bem como 

comprometimento de medidas devido à limitação de contato, principalmente no que concernem as 

atividades exercidas pela Polícia Civil, quando em situações que exigem contato direto com a 

população. Contudo, foi implantado a Delegacia Online, a fim de possibilitar um maior acesso da 

população à instituição, o que contribuiu para o aumento na identificação dos crimes ocorridos.  

Houve também ações que sofreram contingenciamentos que impossibilitaram o uso do 

orçamento destinado para o exercício 2020, ocasionando baixo alcance de resultado do seu 

desempenho, conforme as análises apresentadas da execução das ações da Ouvidoria, da Secretaria 

de Segurança Pública e da Polícia Militar. Entretanto, dentro do proposto, e com os meios que 

dispõe a Polícia Milita, foi possível a execução de despesa e contratos essenciais à manutenção da 

ordem e segurança pública, não comprometendo os resultados finalísticos do programa, permitindo 

que a Polícia Militar siga oferendo a sociedade um serviço de qualidade e confiança. 

De acordo com o indicador de Taxa de Infração registrada, apurado pelo Departamento de 
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Trânsito-DETRAN, o índice de 2020 aumentou se comparado ao ano anterior, tendo com isso a busca 

pela  otimização na execução de suas atividades realizadas, através da fiscalização com blitz 

educativa e repressiva, com o objetivo de orientar e educar os condutores de automóveis, para que 

haja um trânsito mais seguro. 

 

Programa 78: Atenção Integral a Saúde 

 

Para o período analisado, e de acordo com a avaliação do indicador, o programa apresentou 

um índice de 70% de desempenho, demonstrando um desempenho regular com relação aos 

resultados alcançados. As ações de reforma, aparelhamento, construção e ampliação, que por 

serem específicas e de grande envergadura ao longo do tempo, contribuíram para minimizar a 

performance do indicador, porém não prejudicando quanto aos objetivos gerais pois não houve 

descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde.  

Contudo, vale ressaltar que além da manutenção do indicador, o programa tem forte relação 

com as ações finalísticas de média e alta complexidade que foram impactadas pelo cenário 

epidemiológico relativo ao enfrentamento da COVID-19 (principalmente nas unidades de referência 

como HGR e HMI).  Destacam-se no geral nesse contexto também demandas da assistência 

farmacêutica e insumos estratégicos (medicamentos e materiais para manutenção dos serviços 

essenciais) e serviços terceirizados como: médicos cooperados, alimentação variada e específica, 

bem como, higienização hospitalar (24h).  

De forma abrangente e avaliando o cenário da pandemia, principalmente pela situação 

locorregional de Roraima, se depreende que o desafio de momento exigiu e continua exigindo 

atenção redobrada e esforço conjunto entre União, Estado e Municípios no sentido de maior 

ampliar, melhorar e reorientar a execução de ações principalmente no tocante ao fator prevenção 

de doenças de ordem epidemiológica, sanitária para a mitigação de problemas decorrentes do 

cenário atual. 

 

Ainda do ponto de vista relativo ao COVID-19; no período analisado a SESAU realizou 

aparelhamento das unidades (HGR e HMI), ampliação de leitos de UTI e Clínicos, abertura do 

hospital de retaguarda além da conscientização quanto ao distanciamento social e demais medidas 



Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-23 
 Exercício 2020 

 
 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA  

                      

32 
 

não farmacológicas, igualmente, importante as fiscalizações sanitárias em estabelecimentos 

públicos e privados. Tendo destaque para a ação de enfrentamento emergencial decorrente do 

Coronavírus (COVID-19) que obteve execução de 61,81% com serviços em andamento, tendo em 

vista o cenário epidemiológico atual, voltados para a ampliação dos profissionais de saúde para 

atuarem na linha de frente para cobertura dos serviços, incluindo testagem em massa.  

Neste programa cabe ainda ressaltar aqui os trabalhos desenvolvidos pela 

SERBRAS/Escritório de Manaus, que mesmo em virtude das restrições impostas pela pandemia 

foram realizadas 675 acompanhamentos de pacientes, serviços esses que não despendem de 

recursos específicos, além dos necessários ao atendimento das despesas correntes não afetando de 

forma substancial o atendimento aos usuários, permitindo concluir que o programa se mantém 

alinhado com os objetivos estratégicos do governo. 

 

II - ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR 

QUADRO 6 – EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR 

Nome do Programa Meta Física (%) 

Atuação do Poder Legislativo 94,65 

Execução do Controle Externo 92,38 

Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual 90,91 

Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e In Indisponíveis 179,52 

Divulgação e Difusão de Informações 74,75 

Segurança e Defesa do Estado 48,25 

Gestão do Planejamento Governamental 66,26 

Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal 30,37 
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo 
Estadual 83,49 

Operações Especiais 80,00 

Registro Mercantil 90,39 

Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima 73,57 

Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais 3,00 
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Gestão de Recursos Humanos Estadual 80,00 

Gestão de Patrimônio 0,17 
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento 
Sócio-econômico. 100,00 

Execução do Controle Interno 110,57 
FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR 
 

 

 

QUADRO 7 - CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR 

Nome do Programa Meta Física (%) 

Defesa Agropecuária  108,92 

Abastecimento Agroalimentar e Segurança Alimentar 15,04 

Regularização Fundiária 23,52 

Inovação Tecnológica nas Telecomunicações 3,57 

Execução de Obras Públicas e Urbanismo 18,71 

Geração de Energia Elétrica 0,00 

Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica 2,63 

Infraestrutura do Saneamento Básico 68,04 

Assistência Técnica e Extensão Rural 21,27 

Desenvolvimento dos Setores Produtivos 14,88 

Desenvolvimento e Fortalecimento da Agropecuária 48,31 

Infraestrutura do Sistema Viário 155,97 

Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável 52,52 

Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento 0,00 
Gestão do Consórcio Interestadual do Desenvomento Sustentável da 
Amazônia 0,00 
FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR 
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QUADRO 8 - INCLUSÃO SOCIAL 

ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR 

Nome do Programa Meta Física (%) 

Prevenção, Combate a Sinistro e Defesa Civil ao Cidadão 42,45 

Desenvolvimento da Educação Profissional 100,00 

Qualificação de Profissionais para a Educação 49,93 

Desenvolvimento do Desporto e do Lazer 48,57 

Proteção, Produção e Difusão Cultural 0,00 

Gestão do Sistema Penitenciário 70,99 

Segurança e Defesa do Cidadão 120,49 

Vigilância em Saúde 83,33 

Programa Estadual de Habitação  24,00 

Mais Emprego 183.982,94 

Proteção Social Especial 19.808,94 

Proteção e Segurança ao Consumidor 30,11 

Desenvolvimento da Educação Superior 105,69 

Atenção Integral à Saúde 76,41 

Gestão da Política de Saúde 76,67 

Desenvolvimento da Educação Básica 87.893,25 

Proteção Social Básica 36,97 

Desenvolvimento Social 30,85 

Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento 605,51 

 Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social  57,16 

Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania aos Necessitados 100,00 

Estruturação das Unidades do SUAS-RR 0,00 
FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR 
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A composição da estrutura governamental que executou os programas do PPA, no 

exercício 2020 é composta por 81 Unidades Orçamentárias, conforme Quadro 9.  

 

QUADRO 9 - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À ESTRUTURA 

Unidades Orçamentárias Quanto à Estrutura Quantidade % 

Administração Direta 32 40 

Autarquia 9 11 

Empresa Pública 2 2 

Fundação 4 5 

Sociedade de Economia Mista 3 4 

Fundos 31 38 

Total 81 100 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 
 
GRÁFICO 9 - PERCENTUAL DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À ESTRUTURA  
 

       
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 
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Considerando a classificação dos programas, apresentam-se a seguir quadros em que se 

estabelecem as relações por tipo e abrangência para cada dimensão. 

 

QUADRO 10- DIMENSÃO EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 
Nome do Programa Tipo de Programa Abrangência 

Atuação do Poder Legislativo Finalístico Setorial 
Execução do Controle Externo Finalístico Multissetorial 
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual Finalístico Setorial 
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses 
Sociais e Individuais Indisponíveis Finalístico Setorial 

Divulgação e Difusão de Informações Finalístico Multissetorial 
Segurança e Defesa do Estado Serviços do Estado Setorial 

Gestão do Planejamento Governamental 
Gestão de Políticas 
Públicas Multissetorial 

Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal Finalístico Setorial 
Operacionalização da Representação Civil e 
Política do Governo Estadual Serviços do Estado Multissetorial 
Operações Especiais Serviços do Estado Multissetorial 
Registro Mercantil Finalístico Setorial 
Gestão da Previdência Social do Estado de 
Roraima Serviços do Estado Multissetorial 
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas 
Estaduais Serviços do Estado Setorial 

Gestão de Recursos Humanos Estadual 
Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

Gestão de Patrimônio 
Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o 
Desenvolvimento Sócio-econômico 

Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

Execução do Controle Interno 
Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

FONTE:  SEPLAN/COGEPE 
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QUADRO 11 – DIMENSÃO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 
Nome do Programa Tipo de Programa Abrangência 

Defesa Agropecuária Finalístico Setorial 
Abastecimento Agroalimentar e Segurança 
Alimentar Finalístico Setorial 
Regularização Fundiária Finalístico Setorial 
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações Finalístico Setorial 
Execução de Obras Públicas e Urbanismo Finalístico Setorial 
Geração de Energia Elétrica Finalístico Multissetorial 
Transmissão, Distribuição e Comercialização 
de Energia Elétrica Finalístico Multissetorial 
Infraestrutura do Saneamento Básico Finalístico Multissetorial 
Assistência Técnica e Extensão Rural Finalístico Setorial 
Desenvolvimento dos Setores Produtivos Finalístico Multissetorial 
Desenvolvimento e Fortalecimento da 
Agropecuária Finalístico Multissetorial 
Infraestrutura do Sistema Viário Finalístico Setorial 
Gestão Ambiental e Promoção do 
Desenvolvimento Sustentável Finalístico Multissetorial 
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e 
Desenvolvimento Finalístico Setorial 
Gestão do Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
Legal 

Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

FONTE:  SEPLAN/COGEPE 

 

 

 

QUADRO 12 – DIMENSÃO INCLUSÃO SOCIAL 
Nome do Programa Tipo de Programa Abrangência 

Prevenção, Combate a Sinistro e Defesa Civil ao 
Cidadão Finalístico Setorial 

Desenvolvimento da Educação Profissional Finalístico Setorial 
Qualificação de Profissionais para a Educação Finalístico Multissetorial 
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer Finalístico Setorial 
Proteção, Produção e Difusão Cultural Finalístico Setorial 
Gestão do Sistema Penitenciário Finalístico Setorial 
Segurança e Defesa do Cidadão Finalístico Multissetorial 
Vigilância em Saúde Finalístico Setorial 
Programa Estadual de Habitação  Finalístico Setorial 
Mais Emprego Finalístico Setorial 
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Proteção Social Especial Finalístico Setorial 
Proteção e Segurança ao Consumidor Finalístico Multissetorial 
Desenvolvimento da Educação Superior Finalístico Multissetorial 
Atenção Integral à Saúde Finalístico Multissetorial 

Gestão da Política de Saúde Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

Desenvolvimento da Educação Básica Finalístico Setorial 
Proteção Social Básica Finalístico Setorial 
Desenvolvimento Social Finalístico Setorial 
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento Finalístico Setorial 
Planejamento e Gestão das Políticas de 
Assistência Social 

Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania aos 
Necessitados 

Gestão de Políticas 
Públicas Setorial 

Estruturação das Unidades do SUAS-RR Finalístico Setorial 
FONTE:  SEPLAN/COGEPE 
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A avaliação do PPA é tarefa essencial do ciclo de planejamento, e fundamental para a 

verificação do atingimento dos resultados das metas desejados e da evolução das Políticas Públicas, 

com propósito de aumentar a eficiência gerencial, exercendo novas formas de controle e elevando 

os níveis de transparência e responsabilidade do poder público perante a sociedade.  

Como instrumento vital para a correção de rumos, os Indicadores dos programas 

representam uma forma de mostrar em que medida aquilo que foi previsto inicialmente, em 

determinado programa está sendo realizado, e dessa forma evidenciar o índice do alcance dos 

resultados esperados, considerando ainda outros fatores externos que tenham comprometido a 

efetivação de suas metas.  

Tendo em vista a avaliação embasar a análise crítica dos resultados dos programas por meio 

da verificação do índice de alcance de resultado das ações, na demonstração do seu desempenho, 

e considerando os vários fatores decorridos durante sua execução, é necessário que seja 

evidenciado alguns pontos que foram registrados através das análises realizadas pelas setoriais, 

referente à execução das ações e que vieram a impactar na implementação de seus programas, para 

o ano de 2020. 

É de fundamental importância a qualidade da informação prestada na avaliação, de modo 

que proporcione a todos os interessados um entendimento claro e objetivo da execução dos 

programas de cada órgão, assegurando o princípio da transparência na Administração Pública. 

Por falta de métodos adequados, a equipe nem sempre consegue obter e consolidar 

informações sobre os resultados e o desempenho  físico dos programas sob sua responsabilidade. 

Com isso, seria possível melhorar a qualidade das informações, para apoiar a avaliação dos 

programas, subsidiar a gestão setorial e viabilizar a gestão estratégica do plano. 

Na avaliação do planejamento deve-se considerar o impacto das condições externas tanto 

nos aspectos operacionais, quanto nos aspectos estratégicos. 
Dentre as restrições apontadas pelas setoriais pode-se verificar que a maior incidência foi as 

de cunho administrativos (referem-se às questões de ordem burocrática, relativas à tramitação de 
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documentos, desempenho operacional, recursos humanos de forma geral, capacitação da equipe 

executora ou gestora, estrutura organizacional, elaboração ou assinatura de contratos, etc.), e as 

restrições orçamentárias (relacionadas ao desembolso de recursos, devido a contingenciamentos, 

descontinuidades ou engessamento no fluxo financeiro da execução ao longo do exercício). 

Considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia causada pela COVID-19, a partir 

da publicação do Decreto nº 28.635-E, de 22 de março de 2020, que declara o inicio do estado de 

calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima, seguido dos demais decretos ao 

longo do ano (Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 

28.712-E de 16 de abril de 2020), para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada 

pelo Coronavírus, muitas  atividades  apresentaram limitações no decorrer de seu andamento. 

Considerando que a partir do início desta pandemia vários serviços foram suspensos para 

fins de prevenção e enfrentamento ao contágio do vírus, os trabalhos na maioria dos órgãos 

passaram a serem  desenvolvidos de forma remota, em regime de tele trabalho (home office), tendo 

em vista a necessidade do cumprimento de medidas e protocolos, em que ficaram suspensos os 

atendimentos presenciais , ocasionados devido a necessidade de medidas para o distanciamento 

social. 

Muitas foram as mudanças nos hábitos, comportamento, relacionamento, higiene e trânsito 

das pessoas, principalmente as relacionadas a medidas radicais de isolamento. O reflexo desse 

choque externo pode ser evidenciado em vários setores: na economia (muitas empresas fechadas 

ocasionando desemprego, comércio com horário reduzido de funcionamento, estradas fechadas...), 

na educação (escolas fechadas/aulas online), e também na saúde (aspectos como localização 

distante dos grandes centros, diminuto mercado para os insumos e medicamentos que exigiram 

atenção redobrada e esforço que demandaram a execução de ações principalmente no tocante ao 

fator os problemas de logística, bem como o parelhamento das unidades - HGR e HMI, barreiras 

sanitárias, ampliação de leitos de UTI e Clínicos, abertura do hospital de retaguarda, para prevenção 

de doenças de ordem epidemiológica, sanitária para a mitigação de problemas decorrentes do 

cenário atual). 
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Diante dessa situação  gerada pela pandemia, diversos protocolos foram e ainda continuam 

sendo implementados  para garantir a segurança da população, assim como também,  frequentes 

orientações acerca das medidas e cuidados para evitar a disseminação do vírus estão sendo 

amplamente realizadas. 

A princípio imaginávamos que todas essas medidas para combater o vírus seriam 

temporárias e que em três, seis ou talvez doze meses, a vida voltaria ao normal, mas com o passar 

do tempo, as medidas radicais de prevenção do contágio do vírus nos fez ter a sensação de que a 

vida vai mudar por um longo tempo ainda. E, embora a esperança de que essas mudanças sejam 

temporárias, elas parecem se tornar permanente e já criando raízes em nossos rotinas e hábitos 

adquiridos. O coronavírus se tornou um divisor de águas nas vidas das pessoas, porém com um 

destino incerto de como no futuro, viveremos nossas vidas. 

Nesse contexto, e considerando todos esses variados aspectos de restrições, ainda 

verificamos que alguns programas tiveram seu desempenho final considerado satisfatório no 

enfrentamento do problema que lhe deu origem, e mesmo não tendo todos os resultados  

alcançados, não foram prejudiciais de forma definitiva aos objetivos gerais do plano, como um todo.  

A análise e avaliação dos Programas é um referencial para um aperfeiçoamento da atuação 

do Governo nas suas principais vertentes, sejam estes pela ótica da gestão dos meios, dos recursos 

humanos, materiais, logísticos, financeiros, entre outros, sempre que estes elementos puderem ser 

apurados em tempo hábil, para rever, se for o caso, a alocação dos recursos, traduzidos na revisão 

ou na elaboração de um novo Plano. 
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O processo de avaliação deve ser incumbência conjunta das equipes das áreas envolvidas na 

execução das ações do programa e precisa ser desenvolvido de forma participativa de modo que as  

informações relativas ao resultado do programa deverão ser prestadas após a análise de todas as 

ações que compõem o mesmo.  

De acordo com respostas obtidas e como forma de garantir a qualidade da informação da 

avaliação, devem ser observadas a seguir  algumas medidas corretivas a serem implementadas:  

 Cumprimento dos prazos definidos para entrega de relatórios; 

 Adoção de instrumento normativo que oriente e padronize os processos de 

acompanhamento e avaliação; 

 Aprimoramento dos conhecimentos acerca dos conceitos utilizados na metodologia  do 

Plano  Plurianual, a fim de que o levantamento  e a análise  das informações pertinentes à  

avaliação sejam mais bem desenvolvidos;  

 Fragilidade na credibilidade da importância da avaliação dentro do processo de gestão; 

 Garantir um fluxo de informações gerenciais com um grau de qualidade e confiabilidade tal 

que torne o processo de acompanhamento e avaliação interessante para os técnicos e 

gestores dos programas e políticas públicas; 

 Preservar a integridade do modelo utilizado para o Plano Plurianual na captação dos 

registros das informações demandadas; 

 Maior integração dos técnicos envolvidos no processo de avaliação dos programas, de 

maneira a superar as dificuldades quanto à análise do resultado da  implementação Plano 

Plurianual. É perceptível a fragilidade das respostas quando não há consulta aos envolvidos 

diretamente com a execução do Programa; 

 Elaboração de procedimentos para a mensuração do grau de satisfação quanto aos bens e 

serviços ofertados pelo programa; 

 Levantamento de informações que qualifiquem melhor os resultados atingidos; 

Em suma, para ser eficiente, a avaliação precisa ser internalizada como um processo 
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estruturado e de participação consciente, por meio da compreensão pelos interessados da 

importância dos resultados e pela adoção pactuada das ações corretivas. Sem isso, a avaliação corre 

o risco de se tornar um exercício irrelevante e burocrático. 

Como apêndice deste Relatório Anual de Avaliação, apresentamos o detalhamento de todas 

as ações e suas respectivas análises, realizadas pelas Unidades Orçamentárias Executoras, e 

consolidados em documento gerado pelo sistema FIPLAN, denominado de Avaliação Analítica dos 

Programas e Ações. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 1-Atuação do Poder Legislativo

Objetivo do Programa: Formular e apreciar proposições legislativas, execer a fiscalização e controle externo do poder público e
desempenhar as demais funções constitucionais,legais e regimentais.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 01101-Assembléia Legislativa do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Apreciação de
Proposições
Legislativas

Fórmula: Número
de Proposições
Apreciadas /
Número de
Proposições
Apresentadas X
100

Fonte: ALE/RR

Anual Percentual 98.6 85 85 89,84 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado no exercício de 2020 foi de 89,84%, superando em torno de 4,84% a média anual estabelecida, prevista em 85% a.a. Tal
crescimento decorre do aprimoramento contínuo e permanente da Ação Legislativa no devido processo deliberativo das Proposições
Legislativas aliado à eficiência na execução das metas programáticas, em atendimento ao interesse público e em prol da supremacia do
atendimento das demandas sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Nada a informar

Análise da Execução Financeira:
Não houve restrições, descontinuidades ou engessamento no fluxo financeiro da execução financeira ao longo do exercício. As dotações
dos recursos inicialmente programados e da adição do necessário aporte orçamentário aliados à otimização de alocações de metas
financeiras foram suficientes para o atendimento das atividades finalísticas e de apoio durante o exercício.
Relativo aos fluxos financeiro versus programático, houve aporte de 4,1% à despesa fixada visando o alcance dos resultados do
Programa. Nesse aspecto, do montante das despesas autorizadas, 99,93% foram empenhadas, e destas, 99,20%, liquidadas no exercício.

Avaliação dos resultados:
O índice do indicador apurado no exercício de 2020 cresceu 5,7% em relação à meta anual estabelecida no Plano Plurianual 2020-2023,
prevista em 85% a.a, atingindo o percentual de 89,84% expressando eficiência na obtenção dos resultados relativos à execução das
metas da ação do programa.
Destacaram-se, entre as atividades de grande atuação do Poder Legislativo: a apreciação de ´proposições inerentes ao processo
legislativo (elaboração e aprovação de leis); a prestação direta de serviços à população do Estado por meio dos Programas Especiais da
ALE-RR (Procon-ALE; Escola do Legislativo - ESCOLEGIS; Procuradoria Especial da Mulher; Centro Humanitário da Mulher - CHAME;
Programa Abrindo Caminhos; Cine Ale Cidadania; Centro de Apoio aos Municípios; Programa Fiscaliza Roraima; programas de rádio e TV
Assembleia). Descaram-se, ainda, o atendimento direto aos cidadãos pelos parlamentares e, também, pelos diversos órgãos e unidades
administrativas da Assembleia dedicadas ao atendimento da coletividade, tanto na Capital quanto nos municípios do Estado.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Nada a informar.

Administrativas Nada a informar.

Técnicas Nada a informar.

Ambientais Nada a informar.

Judiciais Nada a informar.

Participação Social:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2011-Implementação das Atividades Legislativas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 01101-Assembléia Legislativa do Estado de Roraima

Produto: Proposição Apreciada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.893,00

Total: 1.893,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.000,00 1.893,00 189,30

Análise da Meta Física:
Tem-se como Meta Física Realizada a proposição apreciada em processo deliberativo da Casa. Assim, em termos de quantidade de
produto apreciado, a Meta Física Realizada em 2020 (1.893 proposições) superou a Meta Física Prevista (1.000 proposições) em cerca de
189,30%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gestão Legislativa 100 A Gestão Legislativa compôs
cerca de 60,88 % do total das

dotações em 2020. Desse
montante, 96,84% destinou-se

à execução da tarefa
Processo Legislativo,

integrando as atividades de
elaboração análise, discussão

e votação de proposições
legislativas, e suporte

operacional ao processo
deliberativo e representação
legislativa. A outra parcela,

3,16% destinou-se à
implementação da tarefa

Fortalecimento Institucional,
relativas à execução de
atividades subsidiárias à

atuação legislativa

2 Gestão do Gabinete Parlamentar 100 A Gestão do Gabinete
Parlamentar compôs cerca de
20,40 % do total das dotações

em 2020. Tais recursos
destinaram-se à

implementação das atividades
legislativas inerentes ao

deputado e seu gabinete.

3 Gestão Administrativa 100 A Gestão Administrativa
compôs cerca de 19,06%do

total das dotações em 2020 e
executou, em termos de
empenho, 99,65% desse

montante.
Do total das dotações, 69,64%

destinou-se à tarefa Apoio
Administrativo para

implementação das Atividades
de Apoio Administrativo
inerentes ao Processo

Legislativo e, 30,36% destinou
-se à tarefa Apoio Logístico

para execução das Atividades
inerentes ao suporte logístico

à atividade finalística.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Não houve restrições, descontinuidades ou engessamento no fluxo financeiro da execução financeira ao longo do exercício. As dotações
dos recursos inicialmente programados e da adição do necessário aporte orçamentário aliados à otimização de alocações de metas
financeiras foram suficientes para o atendimento das atividades finalísticas e de apoio durante o exercício.
Relativo aos fluxos financeiro versus programático, houve aporte de 4,1% à despesa fixada visando o alcance dos resultados do
Programa. Nesse aspecto, do montante das despesas autorizadas, 99,93% foram empenhadas, e destas, 99,20%, liquidadas no exercício.
Avaliação dos resultados:
O índice do indicador apurado no exercício de 2020 cresceu 5,7% em relação à meta anual estabelecida no Plano Plurianual 2020-2023,
prevista em 85% a.a, atingindo o percentual de 89,84% expressando eficiência na obtenção dos resultados relativos à execução das
metas da ação do programa.
Destacaram-se, entre as atividades de grande atuação do Poder Legislativo: a apreciação de ´proposições inerentes ao processo
legislativo (elaboração e aprovação de leis); a prestação direta de serviços à população do Estado por meio dos Programas Especiais da
ALE-RR (Procon-ALE; Escola do Legislativo - ESCOLEGIS; Procuradoria Especial da Mulher; Centro Humanitário da Mulher - CHAME;
Programa Abrindo Caminhos; Cine Ale Cidadania; Centro de Apoio aos Municípios; Programa Fiscaliza Roraima; programas de rádio e TV
Assembleia). Descaram-se, ainda, o atendimento direto aos cidadãos pelos parlamentares e, também, pelos diversos órgãos e unidades
administrativas da Assembleia dedicadas ao atendimento da coletividade, tanto na Capital quanto nos municípios do Estado.

Ação: 2318-Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 01601-Fundo Especial do Poder Legislativo

Produto: Projeto  Executado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução de meta física no exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Execução de Projetos de Suporte às
Atividades Legislativas

0 Não houve execução de meta
financeira no exercício de

2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução de meta financeira no exercício de 2020.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 2-Execução do Controle Externo

Objetivo do Programa: Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia Legislativa na
função de exercer o controle externo.

Público Alvo: Sociedade, Órgãos e Entid. da Administ. Direta e Indireta,entidad constituídas ou mantid. pelo Estado
ou Munic

Unidade Resp. Programa: 11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Deliberações
Colegiadas

Fórmula: Relação
entre o Nº de
Deliberações
Colegiadas e o Nº
de Processos
Autuados X 100

Fonte: TCE-RR

Anual Percentual 83.49 86 83.49 118,44 23/02/2021

Análise de Indicadores do Programa:

O previsto para o exercício de 2020 foi de 83,49%, mas foi realizado 118,44%, tendo um acréscimo de 34,95%, em relação à previsão de
2020, o que demonstra que apesar da Pandemia do Novo Corona vírus, o Tribunal não mediu esforços para melhorar sua prestação de
serviço jurisdicional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
TCE: Considerando que o TCERR tem por Objetivo Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia
Legislativa na função de exercer o controle externo,
 e que seu Público Alvo é Sociedade, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta,entidades constituídas ou mantidas pelo
Estado ou Município, recomendamos que o TCERR continue sendo esse instrumento de cidadania, em prol da Sociedade Roraimense.

MPC: Sem recomendação.

Análise da Execução Financeira:
TCE: Com base nos resultados do PPD e COFD, entendemos que os objetivos do Programa foram alcançados. Devido a Pandemia do
Novo Corona Vírus, entendemos que algumas atividades não foram possíveis ser realizadas em sua plenitude, devido os cuidados com os
protocolos de saúde, que a pandemia exigiu em 2020.

MPC: O exercício de 2020 no que tange a execução financeira transcorreu sem grandes dificuldades, até porque as ações ficaram
comprometidas com a pandemia que ocorre em Roraima, no Brasil e no Mundo.

Avaliação dos resultados:
TCE: O Programa foi efetivo, apesar das restrições da Pandemia do Novo Corona vírus.

MPC: O MPC/RR dentro de suas obrigações vem realizando normalmente suas tarefas, emitindo pareceres ,manifestações
representações e procedimentos investigatórios com vista a zelar pela boa aplicação dos recursos públicos em nosso Estado
Por certo que os resultados em função da pandemia não foram os programados e esperados , mas os realizados contribuíram
enormemente para estabelecer regras que possibilitam a aplicação da lei.
..

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Tivemos restrições orçamentárias, mas foram solucionadas por meio de Créditos Adicionais.

Participação Social:

TCE: Sim, o Programa TCER Cidadania.

MPC: O MPC/RR dispõe em sua estrutura organizacional o setor de Ouvidoria que faz a ponte entre a população e o Orgão através de
linha telefônica especifica para este fim, informações estas que são repassadas aos setores responsáveis para andamento dos
processos aue cada caso requer

Estado de Roraima

        48



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2012-Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Produto: Auditoria Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 539,00

Total: 539,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

200,00 539,00 269,50

Análise da Meta Física:
- A Meta Física, foi planejada para o exercício de 2020, o quantitativo de 200 auditorias.

- Foram 539 fiscalizações realizadas, sendo 21 levantamentos, 31 inspeções, 456 auditorias e 31 monitoramentos.

- O setor responsável fez uma previsão de 600 auditorias, para os exercícios de 2021/2022/2023, que será incluída na próxima revisão do
PPA.

Verifica-se, assim, o atingimento de 269,5% da meta física definida para o exercício de 2020 na ação "Realização de Fiscalização
Orçamentária, Financeira e Contábil", a cargo deste Tribunal.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fiscalização periódica aos órgãos do Poder
Executivo, Legislativo e Judiciário, da capital e

do interior do Estado, com posterior
julgamento de prestação de contas.

269.5 539 fiscalizações realizadas,
sendo 21 levantamentos, 31

inspeções, 456 auditorias e 31
monitoramentos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
- A Execução Financeira foi ótima, apesar da Pandemia do Novo Corona Vírus, foi realizado 95,24% do Planejado, no Orçamento do
TCERR, no exercício de 2020, onde destacamos as seguintes atividades: Processos gerados e autuados  - 358 (trezentos e cinquenta e
oito); Processos julgados/apreciados - 424 (quatrocentos e vinte e quatro); e Processos em trâmite - 4.742 (quatro mil, setecentos e
quarenta e dois).
- Realização de 539 fiscalizações realizadas, sendo 21 levantamentos, 31 inspeções, 456 auditorias e 31 monitoramentos, Verifica-se,
assim, o atingimento de 269,5% da meta física definida para o exercício de 2020 na ação "Realização de Fiscalização Orçamentária,
Financeira e Contábil", a cargo deste Tribunal.
- Foram nomeados 6 servidores comissionados; 2 vacâncias de servidores efetivos e exonerados 7 servidores comissionados.
- Na área de tecnologia de informação foram realizados: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SUPORTES E
MANUTENÇÕES, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES, SUPORTE
E ATENDIMENTOS INTERNOS, Realocação de equipamentos devido a reforma, Teletrabalho, Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos desktop, notebooks e impressoras, Tramitação de processos via sistema SEI, ATENDIMENTOS EXTERNOS,
INTERCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES E DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
- Apesar do ano atípico de 2020, A ESCOLA DE CONTAS DO TCERR, capacitou 49 servidores do TCERR e 340 servidores dos
jurisdicionados. Em 2020 o Programa TCERR e a Cidadania deveria atuar junto às universidades e faculdades e Centro Universitário,
expandindo as ações para as entidades de classe, associações e igrejas. Devido à Pandemia do COVID-19, essa etapa do Programa foi
formalmente suspensa, mas foram realizadas as primeiras 5 (cinco) atividades previstas correspondentes a comunicação e visitação,
contato prévio, com Reitores, Diretores e Presidente de Conselhos, das unidades educacionais supracitadas.

Ação: 2152-Operacionalização do Fundo de Modernização

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 11601-Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Produto: Tribunal Modernizado

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
- Execução Orçamentária/financeira não foi realizada de acordo com o planejado, em virtude da pandemia do Novo Corona Vírus, que não
foi possível a realização de algumas atividades planejadas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Modernização do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima.

.53 Foi executado 53% da ação,
as atividades que não foram

executadas, entendemos que
foram prejudicadas, em

função da Pandemia do Novo
Corona Vírus, no exercício

2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A Dotação inicial, na fonte 150, foi de 535.619,00.

Após a apuração do superávit, foram realizados os seguintes créditos e suas fontes:

Fonte 301, no valor de R$ 4.786.000,00
Fonte 302, no valor de R$ 552.000,00
Fonte 650, no valor de R$ 720.000,00

Perfazendo uma dotação no valor total de R$ 6.593.619,00.

O desempenho apurado, acima apurado, foi em grande parte devido ao ano atípico, com o advento da Pandemia do Corona vírus, no
exercício de 2020, que prejudicou a realização de atividades.
- Destacamos as reformas dos prédios do TCERR, aquisições de materiais de consumo e permanentes, incluídos os materiais de
tecnologia da Informação.

Ação: 2422-Fiscalização e Controle Externo

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 33101-Ministério Público de Contas

Produto: Processo Analisado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

300,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fiscalização da aplicação da Lei no âmbito do
TCE.

0

2 Capacitação e Valorização dos Membros e
Servidores deste MPC/RR

0

3 Operacionalização das ações Administrativas 0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Ação: 2433-Operacionalização do Fundo de Modernização e Aparelhamento do
Ministério Público de Contas do Estado de Roraim

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 33601-Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de
Contas

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

150,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Modernização do Ministério Público de Contas
do Estado de Roraima.

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 3-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual

Objetivo do Programa: Realizar justiça para promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere,
efetiva, transparente e sustentável.

Público Alvo: Indivíduos e organizações da sociedade que buscam a tutela jurisdicional.

Unidade Resp. Programa: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

 Índice de
Atendimento à
Demanda

Fórmula: IAD é
igual (processos
baixados no ano /
casos novos
distribuídos no
ano ) x 100

Fonte: Relatório
do Programa
Justiça em
Números - CNJ

Anual Percentual 106.3 108 105 110,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Índice que mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período. Trata-se
de um indicador de extrema relevância, pois representa numericamente a capacidade de resposta do Judiciário em contraponto à
demanda. Em 2020, o IAD do TJRR foi de 110%, significa que de cada 100 processos novos que entraram, o TJRR arquivou 10% a mais
do que entrou. É esse excedente de baixa processual em relação à entrada que faz o estoque diminuir, sendo um ótimo resultado
conforme divulgado no Relatório Justiça em Números do CNJ 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
Considerando que no exercício de 2020 não houve descontinuidades no fluxo financeiro, foi possível realizar a execução das despesas
conforme a programação estabelecida.

Avaliação dos resultados:
O Plano Estratégico do TJRR subsidiou a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023, visto que este último é estruturado em Programa,
Indicador, Ação e Medida. O Programa corresponde ao principal macroprocesso finalístico do TJRR que é a Prestação Jurisdicional da
Justiça Estadual, sendo as ações e medidas os caminhos para o alcance desse propósito. O objetivo expresso no Programa do PPA 2020-
2023 é Realizar justiça para a promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere, efetiva, transparente e
sustentável, em perfeita coesão com a missão, visão e valores expressos no Plano Estratégico 2015-2020. Para mensurar o alcance do
objetivo, foi determinado como indicador do Programa a Taxa de Crescimento do Índice de Atendimento à Demanda Jurisdicional - IAD,
apurado mediante Relatório do Programa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, divulgado anualmente, o que
denota o atrelamento do uso dos recursos à atividade finalística do TJRR. Ainda que, no exercício em análise, tenhamos vivenciado um
período repleto de desafios com o advento da pandemia do Corona Vírus, nosso tribunal conseguiu atingir pela primeira vez na história
todas as metas nacionais foram alcançadas. Também obtivemos IPC-Jus 100%, a menor taxa de congestionamento dentre os tribunais do
país e o Primeiro Selo Diamante concedido pelo CNJ.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Outras Adversidades impostas em decorrência da pandemia do Corona Vírus.

Participação Social:
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Conforme Resolução nº 70, de 19 de dezembro de 2016, que regulamenta a estrutura organizacional do Poder Judiciário, o Núcleo de
Relações Institucionais tem como principal função gerenciar a política de relacionamentos interno e externo do Poder Judiciário em
buscado aprimoramento da identidade e imagem institucionais. Essas atividades são desenvolvidas por meios dos Escritórios de
Comunicação e de Cerimonial.O relacionamento com a imprensa, o uso da comunicação digital (inclusive das redes sociais), a realização
de eventos, as ações de comunicação dirigida aos públicos de interesse, as campanhas com a sociedade e os meios virtuais que
garantem o acesso à informação têm sido ferramentas de comunicação utilizadas  em prol do Tribunal de Justiça de Roraima.O Poder
Judiciário de Roraima, em busca da excelência contínua dos serviços prestados, instituiu seu Plano Estratégico 2015-2020, com a Missão
de "Realizar Justiça para a promoção da Paz Social" e, dentre seus objetivos e metas, a realização periódica (2014/2016/2018) de
pesquisas de satisfação para acompanhar o impacto que tem o cumprimento das Metas Nacionais e Metas Internas de Gestão na
satisfação dos usuários da Justiça Estadual de Roraima. Desta forma, conforme última pesquisa de satisfação do usuário, elaborada com
opiniões de jurisdicionados,estudantes, Defensores Públicos, advogados privados e promotores de Justiça. Como resultado, obtivemos a
informação de que o índice de satisfação dos usuários da Justiça do Estado de Roraima é de 83% .

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2337-Prestação Jurisdicional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Produto: Processo Baixado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 100,00

Total: 100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 100,00 100,00

Análise da Meta Física:
A meta prevista para a ação era de 55.000 processos baixados. Conforme consta no Relatório "Justiça em Números 2020" do CNJ,
obtivemos 60.901 de processos baixados, o que demonstra um cumprimento de 100% da meta pretendida e um grande comprometimento
do  Poder  Judiciário  na  melhoria  da  prestação  jurisdicional

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal
Ativo

100 Foram atendidas despesas
com pagamento de subsídios,

vencimentos, gratificações,
vantagens, ressarcimento e
pessoal requisitado, auxílios,

benefícios, indenizações,
obrigações patronais, outras

despesas decorrentes do
exercício das atividades de
servidores e magistrados.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando a regularidade dos repasses de duodécimo, foi possível realizar a execução das despesas conforme a programação
estabelecida. Assim, observando os índices PPD% e COFD%, demonstra-se um ótimo desempenho orçamentário e financeiro da ação.

Ação: 2437-Gestão de Infraestrutura de Tecnologia  da Informação e Comunicação

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Produto: Serviço de TIC Mantido

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
A ação visa promover a celeridade e transparência na prestação jurisdicional por meio da expansão das ferramentas de tecnologia da
informação. No exercício em análise foi apurado o percentual de execução de 100% das demandas inicialmente planejadas, o que
representa um ótimo desempenho da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gestão das Ações de Tecnologia da
Informação e Comunicação

100 Foram atendidas despesas
com as renovações das

contratações de serviços da
área de TI, tais como
conexões de dados,

manutenções de
equipamentos, aquisição de

licenças de softwares,
aquisição de equipamentos de

infraestrutura de redes.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando a regularidade dos repasses de duodécimo, foi possível realizar a execução das despesas conforme a programação
estabelecida. Assim, observando os índices PPD% e COFD%, demonstra-se um ótimo desempenho orçamentário e financeiro da ação.

Ação: 2454-Manutenção das Atividades de Apoio

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Produto: Serviço de Apoio Mantido

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Em 2020 o Tribunal de Justiça de Roraima atingiu um índice de 100% da meta física estabelecida para a ação em virtude da manutenção
das atividades de apoio, que contribuem para o objetivo estratégico institucional, com o auxílio financeiro a estudantes, diárias,
passagens,aquisição de material permanente e de consumo, locação de mão de obra e cumprimento das obrigações tributárias e
contributivas. Sendo assim, obteve um ÓTIMO desempenho, o que demonstra o comprometimento do Poder Judiciário na melhoria da
prestação jurisdicional.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gestão das Atividades de Apoio 100 Foram atendidas despesas
com auxílio financeiro a

estudantes,
diárias,passagens, aquisição
de material permanente e de
consumo, cumprimento das

obrigações tributárias e
contributivas, locação de mão

de obra e prestação de
serviços em geral
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando a regularidade dos repasses de duodécimo, foi possível realizar a execução das despesas conforme a programação
estabelecida. Assim, observando a Execução %COFD, demonstra-se um ótimo desempenho orçamentário e financeiro da ação. Com
relação ao Planejamento %PPD, cabe o esclarecimento de que diante do contexto da pandemia, algumas despesas tiveram redução.
Desta forma, a dotação inicialmente prevista foi superior ao montante necessário.

Ação: 2455-Modernização e Expansão da Infraestrutura das Instalações Físicas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Produto: Obra Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Com o advento da pandemia, não foi realizada nenhuma obra na ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Modernizar as Instalações Físicas 0 Aquisição de mobiliário.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em decorrência da pandemia não foi realizada nenhuma obra na ação. Desta forma, o desempenho do Planejamento PPD% ficou
comprometido.

Ação: 2464-Desenvolvimento e Capacitação  de Servidores e Magistrados

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Produto: Plano de Capacitação

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
 Em 2020 a Escola do Poder Judiciário - EJURR capacitou 1.165 magistrados e servidores, o que representa um percentual de 100% dos
servidores que compõem o quadro do TJRR. Fica demonstrado um ótimo desempenho da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promoção e Capacitação de Servidores e
Magistrados

100 Pagamento de diárias e
encargo de cursos a

servidores e magistrados.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando o advento da pandemia, onde alguns grande parte dos eventos tiveram que ser adaptados ao modelo virtual, algumas
despesas como o pagamento de diárias foram desnecessários. Cabe mencionar que as atividades de treinamento e capacitações desta
corte foram custeadas pela ação 2430 na UO FUNDEJURR.

Ação: 2124-Gestão das Atividades do FUNDEJURR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto: Fundo Gerenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima tem por finalidade suprir o Poder Judiciário de recursos para fazer face a
vários tipos de atividades, sendo assim, em 2020 foram abarcadas despesas com: locação de imóveis; aquisição de material permanente
em geral; serviços financeiros

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gerir as Atividades do FUNDEJURR 100 Foram abarcadas despesas
com: locação de imóveis;

aquisição de material
permanente em geral;

prestação de serviço de
organização de documentos;
pagamentos de contratos de

terceiros PJ e serviços
financeiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A unidade orçamentária FUNDEJURR tem autorização na LOA de valores inferiores ao efetivamente arrecado. Com isso, é esperado que
o  Planejamento %PPD seja considerado deficiente, visto que ele considera o valor Empenhado em relação a Dotação Inicial. Contudo, o
valor Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado (%COFD) obteve resultado de 88,073%, considerado um bom
desempenho.

Ação: 2430-Desenvolvimento e Capacitação  de Servidores e Magistrados

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto: Plano de Capacitação

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Em 2020 a Escola do Poder Judiciário - EJURR capacitou 1.165 magistrados e servidores, o que representa um percentual de 100% dos
servidores que compõem o quadro do TJRR. Fica demonstrado um ótimo desempenho da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Capacitar Servidores e Magistrados 100 Foram abarcadas despesas
com inscrições em cursos e

seminários, passagens aéreas
e pagamento de instrutores e
a respectiva despesa com as

obrigações tributárias e
contributivas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando o advento da pandemia, onde alguns eventos tiveram que ser adaptados ao modelo virtual, observa-se que a dotação
inicialmente prevista foi superior ao montante efetivamente executado. Contudo, observa-se desempenho regular no planejamento %PPD
e execução &COFD.

Ação: 2438-Gestão da Infraestrutura das Instalações Físicas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto: Plano de Obras

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
 Em busca do cumprimento do objetivo estratégico de "Disponibilizar infraestrutura compatível com uma prestação jurisdicional excelente e
ágil, por meio da priorização das unidades jurisdicionais", no exercício de 2020 foi realizada a obra em alinhamento ao Plano de Obras
desta Corte.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gerir a Infraestrutura das Instalações Físicas 100 Finalização da Comarca de
Pacaraima.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor orçado inicialmente foi superior ao efetivamente executado. Desta forma, observa-se um planejamento %PPD insatisfatório.
Contudo, a execução %COFD da ação obteve desempenho regular.

Ação: 2456-Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização, Auditoria e Correição

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto: Plano Anual de Auditoria
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Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gestão das Atividades de Fiscalização,
Auditoria e Correição

100 Foram realizadas 26
correições ordinárias judiciais,
em atendimento ao calendário
de correição Geral Ordinária.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em 2020 as correições previstas no calendário de Correição Geral Ordinária foram realizadas de forma virtual e sem gerar despesas na
ação, devido o advento da pandemia.

Ação: 2457-Modernização e Expansão da Tecnologia da Informação e Comunicação

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto: Plano de Contratação de Solução de TIC

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
A ação visa promover a celeridade e transparência na prestação jurisdicional por meio da expansão das ferramentas de tecnologia da
informação. Em 2020, obtivemos uma execução de 40% das aquisições previstas no Plano de Soluções de Tecnologia da Informação. O
resultado é insatisfatório, contudo, justificável em decorrência do advento da pandemia.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Modernização a Tecnologia da Informação e
Comunicação

40 Foram executados projetos de
inteligência artificial; aquisição
de painéis de BI; aquisições

de  computadores para
desenvolvedores, scanners e
nobreaks; implementação do

sistema de segurança
Firewall.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Necessário esclarecer que esta ação pertence à unidade orçamentária Fundo Especial do Poder Judiciário, que pela sua natureza, recebe
aportes no decorrer do exercício financeiro, oriundos de excesso de arrecadação. Com base nos valores efetivamente executados, avalia-
se como regular o desempenho do planejamento %PPD e execução %COFDD. Cabe também mencionar que, em decorrência da
pandemia, muitas aquisições previstas não puderam ser realizadas.

Ação: 2458-Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto: Plano de Segurança Institucional

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O Plano de Segurança Institucional foi executado em sua totalidade. Garantindo assim 100% de execução da meta prevista para a ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Melhoramento da Segurança do Poder
Judiciário

100 Foram realizados serviços de
instalação de alarmes,

adequações nas instalações
físicas de unidades da capital

e interior, aquisição de
pistolas, aquisições de tendas,
aperfeiçoamento de sistemas
de segurança, aquisição de

Raio X e detectores de
objetos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Com base nos valores efetivamente executados, demonstra-se um planejamento %PPD e execução %COFD com ótimo desempenho da
ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 4-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis

Objetivo do Programa: Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 25101-Ministério Público do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Processos com
Manifestação
Ministerial

Fórmula: Número
de Processos com
Manifestação
Ministerial / Soma
dos Processos
Recebidos x 100

Fonte: MPE

Anual Percentual 99.9 100 100 95,00 30/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2020, recebemos um numero maior do que o estimado inicialmente. Em quase todos os processos recebidos, houve
análise e manifestação do Ministério Público Estadual. Apenas aqueles recebidos no final do mês de dezembro, passaram para
manifestação no exercício seguinte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
No PPA 2020 do MPRR foi previsto um programa e duas ações, que são utilizadas pelas unidades orçamentárias 25.101-Procuradoria
Geral de Justiça e 25.601-Fundo Especial do Ministério Público. Na primeira UO, responsável pelo desenvolvimento das atividades
inerentes ao Órgão, foi utilizado 95% (noventa e cinco por cento) do seu orçamento. Na segunda UO, cuja a atividade principal e voltada
ao aparelhamento do MPRR, foi aplicado 0,5 %(meio por cento).

Avaliação dos resultados:
Dentro do que foi previsto inicialmente para 2020, pode-se dizer que o Programa foi eficaz, já que foi realizado quase a totalidade de sua
meta inicial.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2182-Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 25101-Ministério Público do Estado de Roraima

Produto: Processo Analisado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta
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Estado 97.137,00

Total: 97.137,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

37.500,00 97.137,00 259,03

Análise da Meta Física:
Considerando a virtualização dos processos judiciais, a meta física foi superada, com isso o Órgão pôde garantir o desempenho de suas
funções junto a sociedade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Prover ações para garantir os direitos
fundamentais do cidadão, o acesso à Justiça e

o pleno exercício do Direito.

100 Foram executadas atividades
voltadas exclusivamente a

permitir que a atividade fim do
Órgão conseguisse atingir

seus objetivos.

2 Realização de atividades relacionadas a
capacitação de Membros e Servidores do
Ministério Público do Estado de Roraima.

100 Nesta medida foram
executadas atividades que

permitam o exito na
capacitação de membros e

servidores

3 Realização de atividades relacionadas a
produção de obras técnico-juridica de forma

impressa e em mídia digital

100 Nesta medida foram propostas
atividades para publicação de

materiais técnicos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em razão do planejamento estratégico desta Procuradoria, o valor total investido no decorrer do exercício foi voltado exclusivamente ao
desenvolvimento da atividade fim do Ministério Público do Estado de Roraima.

Ação: 2249-Operacionalização do Fundo Especial do MPE

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 25601-Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Toda capacidade operacional do FUEMPRR foi utilizada para dar suporte a ação do Ministério Público Estadual.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Complementação de recursos financeiros
indispensáveis ao aparelhamento e

modernização do MPRR.

100 Os recursos foram destinados
ao aparelhamento da

Procuradoria Geral de Justiça

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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O valor total das despesas previstas para serem realizadas no exercício era o valor da dotação inicial. O Valor da suplementação é oriundo
de saldo do exercício anterior do próprio Fundo e Procuradoria-Geral de Justiça e que foi incorporado apenas para legalização e efeito
contábil, não estando prevista a sua aplicação em despesas no exercício.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 13-Divulgação e Difusão de Informações

Objetivo do Programa: Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 13104-Secretaria de Estado da Comunicação Social

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Índice de
Divulgação de
Matérias
Institucionais

Fórmula: Número
de matérias
divulgadas no ano
corrente/Número
de matérias
divulgadas no ano
anterior x100

Fonte: SECOM

Anual Percentual 32 80 77 50,15 30/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Executados os programas: Escola Militarizada, Qualifica Roraima, Crédito Escola, RR Jovem e RR Educa entre outros. Ainda como atos
tivemos Entregas de Vicinais com as reformas das mesmas, construções de pontes, reformas de diversas escolas em quase todo o
Estado. Sem alterações

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SECOM: Sem recomendações.

RADIORAIMA: Para o bom funcionamento a Rádio Roraima é necessária que os repasses financeiros referentes às despesas
operacionais sejam encaminhados a esta unidade orçamentárias, conforme preconiza o especificado no orçamento, para que possa
atender todas as despesas programadas para o corrente exercício. Maior agilidade na liberação de recursos orçamentários, maior
agilidade na liberação de recursos financeiros.

Análise da Execução Financeira:
SECOM: Foram liquidados e pagos apenas R$ 576.929,10 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e dez
centavos), relativos a despesas correntes principalmente, representando em torno de 7%  do orçamento total do exercício que foi de
aproximadamente oito milhões de reais.
	Foram publicadas em mídias sociais, releases (face, watts, instagram, ...). MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  - SEINF anuncia entrega de
três grandes obras de infraestrutura no início do segundo semestre, entre outros.

RADIORAIMA: A Rádio Roraima é uma empresa pública prestadora de serviço de radiodifusão, oferece uma programação diferenciada
aos ouvintes. Em razão desta premissa, necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como: profissionais qualificados e
equipamentos modernos para melhor desempenho de suas funções.
O orçamento de 2020 foi todo planejado no ano de 2019 tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com levantamento das
principais despesas da empresa, em 2020 foram efetivados 1 Suplementação nas fontes 100 e 150 a dotação se fez necessário para
atender as despesas dos colaboradores desta Unidade.
Esclareço ainda, que tal solicitação se fez em caráter de urgência para atender a sentença proferida pelo Ministério Público do Estado de
Roraima.

Avaliação dos resultados:
SECOM: Os resultados do programa: Foram divulgados durante o exercício de 2020, 3260 matérias representado aproximadamente
50,15% das metas para o exercfcio em tela, foram disseminados os seguintes programas de governo, materiais institucionais, dentre
outros: Febre Aftosa. Executados os programas: Escola Militarizada, Qualifica Roraima, Credito Escola, RR Jovem e RR Educa entre
outros. Ainda como atos tivemos Entregas de Vicinais com as reformas das mesmas, constru96es de pontes, reformas de diversas escolas
em quase todo o Estado.

RADIORAIMA: O programa 013 trata da divulgação das informações da emissora, tendo o objetivo de prestar serviços de radiodifusão no
Estado de Roraima, levando o sinal de rádio até os locais menos favorecidos, exemplos disto as vicinais, Venezuela, Guiana Inglesa,
Guiana Francesa e Suriname.
Nosso objetivo principal é promover as ações do Governo do Estado de Roraima, levando informação ao maior número de ouvintes em
tempo real todo o acontecimento é sempre contado com a dedicação e profissionalismo de nossos colaboradores.
 A razão para o nosso crescimento é através da rádio on-line, telefone, mensagens, cartas entrevistas nos programas. A rádio Roraima
tem alcance em todo municípios.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Decreto e pandemia que assola o Estado

Judiciais Liminar Judicial impetrada contra o Estado no Processo de Produção e  Divulgação de materiais
institucionais,a anulando totalmente o pleito.

Orçamentárias RADIORAIMA: Contingenciamentos

Administrativas RADIORAIMA: Devido à crise da pandemia da corona vírus, que não afetou apenas o Estado de
Roraima, mas sim, todo o mundo.

Participação Social:

SECOM: Como vem acontecendo nos últimos exercícios, o Executivo estadual vem contingenciando os recursos solicitados inicialmente
no PPA, causando desta forma, limitações dos nossos planejamentos. O nosso orçamento ficou aquém do planejamento inicial, bem como
as metas financeiras, fazendo com que não pudessem ser divulgados todos os atos e programas de governo, além da crise política,
financeira e de saúde que assolou nosso Estado a partir de fevereiro de 2020 em virtude da pandemia do COVID-19.
	Inicialmente foram planejadas 6500 produções, divulgações, incursões e comunicações postais além de materiais institucionais, desse
total foram apenas divulgadas 3260 matérias em mídias sócias e eletrônicas, representando 50,15% do planejado inicialmente em termos
de metas físicas.
Atingindo cerca de 80% da população do Estado.

RADIORAIMA: Por se tratar de empresa de radiodifusão, mantemos contato direto com os ouvintes através da rádio online, telefone da
Rádio, celular dos radialistas, mensagens, carta, e-mail, entrevistas ao vivo Nos programas, onde os ouvintes dão sugestões.
A rádio Roraima tem alcance em todos os municípios de Roraima além de países internacionais, foram divulgados os programas sociais
do Governo de Roraima, todas as solenidades que aconteceram no salão nobre e em frente do Palácio Senador Hélio Campos, tivemos
cobertura jornalística da emissora entre outros programas desenvolvidos pelo governo de Roraima.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2017-Produção e Divulgação de Matérias Institucionais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13104-Secretaria de Estado da Comunicação Social

Produto: Matéria Divulgada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3.260,00

Total: 3.260,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

6.500,00 3.260,00 50,15

Análise da Meta Física:
Foram liquidados e pagos apenas R$ 576.929,10 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos),
relativas a despesas correntes principalmente,

representando em tomo de 7% do on;amento total do exercicio que foi de aproximadamente oito milhoes de reais.
Foram publicadas em midias sociais, releases (face, watts, instagram, ...).
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - SEINF anuncia entrega de tres grandes obras de infraestrutura no inicio do segundo semestre.
Dentre as obras estao a constru9ao da Maternidade, do Centro de Especialidades
Medicas e do Nucleo Regional de Pericia Forense

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima

      64



1 Monitoramento dos atos do Governo do
Estado de Roraima divulgados através da

Mídia Eletrônica

65 Divulgações controle das
ações do governo

infraestrutura no inicio do
segundo semestre.

Dentre as obras estao a
constru9ao da Maternidade,
do Centro de Especialidades

Medicas e do Nucleo Regional
de Pericia Forense

Governo amplia e reforma
escolas de Ensino Integral na

Escola Estadual de Ensino
Medio em Tempo Integral
Maria das Dores Brasil em

Boa Vista, estao sendo
construidas uma quadra

poliesportiva com vestiario,
uma area de servi9os para

copa e cozinha e um
almoxarifado. 0 valor da obra

e na ordem de R$
1.043.735,03 com previsao
para conclusao em maio de

2021.

2  Produção de matérias institucionais. 8 Videos institucionais alerta da
covid 19, vacina Roraima,

entre outros.

3  Divulgação dos Atos do Governo do Estado. 35 Escola Militarizada, Qualifica
Roraima, Credito Escola, RR

Jovem e RR Educa entre
outros. Ainda como atos

tivemos Entregas de Vicinais
com as reformas das mesmas,

constru96es de pontes,
reformas de diversas escolas

em quase todo o Estado.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Foram liquidados e pagos apenas R$ 576.929,10 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos),
relativas a despesas correntes principalmente,

representando em tomo de 7% do on;amento total do exercicio que foi de aproximadamente oito milhoes de reais.
Foram publicadas em midias sociais, releases (face, watts, instagram, ...).
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - SEINF anuncia entrega de tres grandes obras de infraestrutura no inicio do segundo semestre.
Dentre as obras estao a constru9ao da Maternidade, do Centro de Especialidades
Medicas e do Nucleo Regional de Pericia Forense
Governo amplia e reforma escolas de Ensino Integral na Escola Estadual de Ensino Medio em Tempo Integral Maria das Dores Brasil em
Boa Vista, estao sendo construidas uma quadra poliesportiva com vestiario, uma area de servi9os para copa e cozinha e um almoxarifado.
0 valor da obra e na ordem de R$ 1.043.735,03 com previsao para conclusao em maio de 2021.
Em Caracarai, esta sendo construido um vestiario na Escola Estadual de Ensino Medio em Tempo Integral Jose Vieira de Sales Guerra,
com previsao de entrega para mar90 de 2021.
0 valor da obra e na ordem de R$ 232.897,04.
A Escola Estadual de Ensino Medio em Tempo Integral Padre Jose Monticone, em Mucajai tambem esta recebendo a constru9ao de um
vestiario, com previsao para entrega em fevereiro de 2021. 0 valor do recurso aplicado e na ordem de R$ 228.693,05.
E no municfpio de Rorain6polis, na Escola Estadual de Ensino Medio em Tempo Integral Jose de Alencar tambem esta em execu9ao a
obra para constrw;ao de almoxarifado, quadra poliesportiva com vestiario e area de servi90 para copa e cozinha, com previsao de
conclusao para maio de 2021. 0 investimento e na ordem de R$ 1.255.031,90.
RORAIMA EM OBRAS - Govemo reestrutura estradas e vicinais e investe em educa9ao e saude. 0 Governo trabalha para melhorar as
condi96es de 2,7 mil quil6metros de estradas. Ele acredita que a boa trafegabilidade das rodovias e essencial para o escoamento da
produ9ao, transporte das familias e evolu9ao da economia. "Sao em torno de R$ 330 milhoes de investimento para a malha viaria, entre o
que esta sendo feito e previsao para 2020. Desse total de quil6metros atendidos, entram as patrulhas mecanizadas que melhoraram 420
quil6metros de vicinais em Rorain6polis, Bonfim, Sao Joao da Baliza, Sao Luiz, Caroebe, Caracarai, Iracema, Canta, Alto Alegre, Mucajai,
Pacaraima e Amajari", detalhou o govemador.
Um dos municipios que mais receberam investimentos na infraestrutura de pontes, estradas e vicinais, foi Alto Alegre.
RR-325 - 0 trabalho para melhorar as estradas inclui asfaltamento, manuten9ao, recupera9ao e servi9os paliativos por meio de patrulhas
mecanizadas. Atualmente, a RR-325 passa por asfaltamento em um processo de recupera9ao com investimento de R$ 5,8 milhoes.
BR-174 - Outra importante rodovia, a BR-174 no sentido norte, foi contemplada com tapa-buraco e recebe amplia9ao de acostamento. 0
trecho do rio Cauame ate a entrada da Pedra Pintada sera recuperado, alem da duplica9ao da ponte do Cauame ate o Parque de
Exposi96es Dandaezinho. Os recursos para o trabalho na BR-174 nmie serao de R$ 141,2 milhoes ao final da obra.
Estradas nos municipios de Sao Luiz e Sao Joao da Baliza tambem foram beneficiadas
neste ano, com recursos  estimados  em R$  2,3 milhoes.  A previsao  e de mais obras ao  longo  de  2020.  A  RR-203,  que  da  acesso  a
Serra  de  Tepequem,  sera  recuperada.  A  abertura do

processo licitat6rio ocorrera no dia 25 de ma10. A RR-205 tambem esta com processo licitat6rio em andamento.
Saneamento Basico, Roraima e o terceiro Estado que mais investe em saneamento basico Entrega da 5a etapa das obras de saneamento
basico em Boa Vista. As a95es do Govemo do Estado, por meio da Caer (Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima) e Seinf (Secretaria
de Infraestrutura) elevaram o municipio de Boa Vista ao terceiro lugar no Pais com investimento em saneamento. Na capital roraimense,
foram investidos por habitante o valor de R$ 146,99, com aumento de 37,95% nos servi9os de liga9ao e 91,52% em tratamento de esgoto,
ficando atras somente de Salvador (BA) e Curitiba (PR). Segundo o presidente da Caer, James Serrador, o Instituto Trata Brasil considera
os investimentos sobre a arrecada9ao nos ultimas cinco anos que colocaram Boa Vista na lista dos municipios com mais investimentos,
num total de 93,79%, somado aos investimentos de outros setores alem da Companhia.
Valoriza9ao   /PCCR   Governador   anuncia   pagamento   da   33      parcela   do   PCCR   da   area tecnol6gica. Na data em que se
comemora o Dia do Engenheiro, o governador Antonio Denarium anunciou o pagamento da 3a parcela do PCCR (Plano de Cargos e
Salarios) para os servidores da area tecnol6gica do Estado. 0 anuncio foi feito na manha desta sexta-feira, 11, durante evento na sede da
Seinf (Secretaria de Infraestrutura).
"Fizemos essa reuniao com todos os servidores para comunicar o pagamento da 33   parcela do PCCR

Ação: 2018-Operacionalização das Ações de Radiodifusão

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13401-Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima

Produto: Tempo de Programação

Unidade de Medida: Hora

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 8.584,00

Total: 8.584,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

8.640,00 8.584,00 99,35

Análise da Meta Física:
Objetivo da Rádio Roraima é manter horas de programação anual, por ser uma empresa de radiodifusão a transmissão a pode ser
interrompida por vários fatores, em 2020, nossas transmissões foram interrompidas por apagões  e tivemos uma troca de um novo
transmissor AM, operando com 80% de sua capacidade e adequação do sistema elétrico do transmissor, com troca de fiação e iluminação,
Tendo em vista o impacto no objetivo final da meta em questão.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Transmissão de serviço de Radiodifusão de
som e imagens.

95 Foram divulgados os
programas Sociais do

Governo de Roraima, Matérias
com informação do Estado e

Entrevistas ao vivo nos
programas, levando a

informação ao maior número
de ouvintes.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Rádio Roraima é uma empresa pública prestadora de serviço de radiodifusão, oferece uma programação diferenciada aos ouvintes. Em
razão desta premissa, necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como: profissionais qualificados e equipamentos
modernos para melhor desempenho de suas funções.
O orçamento de 2020 foi todo planejado no ano de 2019 tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com levantamento das
principais despesas da empresa,  em 2020 foram efetivados 1 Suplementação nas fontes 100 e 150 a dotação se fez necessário para
atender as despesas dos colaboradores desta Unidade.
Esclareço ainda, que tal solicitação se fez em caráter de urgência para atender a sentença proferida pelo Ministério Público do Estado de
Roraima.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 51-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal

Objetivo do Programa: Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal
do Estado.

Público Alvo: Governo do Estado

Unidade Resp. Programa: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Incremento da
Receita Tributária

Fórmula: Relação
entre a Receita
Tributária atual e
Receita Tributária
anterior,
deduzindo a
inflação do
período atual x
100

Fonte: SEFAZ

Semestral Percentual 32.5 35 35 33,44 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Visando o melhor desempenho das ações esta Unidade jurisdicionada realizou remanejamento/suplementação orçamentária, assim
chegando ao resultado do programa atingiu 33,44 do previsto, onde o índice  a ser alcançado seria de 35 ate o final do exercício de 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
A fonte 118, do programa "PROFISCO" no exercício de 2020 não executou nenhuma ação orçamentaria e financeira, houve
contingenciamento orçamentário no inicio do exercício, portanto sendo necessários solicitar suplementação de créditos adicionais para
atender as demandas desta Unidade Jurisdicionada.

Avaliação dos resultados:
Programa atingiu 33,44 do previsto, onde o índice a ser alcançado seria de 35 ate o final do exercício de 2020.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Havendo remanejamento e suplementação orçamentária para atender as despesas,

contingenciamentos orçamentário e concessões assim dificultando os resultados.

Licitatórias Houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e
compra de bem.

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2215-Gestão Tributária Estadual

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Incremento na Arrecadação

Unidade de Medida: Percentual
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 11,00

Total: 11,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 11,00 73,33

Análise da Meta Física:
Analisando os procedimentos da ação, verifica - se um índice regular, sendo feito solicitação de suplementação orçamentária para atender
as demandas desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Melhoria no processo de tributação,
arrecadação e fiscalização fazendaria.

44.33 Despesas com Tabela Fipe e
pagamento de taxas

2 Promoção da Educação Fiscal Cidadã 0 Não foram gerado nenhum
procedimento licitatório.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira financeira verifica-se o índice de 44,33%, houve créditos suplementar para atender os pagamento de taxas.

Ação: 2294-Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Processo Aperfeiçoado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 1,00 50,00

Análise da Meta Física:
Analisando a ação, verifica-se o índice de 50% em relação a meta física prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Acompanhamento da execução financeira e
contábil

50 Serviço de empresa
especializada na Manutenção

do Sistema FIPLAN.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em analise da execução financeira, houve créditos adicionais no exercício de 2020.

Ação: 2372-Reforma de Unidades do Aparelho Arrecadador

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Unidade Reformada

Estado de Roraima

      69



Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A ação não houve atividade, devido não ter contrato no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reforma as unidades  descentralizadas do
aparelho arrecadador.

0 Não foram realizados
nenhuma atividade, por não

ter contrato.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Esta ação não executou nenhuma atividade, devido não ter contratado no exercício de 2020.

Ação: 3168-Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Módulos Aperfeiçoados

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 1,00 50,00

Análise da Meta Física:
Verifica-se o índice 50%, houve suplementação orçamentária para atender as demanda desta ação com serviços  de internet  e link de
dados no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliação da capacitação de comunicação de
dados.

61.48 Serviço de link de dados e
internet

2 Modernização dos sistemas fazendários. 0 Aquisição de licença

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Analisando a execução financeira, verifica-se o índice 61,48%, em virtude de contratos com serviço de internet e link de dados no
exercício, houve créditos suplementar para atender as essas demandas.

Ação: 3315-Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecadador
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Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Unidade Aparelhada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

11,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação não realizou nenhuma atividade, devido não ter contrato no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Aparelhamento de unidades descentralizadas
do aparelho arrecadador.

0 Não foram realizados
atividades em razão de não

ter contrato.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Esta ação não executou nenhuma atividade, por não ter contrato no exercício de 2020.

Ação: 3317-Construção de Unidades do Aparelho Arrecadador

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação não executou nenhuma atividade, devido não ter contrato no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de empresa para construção de
anexo no edifÍício sede da SEFAZ.

0 Não foram realizados
nenhuma atividade por não ter

contrato.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executou nenhuma atividade por não ter contrato no exercício de 2020.
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Ação: 3468-Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Verifica-se que não houve nenhuma atividade no exercício, por não ter gerado nenhum contrato.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliação do posto fiscal do jundia 0 Não foram realizados
nenhuma atividade, por não

ter contrato.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A ação não executou atividade financeira, por não ter gerado nenhum processo licitatório no exercício de 2020.

Ação: 3538-Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

Produto: Programa Implantado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A ação não executou nenhuma atividade, devido não ter gerado contrato no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Integração da gestão fazendária 0 Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de

crédito.

2 Administração tributaria e contencioso fiscal 0 Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de

crédito.
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3 Administração financeira, patrimonial e
controle interno da gestão fiscal.

0 Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de

crédito.

4 Gestão de recursos corporativos 0 Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de

crédito.

5 Administração do projeto 0 Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de

crédito.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A ação não executou nenhuma atividade financeira devido a não contratação de operação de crédito no exercício de 2020.

Ação: 2252-Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento
Fazendário-FUNSEFAZ

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22601-Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Analisando a ação, verificou-se um  ótimo índice de sua Meta Física de processos de operacionalização aperfeiçoada, tendo um
desempenho desejado da Meta Física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Atividade referente a aperfeiçoamento do
corpo técnico, aparelhamento e

reaparelhamento e reforma de unidades
arrecadadoras.

30.9 Devido a exceção mundial
causada pela pandemia do
COVID 19, as aquisições e

serviços autorizados foram: a
continuidade dos serviços de
Agenciamento de viagens,

aquisição de computadores,
aquisição de relógio de ponto.

Diante do cenário causado
pela pandemia tivemos que

limitar as aquisições e
serviços  com características

urgentes.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira alcançou o índice altamente deficiente devido a exceção mundial causada pela pandemia do COVID 19, passamos
por várias mudanças e limitações: trabalho em home office, empresas com dificuldades em entrega de material, falta de pessoal, falta de
insumos nas empresas, etc... o que dificultou a execução do planejamento das aquisições e serviços. Diante do cenário causado pela
pandemia tivemos que limitar as aquisições e serviços  com características de urgência.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 63-Registro Mercantil e Integração

Objetivo do Programa: Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.

Público Alvo: Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns

Unidade Resp. Programa: 22301-Junta Comercial do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Empresas
Constituídas

Fórmula: Registro
Efetivados /
Solicitação de
Registros X 100

Fonte: SRM -
JUCERR

Anual Percentual 100 100 100 100,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2020 foi alcançado o indicador previsto devido a:
a)	Integração dos municípios a REDESIM desde o ano de 2019, onde todos os municípios passaram a fazer parte do Sistema Integrador.
b)	Integração dos órgãos de Registro e Fiscalização tais como: SEFAZ, VISA, BOMBEIROS, FEMARH, RECEITA FEDERAL e
PREFEITURAS, desde o ano de 2019.
c)	O sistema de Registro Mercantil, é a ferramenta utilizada para simplificar o registro e a legalização de empresas, minimizando a
burocracia de deslocamento entre os de Registro e fiscalização já mencionados. Por meio de um único acesso o usuário consegue realizar
procedimento de constituição, alteração e extinção de empresas. Neste sistema REDESIM, toda e qualquer solicitação deverá preencher
os pré requisitos correspondentes ao serviço solicitado. Logo, o usuário somente consegue protocolar o pedido (atos de registro) se todos
os documentos necessários forem protocolados no sistema. Dessa forma, é alcançamos sempre 100% do que nos é demandado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
A recomendação desta Unidade executora permanece a mesma informada na avaliação do PPA/2019, visto que o cenário em 2020 não
permitiu que a JUCERR executasse suas ações previstas em razão da PANDEMIA. Do exposto:
Considerando que a JUCERR executa seus serviços em ambiente totalmente digital;
Considerando a rápida evolução do ambiente tecnológico, que se torna obsoleto continuamente;
Considerando que a JUCERR administra todos os municípios integrados;
Para que o programa seja mais eficiente, eficaz e efetivo é necessário o investimento na estrutura e infraestrutura tecnológica da JUCERR,
em novos produtos para a manutenção dos serviços de nuvem, ambiente interno, capacitação dos analistas, ambiente operacional e
programação.

Análise da Execução Financeira:
Considerando a portaria nº 188/GM-MS de 04 de fevereiro de 2020 que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em
decorrência da infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCoV) o Governo do Estado de Roraima por meio do Decreto nº
28.635-E de 22 de março de 2020, declarou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo Território do Estado de Roraima para fins de
prevenção e enfrentamento a Epidemia causada pelo Covid-19.
Em recomendação também o Tribunal de Contas do Estado de Roraima estabeleceu em sua nota técnica nº 001/2020, que as
contratações de bens ou serviços comuns no âmbito que envolvam recursos próprios, a revogação ou a suspensão dos certames
presencias já agendados para objetos não urgentes.
Esta Autarquia, visando o quadro da PANDEMIA vivido em cenário mundial, e em atendimento ao Decreto Estadual 28.635-E de 22 de
março de 2020, não executou suas ações previstas no PAT 2020, entendendo que não seria propício tais despesas.
Um ponto relevante da execução financeira foi a redução significativa na quantidade de reuniões do Conselho Deliberativo desta JUCERR,
o qual foi reduzido em mais de 50% do previsto no Programa 063, Ação 2248.
Foram realizadas algumas reuniões apenas nos meses fevereiro e março, as quais acabaram sendo suspensas em sua totalidade em
razão risco de contaminação pelo Covid-19.
Esta PAOE teve seu orçamento estimado em R$ 888.800,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais), sendo que R$ 612.000,00
(seiscentos e doze mil reais) eram destinados ao pagamento de JETONS. Só esta situação já demonstra o motivo de não termos
executado a ação conforme previsto.

Avaliação dos resultados:
No ano de 2020, a REDESIM já encontrava-se integrada com todos os órgãos de fiscalização e registros, o que tornou todos os atos de
registros das empresas simplificados e consequentemente mais rápidos. O sistema de acesso permitiu acessibilidade dos usuários de
forma 100% digital, sem a necessidade de presença física para efetuar qualquer tipo de registro.

O programa teve sua execução física, financeira e orçamentária deficiente devido os motivos já expostos no item ¿ Análise de execução
financeira, o que levou a diferença entre a dotação inicial prevista der R$ 888.800,00( oitocentos e oitenta e oito mil e oito centos reais) e o
valor efetivamente utilizado de R$ 66.261,15( sessenta e seis mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos).
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Financeiras Esta Autarquia, visando o quadro da PANDEMIA vivido em cenário mundial, e em atendimento ao

Decreto Estadual 28.635-E de 22 de março de 2020, não executou suas ações previstas no PAT
2020.

Participação Social:

Sim,
O Portal da JUCERR, possui três ferramentas de participação social:
a) "Chat" que possibilita a comunicação entre o usuário esta Autarquia;
b) Link específico para agendamento para atendimento presencial;
c) Link específico para ouvidoria;
 Além de possuir um Perfil na rede social do INSTAGRAM.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2248-Serviços de Registros Mercantis

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22301-Junta Comercial do Estado de Roraima

Produto: Registro Efetivado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 19.367,00

Total: 19.367,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

21.426,00 19.367,00 90,39

Análise da Meta Física:
Com a integração de todos os órgãos de fiscalização e registro, os atos de registros das empresas tornaram-se simplificados e
consequentemente mais rápidos.
O sistema REDESIM permitiu acessibilidade dos usuários de forma 100% digital, sem a necessidade da presença física para efetuar
qualquer tipo de registro, perfazendo bom resultado da AÇÃO.
Mesmo estando esta JUCERR com 90,39 % do realizado em relação a meta física, houve uma redução do ano 2019 para 2020, o que
atribuímos a situação de Pandemia no mundo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover o Registro Automático de empresas
no processo de constituição, alteração e

extinção e demais registros

63 No ano de 2020, a REDESIM
já encontrava-se integrada

com todos os órgãos de
fiscalização e registros, o que

tornou todos os atos de
registros das empresas

simplificados e
consequentemente mais

rápidos. O sistema de acesso
permitiu acessibilidade dos

usuários de forma 100%
digital, sem a necessidade de
presença física para efetuar

qualquer tipo de registro.
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2 Promover a expansão dos serviços Registro
Automático de empresas no processo de

constituição, alteração e extinção e demais
registros no interior do Estado de Roraima

0 No ano de 2020, a REDESIM
já encontrava-se integrada

com todos os órgãos de
fiscalização e registros, o que

tornou todos os atos de
registros das empresas

simplificados e
consequentemente mais

rápidos. O sistema de acesso
permitiu acessibilidade dos

usuários de forma 100%
digital, sem a necessidade de
presença física para efetuar

qualquer tipo de registro.
Contudo esta Autarquia,

visando o quadro da
PANDEMIA vivido em cenário
mundial, e em atendimento ao
Decreto Estadual 28.635-E de

22 de março de 2020, não
executou suas ações previstas
no PAT 2020, entendendo que

não seria propício tais
despesas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando a portaria nº 188/GM-MS de 04 de fevereiro de 2020 que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em
decorrência da infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCoV) o Governo do Estado de Roraima por meio do Decreto nº
28.635-E de 22 de março de 2020, declarou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo Território do Estado de Roraima para fins de
prevenção e enfrentamento a Epidemia causada pelo Covid-19.
Em recomendação também o Tribunal de Contas do Estado de Roraima estabeleceu em sua nota técnica nº 001/2020, que as
contratações de bens ou serviços comuns no âmbito que envolvam recursos próprios, a revogação ou a suspensão dos certames
presencias já agendados para objetos não urgentes.
Esta Autarquia, visando o quadro da PANDEMIA vivido em cenário mundial, e em atendimento ao Decreto Estadual 28.635-E de 22 de
março de 2020, não executou suas ações previstas no PAT 2020, entendendo que não seria propício tais despesas.
Um ponto relevante da execução financeira foi a redução significativa na quantidade de reuniões do Conselho Deliberativo desta JUCERR,
o qual foi reduzido em mais de 50% do previsto no Programa 063, Ação 2248.
Foram realizadas algumas reuniões apenas nos meses fevereiro e março, as quais acabaram sendo suspensas em sua totalidade em
razão risco de contaminação pelo Covid-19.
Esta PAOE teve seu orçamento estimado em R$ 888.800,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais), sendo que R$ 612.000,00
(seiscentos e doze mil reais) eram destinados ao pagamento de JETONS. Só esta situação já demonstra o motivo de não termos
executado a ação conforme previsto.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do Programa: Destina ao atendimento de passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Público Alvo: xxx

Unidade Resp. Programa: 39901-Reserva de Contingência

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Assessoramento
ao Governo

Fórmula: Nº de
assessoramentos
prestados/ Nº de
assessoramentos
solicitados X 100

Fonte: Casa Civil

Anual Percentual 41 100 75

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 9999-Reserva de Contigência

Tipo de Ação: Reserva de Contingência

Unidade Executora: 39901-Reserva de Contingência

Produto: Análise Processual Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Atendimento de Passivos Contingentes 0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 18-Gestão do Planejamento Governamental

Objetivo do Programa: Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.

Público Alvo: Entidades da Administração Pública Estadual

Unidade Resp. Programa: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
CPL: Para que o programa se torne eficaz, a ação terá que ser reajustada para então se readequar a realidade desta UO.

SEAMPU: Recomendamos que haja mais dotações orçamentáriaspara a criação e execução de projetos a serem levados aos Municípios.

Análise da Execução Financeira:
- SEPLAN: Apesar dos recursos previstos para o exercício 2020, houve publicação de Decretos restritivos,  como Decreto nº 28.358-E de
23 de janeiro de 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual
referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿;  Decreto nº 29.027-E de 8 de Julho de 2020. ¿Dispõe sobre a
limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá
outras providências¿; Decreto nº 28.587-E de 16 de Março de 2020 - Dispõe sobre Medidas para enfrentamento da emergência de Saúde
Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus e dá outras providências.

CPL: Foi realizada a ação de acordo com a dotação orçamentaria, no entanto a execução financeira ficou prejudicada, tendo em vista que
as faturas foram liquidas e encaminhadas à SEFAZ para pagamento, fato este que não ocorreu.

SEAMPU: O desempenho da execução financeiro do programa no que tsnge ao empenhado em razão da dotação inicial, não se mostrou
satisfatório, em virtude do comprometimentona realização de eventos e viagens, devido a PANDEMIAdo Covid - 19. As ações realizadas
foram em parceria com outras Secretarias, autarquias e órgãos do Estadode Roraima.

Avaliação dos resultados:
CPL: Insatisfatórios

SEAMPU: Os resultados obtidos no programa, do ponto de vista macro foram razoáveis, para tanto, vale ressaltar que o ano de 2020 foi
completamente atípico devido a Pandemia COVID-19, onde no decorrer do exercício não foi possível executar financeiramente as Ações
contidas no programa, refletindo assim, em não atendimento plenode suas demandas.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias CONSEQUENCIA DIRETA DEVIDO AO DECRETO DE CALAMIDADE - DECRETO Nº 26.403-E

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Financeiras TENDO EM VISTA A EMISSÃO DO DECRETO DE CALAMIDADE - DECRETO Nº 26.403-E DE
28 DE DEZEMBRO DE 2018, A CONTRATAÇÃO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS NOVOS

FICOU PREJUDICADA.

Tecnológicas EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E FALTA DE MANUTENÇÃO, BEM COMO A QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS NÃO ATENDEM A DEMANDA DE PESSOAL.

Orçamentárias SEPLAN: Contingenciamento de recursos; Restrições Orçamentárias, não foram realizada as
capacitações previstas; falta de materiais

básicos

Judiciais SEPLAN/CGPTERR/ZEE: Ação pública sobre execução de atividades do ZEE-RR, revertida no
segundo semestre de 2020, por meio de Decisão de mérito Autorizando a continuidade das

atividades.

Tecnológicas SEPLAN - CGPTERR/ZEE:  Inadequação ou obsolescência da tecnologia empregada para a
execução das ações do programa; CGC: Falta de Sistema informatizado para emissão de

relatórios gerenciais

Administrativas SEPLAN - CGC: Equipe reduzida, falta pessoal de nível intermediário para auxiliar nas demandas;
Burocratização excessiva; Documentação incompleta e inadimplência das setoriais junto ao

concedente.

Outras SEAMPU: PANDEMIA COVID-19

Participação Social:

CPL: Não possui.

SEAMPU: Não se aplica
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2309-Gestão do Sistema de Licitação Estadual

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13108-Comissão Permanente de Licitação

Produto: Processo Concluido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 55,00

Total: 55,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

150,00 55,00 36,67

Análise da Meta Física:
HOUVE VARIAÇAO DA META PELA DIMINUIÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇOES DE SERVIÇOS, FATO ESTE GERADO POR
CONSEQUENCIA DA EDIÇÃO DO DECRETO DE CALAMIDADE - DECRETO Nº 26.587-E DE 16 DE MARÇO DE 2020, PRORROGADO
PELO DECRETO Nº 28.674-E DE 01 DE ABRIL DE 2020, O QUAL SUSPENDEU A CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO.
FORAM TAMBÉM REALIZADOS REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES
DE AJUSTES DESTA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manutenção e continuidade de todas as
atividades de licitações

36.6 DURANTE O EXERCÍCIO DE
2020 FORAM CONCLUÍDOS

55 PROCESSOS
LICITATÓRIOS, MESMO

DIANTE DAS RESTRIÇÕES
IMPOSTAS PELA PANDEMIA

DE COVID -19, O QUE
ACABOU PREJUDICANDO A
META PLANEJADA PARA O

EXERCÍCIO.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
DADA A SITUAÇÃO GERADA PELA PANDEMIA DE COVID-19, A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA AÇÃO FICOU PARCIALMENTE
COMPROMETIDA, IMPEDINDO DESTA FORMA O CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO, COMPROMENTENDO TAMBÉM  A
EXECUÇÃO FINANCEIERA DA AÇÃO, CONTUDO, AS AÇÕES REALIZADAS FORAM DESEMPENHADAS DE MODO SATISFATÓRIO
DIANTE DOS ÓBICES ENFRENTADOS NO REFERIDO EXERCÍCIO.

Ação: 2246-Gestão dos Instrumentos de Planejamento do Estado

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Instrumento Gerido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3,00

Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3,00 3,00 100,00
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Análise da Meta Física:
COGEPE: A COGEPE, executou 100% da sua meta física, resultantes das atividades realizadas através da medida, Coordenação Geral
de Planejamento Estratégico. Mesmo sendo um ano atípico, o resultado foi dentro do esperado.

CGOP: A Coordenadoria Geral de Orçamento Público - CGOP, no contexto do Programa Gestão do Planejamento Governamental,
executa a ação: Gestão
dos Instrumentos de Planejamento do Estado. É uma Ação, programada e executada no âmbito das Unidades Administrativas COGEPE e
CGOP da SEPLAN, tendo
como produtos essenciais, as orientações quanto aos procedimentos operacionais e os documentos elaborados nessas unidades, relativos
aos aspectos que
envolvem o processo de elaboração, acompanhamento e avaliação dos Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA). As atividades
desenvolvidas pela CGOP estão configuradas na medida: Coordenação do Processo de Orçamento Estadual, tendo como tarefas:

a) Consolidação dos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual
b) Orientação Normativa e Metodológica às Unidades Orçamentárias
c) Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária.
Destaca-se que a administração dos recursos orçamentários alocados na ação está centralizada no DEPLAF da Secretaria, os quais, pela
dotação constante na LOA-2020, apresentam-se insuficientes para uma atuação mais dinâmica junto às Unidades que integram o Sistema
de Planejamento.
A definição dos elementos de gasto, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho ¿ PAT da Unidade, foi determinada levando em
consideração as necessidades básicas para a execução das atividades de rotina, visando à consecução das metas físicas globais da
Coordenadoria Geral de Orçamento Público ¿ CGOP.
Cabe esclarecer que a meta física da ação (número previsto: 03), constante do Plano Plurianual 2020-2023, refere-se basicamente à
quantificação dos instrumentos de planejamento produzidos no período de execução do Plano (Elaboração dos Projetos de Lei do PPA, da
LDO e LOA) e não condiz, necessariamente, com a quantidade e diversidade de atividades e ações que envolvem a elaboração dos
projetos de lei e que são desempenhadas no dia a dia das Unidades (CGOP e COGEPE).
Como referência para a mensuração da Meta Física realizada, a CGOP utiliza como meta estabelecida para a ação os produtos das
tarefas relativas à Medida 1, de sua responsabilidade operacional, definida como quantidade 02 (duas) unidades executadas no período
considerado, tendo por base as atividades realizadas e os documentos produzidos, relativos aos instrumentos de planejamento
correspondentes (LDO-2020 e LOA-2020)

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE
ORÇAMENTO ESTADUAL

100 01 - Consolidação do Projeto
de Lei de Diretrizes
Orçamentarias e Lei
Orçamentaria Anual

-Ajustes no PLOA-2020,
conforme Emendas

Legislativas Estaduais e
análise do

-Autógrafo, visando à sanção
governamental

-Projeção da Receita e da
Despesa para o PLDO-2021
-Elaboração do PLDO-2021 e
encaminhamento à Casa Civil
-Capacitação/Treinamento dos
Servidores da CGOP no SEI

02 - Orientação Normativa e
Metodológica às Unidades

Orçamentárias
- Encaminhamento de dados

sobre as emendas
parlamentares ao orçamento

2020 às Unidades
Orçamentárias

- Orientação às Unidades
Orçamentárias sobre

programação e execução dos
instrumentos de planejamento

(LDO e LOA)
- Elaboração de Notas

Técnicas
- Elaboração de documentos

diversos (análises, instruções,
procedimentos, etc.)

03 - Acompanhamento e
Controle da Execução

Orçamentária
- Início da operacionalização
das atividades da CGOP no

Sistema SEI
- Acompanhamento da

execução do orçamento 2020
- Elaboração de relatórios
técnicos de evolução da

receita
- Decretos editados no

período
- Elaboração de Relatórios,

Análise e Pareceres
- Atendimento de solicitação

de remanejamento e
transposição das Unidades

Orçamentárias
- Atendimento de solicitação

de suplementação das
Unidades Orçamentárias

(convênio)
- Atendimento de solicitação

de suplementação das
Unidades Orçamentárias
(excesso de arrecadação)

- Atendimento de solicitação
de suplementação das

Unidades Orçamentárias
(superávit)

- Atendimento de solicitação
de abertura de crédito

extraordinário
- Acompanhamento da

Execução Orçamentária e
Financeira das Unidades

Diretas, Indiretas e Poderes
- Acompanhamento das
Despesas com Pessoal
- Acompanhamento das

dotações orçamentárias para
pessoal no FIPLAN

- Acompanhamento e
Projeção da Receita
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2 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE
ORÇAMENTOESTADUAL

100 1. Elaboração do Relatório de
Avaliação Anual 2019.

- Acompanhamento junto à
SEFAZ quanto aos ajustes do

módulo de avaliação;
- Elaboração dos Manuais,

Técnico e Eletrônico de
Avaliação do PPA;

- Acompanhamento e
Orientação às Unidades

Orçamentárias para Avaliação
do PPA;

- Avaliação da execução das
metas das ações realizadas

pelas Unidades
Orçamentárias;

2. Elaboração da Revisão
Plano Plurianual - PPA- 2020/

2023;
- Elaboração da Minuta do

Decreto de Regulamentação
da Revisão PPA;

- Criação do Grupo online de
Técnicos e Gestores da

Revisão PPA;
- Elaboração dos Manuais,
Técnico e Eletrônico, para

Revisão do PPA;
- Acompanhamento junto à

SEFAZ quanto aos ajustes do
módulo de Revisão do PPA;

- Orientação, discussão e
análise das programações de

todas as Unidades
Orçamentárias, e orientações

quanto ao lançamento no
FIPLAN;

- Consolidação das propostas
das UOs;

- Elaboração e consolidação
dos Anexos de Revisão do

PPA;
- Elaboração das minutas da

Mensagem governamental, do
Projeto de Lei e dos anexos;

- Encaminhamento dos
Anexos à Casa Civil;

- Ajustes no Projeto de Lei da
Revisão do PPA.

3. Participação no processo
de elaboração do Pano de

Desenvolvimento RORAIMA
2030, em parceria com órgãos

do executivo estadual.

3 Orientação, Normatização e Metodologia 100 1. Elaboração do Relatório de
Avaliação Anual 2020.

- Elaboração dos Manuais,
Técnico e Eletrônico de

Avaliação do PPA;

2. Nota Técnica 001/2020,
sobre a Política Estadual de

Impulsionamento do
Desenvolvimento Econômico-

Ambiental de baixas
emissões.

3.  Elaboração de Projeto de
Lei e Mensagem

Governamental para:
- Inclusão de unidade
orçamentária e suas

respectivas ações do Fundo
Estadual de Segurança

Pública do Estado de Roraima
FESP.

-  Inclusão de ação do
IPEM/RR

-  Inclusão de ações da
SETRABES/RR.

- Alteração das funções
programáticas de todas as
ações do Programa 30 da

SEED/RR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Houve restrição orçamentária e financeira

Estado de Roraima

      83



Ação: 2268-Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: 	Ação Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 75,00

Total: 75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

56,00 75,00 133,93

Análise da Meta Física:
Para a execução de ação Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos foram realizadas as seguintes metas:
- Foram celebrados 19 (dezenove) novos Termos de convênios, a Administração Estadual repassou por meio de transferência voluntária
recursos aos 15 (quinze) Municípios, visando apoiar a execução dos serviços de limpeza urbana, a manutenção de estadas vicinais, e
também apoiar e difundir a cultura e o turismo local, sendo cancelado 01 (um) após a formalização;
- Foram formalizados 20 (vinte) Termos Aditivos aos convênios vigentes, visando prorrogar prazos.
- Acompanhamento financeiro e vigência de 4 (quatro) convênios de anos anteriores e 19 (dezenove) do ano de 2020, totalizando 23 (vinte
e três) acompanhamentos;
- Confecção de 12 (doze) Relatórios Gerencias mensais dos convênios de despesa para o portal da transparência.
- Confecção de 22 (vinte e duas) Notas Técnicas de orientação aos órgãos setoriais;
- Assessoramento e articulação com os órgãos: SECULT, SEAPA, SEINF, SESAU e Rádio Roraima, sobre procedimentos para
formalização de convênios de despesa.
- Confecção de 12 (doze) Relatórios Gerencias mensais dos convênios de receita
- Acompanhamento financeiro, vigência e prestação de contas de 149 convênios federais
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento de 60 (sessenta) propostas cadastradas na Plataforma +Brasil, sendo 48 ( quarenta e
oito) oriundas de emendas ao Orçamento Geral da União, através da bancada federal no Congresso Nacional, garantindo recursos para
investimento na infraestrutura do Estado. E desses 12 (doze) provenientes de propostas sem emendas.
- Foram formalizados no ano de 2020 56(cinquenta e seis) convênios de receitas
- Treinamento dos servidores da SEINF e SEAPA quanto a utilização da fiscalização no APP/Fiscalização, com realização na SEINF e na
SEPLAN por vídeo conferência.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO
AOS ÓRGÃOS CONCEDENTES E

CONVENENTES

100 Atividades de gestão voltadas
a coordenar as atividades de

articulação institucional,
elaboração de convênios

estaduais, controle e
acompanhamento dos
convênios federais na

PLATAFORMA + BRASIL.

2 MODERNIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE
METODOLOGIAS DE GESTÃO DE

CONVÊNIOS

20 Capacitação de servidores
nas setoriais, instruindo o uso

das ferramenta da
PLATAFORMA + MAIS

BRASIL.

3 ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS. 100 Elaboração de Relatórios de
Acompanhamento de

execução de convênios,
contratos de repasses e

financiamentos.

4 IDENTIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE
NOVAS FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE

CONVÊNIOS

50 Articulação junto aos órgãos
estaduais visando sanear as
pendências junto aos órgãos

concedentes, suporte na
operacionalização do SICONV

e captação de recursos por
meio de

Emendas ao Orçamento
Nacional.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Para execução da Ação Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos, estava previsto no orçamento de 2020 o valor de R$
99.276,00, os recursos orçados para 2020 não foram utilizados financeiramente, em virtude da pandemia e contingenciamento
orçamentário, diante do exposto, não realizadas ações voltadas para treinamento e capacitação.
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Ação: 2344-Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de
Roraima

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Carta Topográfica Produzida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 30,00

Total: 30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 30,00 30,00

Análise da Meta Física:
CGPTERR: Quanto à atualização e elaboração de cartas cartográficas na escala de 1:50.000 e 1:100.000, esclarecemos que tais serviços
dependem da conclusão do processo de contratação de empresa especializada para implantação da mesma.

- Quanto à prestação de suporte técnico deste Centro a outros órgãos governamentais ou ainda departamentos desta Secretaria, o
CGPTERR em detrimento da situação fiscal e sanitárias provocadas pela COVID-19, executou todos os serviços demandados, a partir do
desenvolvimento de sistemas e soluções geoecológicas, como elaboração de mapas.

- Quanto à complementação dos serviços que compreende o convênio SICONV Nº 752449/2010/INCRA-TERRA LEGAL, a partir da
identificação, cadastro, georreferenciamento e apoio na emissão de títulos definitivos das Glebas: Ereu, Tepequém, Amajarí, Murupu,
Cauamé, Quitauau, Tacutu, Normandia, Caracaraí, Barauana, BR-210 II e Equador, esclarecemos que este Centro, durante todo o ano de
2020, atendeu as demandas de proprietários de lotes rurais, contemplados no programa supracitado, através de alterações e correções
nos dados das referidas propriedades rurais constantes no SIGEF. Ademais, as atividades de campo foram interrompidas mediante a
situação sanitária do Estado, porém os atendimentos se mantiveram por meio de requerimentos on-line.

- Outrossim, é necessário salientar que mesmo com restrições, este Centro atuou fortemente no planejamento territorial do estado de
Roraima, participando ativamente e em harmonia com os demais órgãos como Femarh e Iteraima, além de discutir acerca de temas
organizacionais e do arcabouço jurídico pertinente ao território Roraimense, sejam estes em nível estadual ou federal.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Otimização dos serviços e da infraestrutura do
Laboratório de Geotecnologia.

0 A otimização será executada
em conjunto com o orçamento

geral da secretaria.

2 Revitalização, correção e Atualização de
Cartas cartográfica na escala 1:100.000 do

mapeamento cartográfico do Estado de
Roraima.

0 Tratativa de aquisição de
imagens e organização de
arquivos, implantação de

plano de trabalho de atividade,
estudo e elaboração do termo
de referência com o objetivo
de contratação de empresa
para elaboração do serviço

em substituição ao convênio
Seplan-Ajuri/UFRR.

3 Atualização de Elaboração de Cartas
cartográfica na escala 1:50.000 do

mapeamento cartográfico do Estado de
Roraima.

15 Tratativa de aquisição de
imagens e organização de
arquivos, implantação de

plano de trabalho de atividade,
estudo e elaboração do termo
de referência com o objetivo
de contratação de empresa
para elaboração do serviço

em substituição ao convênio
Seplan-Ajuri/UFRR.

4 Prestar Suporte técnico e apoio aos órgãos da
Administração pública Direta e Indireta através

do desenvolvimento de sistemas e soluções
geoecológicas.

100 Elaboração de 30 (trinta)
cartas topográficas, para
atender a Policia Miliar do

Estado de
Roraima, Departamento de
Turismo Seplan/RR, Secult,

Conselho Rodoviário do
Estado de Roraima, Segad,

ZEERR/SEPLAN,
DICS/SEPLAN.

5 Construção e implantação do cadastro
multifinalitário, a partir da unificação do

sistema dos bancos de dados do Estado de
Roraima.

0 Aguardando por
disponibilização de recursos
com convenente (BNDES).
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6 Implantar observatório de Gestão dos
Recursos, visando apoiar as políticas públicas

voltadas à produção, sistematização e
disseminação de informações Geoespacias,

considerando as potencialidades e os desafios
da gestão territorial no Estado de Roraima.

0 Aguardando por
disponibilização de recursos
com convenente (SUDAM).

7 Complementação dos serviços componentes
do convênio SICONV Nº 752449/2010/INCRA-

TERRA LEGAL ¿ a partir da identificação,
cadastro, georreferenciamento e apoio na
emissão de títulos definitivos, das Glebas:

Ereu, tepequém, Amajarí, Murupu, Cauamé,
Quitauau, Tacutu, Normandia, Caracaraí,

Barauana, BR-210 II e Equador).

20 Correções e modificações de
dados no SIGEF de 125
(cento e vinte e cinco)

propriedade rurais, mediante a
solicitação de proprietário de

lotes contemplados pelo
programa TERRA LEGAL

(Aqui tem dono).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Existem dois aspectos distintos a serem analisados: Primeiramente, quanto aos recursos oriundos de fonte própria, que é de amplo
conhecimento que os recursos do Estado, se mantiveram destinados às medidas de combate a crise sanitária da covid-19. Assim, tais
recursos realocados, impedindo a execução financeira da forma como foram planejadas as ações, o segundo ponto trata-se dos convênios
que se encontram contingenciados pelos órgãos federais

Ação: 2481-Planejamento, Desenvolvimento e Implementação Ecológico
Econômico do Estado de Roraima - ZEE/RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Documentos Temáticos Produzidos

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 32,00

Total: 32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

33,00 32,00 96,97

Análise da Meta Física:
O CGPTERR por meio de sua Coordenadoria do Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima (CZEE-RR) vem desenvolvendo
atividades voltadas a elaboração e implementação do ZEE no estado de Roraima, tais como: elaboração dos diagnósticos dos relatórios
temáticos, prognóstico e implementação. Destacamos nesse ano o atendimento à Ação Civil Pública, e paralelamente o desenvolvimento
de atividades rotineiras referentes à publicidade, gestão, administrativas e externas. Além disso, destacamos a realização de atividades
complementares, em favor do planejamento territorial do Estado e em apoio às atividades de departamento desta secretaria, tais como:
execução de reunião com a coordenação do CGPTERR, Ipam, Femarh, Iteraima e Seapa, para a discussão da necessidade de construção
de um sistema único de informações georreferenciadas; Articulação e reunião com Ipam sobre a implantação de sistema único de
informações, gestão territorial em Roraima, do modelo de janela única de informações e sistema unificado de licenciamento e
monitoramento em Roraima.
Além da participação nos trabalhos de recategorização de UC¿s no Baixo Rio Branco, devemos destacar: A Política de serviços
ambientais e REDD em Roraima, a participação em reunião para discussão das áreas protegidas e de reserva legal de Roraima com
Iteraima e Femarh, participação no processo de elaboração de minuta de redação da MP nº 901 e PL para regularização de terras nos
estados de Roraima e Amapá. Desta forma, mesmo diante de situação atípica causada pela pandemia e ainda sobre os reflexos dos
graves problemas fiscais enfrentados pelo Estado no ano de 2019, este Centro por meio de sua Coordenadoria do Zoneamento Ecológico
Econômico de Roraima (CZEE-RR) manteve a boa execução dos serviços propostos em seu PPA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Conclusão do ZEE na escala de 1:250.000. 95 - Relatório de socioeconomia,
os quais foram feitos ajustes

em função da atipicidade
causada pela pandemia.

- Ictiofauna, pesca e
consolidação dos estudos na
área da fauna (fata concluir
alguns mapas e correção

textual do relatório).
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2 Implementação do ZEE na escala de
1:250.000

70 Levantamento dos dados de
contato das Prefeituras;

- Elaboração do Cadastro da
Sociedade Civil Organizada

para uso do ZEE;
- Elaboração do Projeto para

criação de canais de
atendimento à sociedade

(consulta pública);
- Elaboração do Projeto de

capacitação e monitoramento
da etapa de implementação;

3 Elaboração do ZEE na escala de 1:100.000. 0 O início de execução desta
medida ocorrerá

subsequentemente à
conclusão da medida 02.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira desta ação teve dois principais obstáculos a serem transpostos no ano de 2020, sendo o primeiro, a Ação Civil
Pública, que se manteve paralisada à realização de novas atividades até o mês de setembro de 2020, e o segundo ponto trata da situação
sanitária do Estado que trouxe reflexos diretos na execução do mesmo, sobretudo, em relação a ações
de campo.
Esclarecemos que transpassado a situação impeditiva, imposta pela Ação Civil Pública, no mês de setembro de 2020, este Centro, por
meio de sua Coordenadoria Especial do ZEE-RR procedeu com abertura de processo para a Contratação de Serviços para a conclusão do
ZEE-RR na Escala de 1:250.000, onde se concluiu o processo licitatório, contratando a empresa especializada para a conclusão do ZEE-
RR. Devemos salientar, que mesmo diante dos desafios do ano de 2020, foram mantidas a execução de atividades em apoio a esta
Secretaria, levando-se menos de 90 (noventa dias) para a contratação de empresa por meio de processo licitatório.

Ação: 2450-Cooperação Técnica e Fomento às Ações de Desenvolvimento
Municipal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 30101-Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana

Produto: Municipio Atendido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

14,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação não apresentou o resultado esperado,  principalmente pela pandemia do COVID-19 que assolou o mundo inteiro
prejudicando a realização de eventos e reuniões em virtude da impossibilidade de aglomerar pessoas, suspensão de viagens aos
municípios dentre outros fatores em cumprimento aos Decretos do Governo do Estado de Roraima Nº 28587-E, de 16/03/2020; Nº 28635-
E de 23/03/2020.  Entretanto várias ações foram realizadas embora sem necessidade de execução financeira. Em razão destes ocorridos,
a meta prevista não obteve execução durante o exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 APOIO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO. 0 NÃO HOUVE EXECUÇÃO
FINANCEIRA DA MEDIDA,
EMBORA VÁRIAS AÇÕES

FINALÍSTICAS DA
SECRETARIA TENHAM SIDO
REALIZADAS EM PARCERIA

COM OUTRAS
SECRETARIAS E

AUTARQUIAS, DENTRE AS
QUAIS PODEMOS CITAR:

PARTICIPAÇÃO
PERMANENTE NO COMITÊ

DELIBERATIVO SOBRE
ASSUNTOS REFERENTES

AO COVID (C4), PARA
ELABORAÇÃO DO PLACON;
MOBILIZAÇÃO E MEDIAÇÃO
DE REUNIÕES REALIZADOS

NOS 15 MUNICÍPIOS DO
INTERIOR DE RORAIMA,

ENVOLVENDO
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DE SERVIÇO SOCIAL E DE

SAÚDE, DEFESA CIVIL,
SETRABES E SESAU.
AGENDAMENTO DE

REUNIÕES COM
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

DE AGRICULTURA E
PREFEITOS DOS 15

MUNICÍPIOS DE RORAIMA;
APOIO AO PROJETO

AGRICULTURA INDÍGENA
RORAIMA DESENVOLVIDO

PELA SECRETARIA DE
ESTADO DO ÍNDIO ¿ SEI, E

SECRETARIA DE
AGRICULTURA PECUNIÁRIA

E ABASTECIMENTO
¿SEAPA.

PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÃO PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PROJETO

DE IMPLANTAÇÃO DE
ÁREAS PRODUTIVAS EM

COMUNIDADES INDÍGENAS
E AGRICULTURA FAMILIAR
REALIZADA NA SEAPA NO

DIA 07/08/2020.
PARTICIPAÇÃO DA

REUNIÃO REFERENTE AO
PROJETO DA

AGRICULTURA FAMILIAR
REALIZADA NA SEAPA NO

DIA 19/08/2020.
MUNICIPALIZAÇÃO DAS
POLÍTICAS AMBIENTAIS

COM BASE NA LC ¿
140/2011

(SEAMPU/FEMARH).
LEVANTAMENTO DE

PROCESSOS E
DOCUMENTAÇÕES

EXISTENTES NA FEMARH,
REFERENTES À

MUNICIPALIZAÇÃO DAS
POLÍTICAS AMBIENTAIS;
PRESTAR ASSISTÊNCIA
AOS MUNICÍPIOS COM

DIFICULDADE EM
APRESENTAR
DOCUMENTOS

CONDICIONANTES PARA O
PROCESSO DE

MUNICIPALIZAÇÃO DAS
POLÍTICAS AMBIENTAIS;
RECEBER DOCUMENTOS

ENVIADOS PELOS
MUNICÍPIOS E ANEXAR AOS

PROCESSOS.
PARTICIPAÇÃO NA

REUNIÃO REALIZADA
JUNTO AO INCRA PARA

TRATATIVA DO PROCESSO
DE REGULARIZAÇÃO DAS

TERRAS JUNTO AOS
MUNICÍPIOS.

ELABORAÇÃO DE TERMO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

¿ FEMARH E SEAMPU. 2.
TERMO DE COOPERAÇÃO

DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL ENTRE OS

MUNICÍPIOS DO ESTADO
DE RORAIMA.

ORGANIZAÇÃO DE
REUNIÕES DO GOVERNO
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COM LIDERANÇAS
POLÍTICAS DOS

MUNICÍPIOS DE AMAJARI E
PACARAIMA;

2 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM
ÓRGÃOS FEDERAIS.

0 Não houve execução da
medida

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEAMPU - EM RELAÇÃO À ANÁLISE FINANCEIRA, ESTA FICOU PREJUDICADA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19
(DECRETOS DO GOVERNO DO ESTADO DE RR Nº 28587-E DE 16/03/2020; DECRETO Nº 28.635-E DE 23/03/2020) QUE
OCASIONOU IMPEDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AOS MUNICÍPIO.  COM ISSO, O DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA REFERIDA AÇÃO NÃO OBTEVE ÊXITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO, CONFORME
DEMONSTRA OS ÍNDICES PPD E COFD. VALE RESSALTAR QUE EMBORA SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA EFETIVA VÁRIAS
ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS FORAM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO EM PARCERIAS COM OUTRAS
SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO
EXTERNA - DECOE E DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DESTA SECRETARIA.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 68-Gestão de Recursos Humanos Estadual

Objetivo do Programa: Coordenar e implementar medidas administrativas, realizando tarefas e atividades específicas, visando
o controle efetivo de pessoal

Público Alvo: Órgãos da Administração Pública do Estado

Unidade Resp. Programa: 15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do

Servidor

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Produto: Programa Implementado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 15,00

Total: 15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

25,00 15,00 60,00

Análise da Meta Física:
Com relação ao alcance dos 25% da meta, foram concluídas 60% das tarefas indicadas para exercício de 2020, como descrito nesse
relatório. As tarefas relacionadas a atividades desportivas foram suspensas devido as condições epidemiológicas em relação ao período
de pandemia.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Implementação de atividades que
proporcionem melhor qualidade de vida ao

servidor.

60 Atividades dos objetivos de
natureza estratégica:

12 reuniões com 09 órgãos
para a formalização de

parcerias;
02 reuniões com os

responsáveis do parceiro
participante para o

planejamento e apresentação
do cronograma;

01 reunião geral com os
Departamentos de Recursos

Humanos dos órgãos
contemplados pelas ações e

02 visitas precursoras;
Desenvolver ações de

avaliação e monitoramento
dos processos onde foram

elaborados 06 relatórios para
a avaliação das atividades.
06 relatórios para avaliação

das atividades.

Atividades dos objetivos
específicos de natureza

técnica:
63 atendimentos nas 02 ações

itinerantes realizadas pelo
Programa nos seguintes

órgãos: COGER e UNIVIRR;
57 atendimentos sobre
orientação de saúde de

pessoal.
09 atendimentos de avaliação
e orientação quanto à postura
adequada para as tarefas do

dia, sobre o desconforto
provocado por dores

musculares causados pela
atividade laboral;

40 atendimentos para avaliar
e orientar quanto ao estado

nutricional;
Orientação quanto aos riscos

de saúde e acidentes no
ambiente de trabalho;
Atividades de caráter

motivacional e que melhorem
o relacionamento interpessoal;
Corrida do Servidor com 1390

inscritos;
1º Ciclo de Palestras

Novembro Amarelo com 5
palestrantes, 3h de evento e

100 participantes;
Projeto Mulheres nota mil com

a realização de 3 ações
itinerantes, 23 serviços

oferecidos e mais de 1500
mulheres atendidas nos

seguintes órgãos: Casa da
Mulher Brasileira, Escola de
Governo e Casa do Cidadão;
Passeio Ciclístico do Servidor

com 458 inscritos;
Ação Novembro Azul com a

realização de 01 ação
itinerante, 06 serviços

oferecidos e 134 atendimentos
no seguinte órgão: Quartel do
Comando Geral do Corpo de

Bombeiros.

Oferecer atividades
recreativas e culturais que
devido ao agravamento do

quadro pandêmico não foram
realizadas nenhum evento.
Para o ano de 2020 foram

planejadas 41 ações
itinerantes dos quais 17

estavam confirmadas para o
1º semestre. Devido a

situação pandêmica as ações
foram suspensas e o

Programa foi reformulado e
executado em outro formato

para que os servidores
pudessem ser atendidos.

Como forma de continuidade
às ações do Programa e

contribuir para o bem-estar
dos servidores, foi lançado o

Projeto SEGAD ao vivo, com a
transmissão semanal ao vivo

feita pelas redes sociais
oficiais da Secretaria de

Administração, denominadas
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lives semanais. Por meio de
parceria com instituições
privadas e participações

voluntárias, as transmissões
foram feitas de forma prática e
o Projeto tem como objetivo,

transmitir informações de
qualidade que possam ajudar
os servidores e comunidade a

lidar com a crise. Toda
semana era abordado um

tema relevante com a
participação de profissionais

prestigiados e com a interação
dos servidores e da

comunidade em geral.
Ao longo da execução do
Projeto em 2020, foram

realizadas 26 transmissões ao
vivo, 42 participantes, mais de
10.300 visualizações, mais de

30h de gravação, mais de
15.000 interações e 15

instituições envolvidas. Com
isso, as ações voltadas para
essa PAOE foram realizadas

em conformidade com o
planejamento do PPA.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
 Em relação ao valor orçamentário de R$ 104.743,00, não houve a utilização do referido recurso que a priori poderíamos dizer que não
houve o atingimento da meta em comparação ao orçamento. No entanto, como elencado acima, as metas que foram alcançadas, e as
tarefas que constam no programa foram realizadas por meio de parcerias públicas e privadas, firmadas por acordos de cooperação
técnicas. Assim, atendendo ao princípio da economicidade e em benefício do interesse público, tendo em vista que ao ano de 2020 foi o
ano da pandemia COVID-19 em que todos os recursos foram direcionados para outras áreas prioritárias.

Ação: 2165-Implementação da Política de Qualificação do Servidor

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Produto: Pessoa Qualificada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 600,00

Total: 600,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

600,00 600,00 100,00

Análise da Meta Física:
 O percentual atingido foi contemplado pela realização das parcerias firmadas entre as entidades públicas ou privadas e a EGRR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Qualificação técnico profissional do servidor
público estadual.

100 Curso Teletrabalho na
modalidade EAD, oferecido
pela Escola do Judiciário ¿
EJURR em parceria com a
Escola de Governo, com o

objetivo de proporcionar aos
servidores a capacidade de

conhecer as ferramentas
conceituais e práticas

necessárias para realização
do teletrabalho. Curso com
carga horária de 15h e 07

servidores estaduais inscritos.
Parceria por meio de Acordo

de Cooperação Técnica com a
Fundação Telefônica para a
oferta de cursos livres, com
carga horária de até 50h e

gratuitos na plataforma digital
escolasconectadas.org,br. O
número de cursos é estimado
ao cronograma disponibilizado

no site do parceiro.
Projeto de Pesquisa de
demanda por curso de

mestrado com o objetivo de
identificar demandas e
conhecer o perfil dos

servidores com interesse em
curso de Mestrado. A

pesquisa foi realizada no
período 06 a 30 de junho, por
meio de questionário digital

com 14 questões, com o total
de 676 participantes e foram

obtidas 9.464 respostas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente em relação a Implementação da Política de Qualificação do Servidor se deu pela não realização de tarefas
que utilizassem recursos públicos, em razão de um panorama incerto quanto a pandemia, a Escola de Governo direcionou os trabalhos
voltados para capacitação dos servidores nas parcerias entre instituições públicas/privadas e entre entes públicos, visando outros formatos
para dar continuidade nas atividades.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 69-Gestão de Patrimônio

Objetivo do Programa: Aperfeiçoar a Máquina Administrativa, incrementando os Mecanismos Legais, Operacionais,
Administrativos e Tecnológicos necessários à Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.

Público Alvo: Órgãos do Governo Estadual

Unidade Resp. Programa: 15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2167-Administração dos Bens Patrimoniais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Produto: Patrimônio Gerenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4,00

Total: 4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.205,00 4,00 0,33

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Gerenciamento dos bens imóveis
pertencentes ao patrimônio público Estadual.

.33 Inventário 000.268 ¿ Antiga
Escola Estadual Ayrton Senna

- matrícula RI. 02132;
Inventário 000.033 ¿ Antigo

Ginásio Orientado para o
Trabalho (Atual Escola

Estadual Barão de Parima -
matrícula RI. 01982;

Inventário 000.080 ¿ Parte da
área antiga do Estádio João

Mineiro (Atual Hospital
Materno Infantil ¿ Nossa

Senhora de Nazaré) -
matrícula RI. 90034 e;

Inventário 000.214 ¿ Antiga
Serraria de José Leitão (Atual
Feira do Produtor) -  matrícula

RI. 790.
Também foi realizada uma
vistoria na companhia do

Senhor Secretário Adjunto
desta Secretaria em todos os

Imóveis do Estado de
Roraima, em Manaus/AM e

Belém/PA, e reuniões com os
superintendentes das SPU¿S
desses Estados, para tratar de

assuntos relacionados as
Transferências de

Titularidades dos imóveis ao
Estado de Roraima.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
 Não houve utilização de recursos financeiros visto a regularização ter sido realizada por imunidade recíproca, de acordo com o Art. 150,
VI, alínea a da Constituição Federal.

Ação: 3527-Construção do Edifício Sede da SEGAD

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização na atividade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção do prédio Sede da SEGAD. 0 Não foi realizada nenhuma
atividade na ação no decorrer

do exercício.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve nenhuma realização na atividade.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 90-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico

Objetivo do Programa: Produzir e difundir informações sócio-econômicas.

Público Alvo: Setores Públicos e Privados do Estado

Unidade Resp. Programa: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
- SEPLAN: Apesar dos recursos previstos para o exercício 2020, houve publicação de Decretos restritivos,  como Decreto nº 28.358-E de
23 de janeiro de 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual
referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿;  Decreto nº 29.027-E de 8 de Julho de 2020. ¿Dispõe sobre a
limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá
outras providências¿; Decreto nº 28.587-E de 16 de Março de 2020 - Dispõe sobre Medidas para enfrentamento da emergência de Saúde
Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus e dá outras providências.

Avaliação dos resultados:
SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficientes para
atendimento das Ações.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas SEPLAN/CGEES: Decreto 58.587-E, de 16 de Março de 2020/ Decreto número 6 de 22/06/2020

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2265-Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Documento Elaborado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4,00

Total: 4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 4,00 100,00

Análise da Meta Física:
A CGEES executou sua meta física, mesmo sendo um ano atípico, com pandemia e utilização de teletrabalho para os servidores desta
coordenadoria o resultado foi dentro do esperado.
O convênio de cooperação técnica entre a SEPLAN e a CEPEAM  foi encerrado em 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Geração, atualização e divulgação de dados
socioeconômicos de Roraima

100 Foram atualizados de forma
contínua os bancos de dados
da CGEES/SEPLAN: Anuário

de Roraima; Anuário dos
Municípios; Aplicativo

SEPLAN; Site da CGEES

2 EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA E

FINANCEIRA/2011 GER/SEPLAN/CENTRO
DE ESTUDOS E PESQUISAS DA AMAZÔNIA

- CEPEAM, TENDO OMO OBJETIVO
REALIZAR O CURSO DE MESTRADO EM

ANTROPOLOGIA - MINTER E DOUTORADO.

0 O convênio foi encerrado em
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido a pandemia de COVID-19 foram suspensas as viagens previstas, resultando a não utilização de recursos destinados para
pagamento de diárias e passagens, os eventos ainda assim foram realizados, só que de forma remota. Os materiais de expediente e
equipamentos foram adquiridos de forma conjunta para toda a secretária, e cabe ao DEPLAF detalhamento sobre esses valores. Não
houve aquisição de licenças/microdados. O convênio existente foi encerrado em 2020, sem a necessidade de aplicação de recursos

Ação: 2267-Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Documento Elaborado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4,00

Total: 4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 4,00 100,00

Análise da Meta Física:
A CGEES executou sua meta física, mesmo sendo um ano atípico, com pandemia e utilização de teletrabalho para os servidores desta
coordenadoria o resultado foi dentro do esperado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Sistematização de dados para construção das
Contas Regionais.

100 Elaboração em conjunto com
o IBGE das Contas Regionais
de Roraima e dos municípios,

referente ao ano de 2018

2 Estudos, Pesquisas e Pareceres sobre
Conjuntura Econômica/Social de Roraima.

100 Elaboração de 68 estudos
técnicos

3 Geração, Atualização e Divulgação de Dados
Socioeconômicos de Roraima.

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido a pandemia de COVID-19 foram suspensas as viagens previstas, resultando a não utilização de recursos destinados para
pagamento de diárias e passagens, os eventos ainda assim foram realizados, só que de forma remota. Os materiais de expediente e
equipamentos foram adquiridos de forma conjunta para toda a secretária.Como os eventos foram suspensos não houve a necessidade de
utilização de material de distribuição e divulgação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 94-Execução do Controle Interno

Objetivo do Programa: Executar procedimentos de controle interno, visando a avaliação de resultados, que possam subsidiar
reformulações e ajustamento das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e
eficaz do gasto público.

Público Alvo: Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas
pelo Estado

Unidade Resp. Programa: 13105-Controladoria-Geral do Estado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
O Programa 94 - Execução do Controle Interno possui uma única ação, a Ação 2328 ¿ Acompanhamento e Controle da Execução dos
Recursos Públicos, que representou 100% do orçamento destinado à Controladoria-Geral do Estado ¿ COGER durante o exercício 2020.

O orçamento inicial foi de R$ 6.191.805,00 (seis milhões, cento e noventa e um mil oitocentos e cinco reais). No decorrer do exercício
houveram movimentações orçamentárias, que totalizaram R$ 296.068,00 (duzentos e noventa e seis mil sessenta e oito reais), as quais
consistiram em suplementações provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do
orçamento às necessidades da Controladoria, tais como reforço das dotações referentes a obrigações patronais, pagamento de taxas e
tributos e ressarcimento de servidor requisitado, permanecendo a dotação inicial inalterada.

No exercício em questão, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou (empenhou) o montante de R$ 4.497.539,58 (quatro
milhões, quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos)&#8203;, o que corresponde a
72,64% em relação à dotação orçamentária inicial disponibilizada. O não atingimento total das despesas empenhadas se deu pela
limitação de empenho imposta pelo Decreto nº. 28.358-E, de 23/01/2020, DOE de 27/01/2020, revogado pelo Decreto nº. 28.709-E, de
15/04/2020, DOE de mesma data, revogado pelo Decreto nº. 29.027-E, de 08/07/2020, DOE de mesma data, sendo este último o que
vigeu até o final do exercício.

Outrossim, o exercício de 2020 foi especialmente atípico em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus - COVID-19, a qual originou
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº, 188,
de 03/02/2020 e a Decretação de estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de
enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), efetivado pelo Decreto nº. 28.365-E, de 22/03/2020. Tal situação
limitou sobremaneira as mais diversas ações estaduais. Portanto, os recursos utilizados restringiram-se ao atendimento das necessidades
com manutenção de recursos humanos e as despesas correntes essenciais ao funcionamento do órgão.

Com o Decreto nº. 26.696-E, de 15/04/2019, complementado pelas instruções do Ofício Circular nº. 004/2019 - GABINETE, expedido pela
SEFAZ, de 17/04/2019, houve descentralização da 3ª fase da despesa, ficando os pagamentos a cargo da Unidade originária. Tal
procedimento possibilitou um maior índice de adimplemento das despesas, ao contrário dos exercícios anteriores.

Avaliação dos resultados:
A Controladoria-Geral do Estado ¿ COGER é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno no Estado, instituído e organizado por meio
da Lei nº 284 de 10 de abril de 2001, da Lei nº. 499, de 19 de julho de 2005, e Decreto nº. 7.079-E, de 19 de setembro de 2006, alterado
pelo Decreto nº. 12.523-E, de 29 de março de 2011.

É responsável por um único programa de Governo, 94 - Execução do Controle Interno, que, em cumprimento ao que estabelece artigo 24
da Lei nº 499/2005, tem por objetivo executar procedimentos de Controle Interno, visando à avaliação de resultados que possam subsidiar
reformulações e ajustamentos das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do gasto público.

Durante o exercício de 2020, o cargo de Controlador-Geral foi ocupado por Érico Veríssimo Assunção de Carvalho, nomeado pelo Decreto
nº. 104-P, de 12/12/2018, a contar de 10/12/2018.  Tendo o cargo de Controlador-Geral Adjunto, primeiramente ocupado por Maria
Perpétua Socorro Grangeiro Magalhães, nomeada pelo Decreto nº. 1623-P, de 30/08/2019; depois Mikael Wallas Cunha Cury-Rad,
nomeado pelo Decreto nº. 867-P, de 15/06/2020; e finalmente por Jonas Guilherme Nogueira de Carvalho, nomeado pelo Decreto nº. 1318
-P, de 01/10/2020.

Os objetivos do Programa, sob responsabilidade da COGER, foram atingidos parcialmente por meio da realização de procedimentos de
verificação da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos da gestão contábil, orçamentária, patrimonial, administrativa e
financeira, avaliando controles, registros, demonstrações, apurações e relatórios, além de outras atividades de controle interno. A
estratégia de gestão adotada pela COGER no ano de 2020, com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos para o programa de governo
a seu cargo, procurou sedimentar e fortalecer as ações já existentes. A atuação do Programa procurou contribuir para o alcance de uma
boa governança pública e transparência das gestões, privilegiando-se a orientação aos gestores públicos na execução de suas ações, de
modo que possam ter os parâmetros necessários para fazer comparativos e até mesmo redirecionar seu planejamento, quando
necessário, e consciência quanto ao seu papel de gestor de recursos públicos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias A emissão de empenho limitada por Decreto, Decretação de estado de calamidade pública

pandemia causada pelo COVID-19, restringiram as despesas ao essencial para funcionamento do
órgão.
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Técnicas Necessidade de capacitação e atualização contínua dos servidores, a qual ficou limitada, devido
ao já exposto no item anterior.

Administrativas Número de servidores inferior ao que seria necessário para o cumprimento integral de todas as
atribuições do órgão, no entanto, em 2021, está previsto estudo técnico p/ viabilidade de concurso

público

Tecnológicas Equipamentos obsoletos; internet precária. Prevê-se resolução de parte da problemática, visto que
já houve formalização, em 2021, de contratos para aquisição de equipamentos de informática.

Outras Parte das orientações e recomendações não são tempestivamente, ou nem adotadas, e há
processos e documentos que não são submetidos a análise da COGER, o que prejudica a

efetividade do Programa.

Participação Social:

A Controladoria Geral do Estado ao longo do exercício de 2020, procurou desenvolver ações que possibilitassem maior participação da
sociedade. Dessa forma, avançou na divulgação das ações de governo no Portal da Transparência, em atendimento a LAI. Neste contexto
a participação social deste órgão de controle, ocorre através da disponibilização do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao
cidadão (e-SIC), como também o SIC presencial, o qual permite que os cidadãos encaminhem solicitações de acesso à informação,
acompanhem o prazo e recebam a resposta da solicitação endereçada a órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Há de se destacar a colocação alcançada no Ranking da Transparência COVID 19 (contratações/informações), onde obtivemos o 2º
(segundo) lugar a nível nacional -(OKBR)

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2328-Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13105-Controladoria-Geral do Estado

Produto: Atividade de Controle Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7.843,00

Total: 7.843,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

7.093,00 7.843,00 110,57

Análise da Meta Física:
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A ação 2328 ¿ Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos possui como produto, Atividade de Controle Realizada.
A meta física prevista para o exercício 2020 foi de 7.093 atividades, compostas das atividades abaixo demonstradas:
1) Auditoria, fiscalização e controle contábil ¿ 1112 unidades;
2) Promoção da Transparência Pública - 26 unidades:
3) Análise de execução e prestação de contas de convênios - 169 unidades;
4) Acompanhamento e controle de processos ¿ 5786 unidades;
5) Suporte técnico e logístico às atividades de controle interno.

Análise da Medida 1

Foram previstas Auditorias de Gestão e Operacional em 37 (trinta e sete) Unidades Jurisdicionadas ¿ UJ (Secretarias e Fundos) para o
exercício Financeiro de 2020. Devido o aumento na quantidade de Fundos, a execução de Auditoria foi operacionalizada em 43 (quarenta
e três) Unidades Jurisdicionadas (Secretarias e Fundos).

O acompanhamento da Execução Orçamentária e a Avaliação de Programas das Unidades Jurisdicionadas e dos Fundos, que
inicialmente estavam previstos para acompanhamento Bimestral, devido a Pandemia, foram alteradas e passaram a ser realizadas de
forma concomitante com as Auditorias Programadas. Portanto, o quantitativo previsto de 222 (duzentos e vinte e dois) passou para 43
(quarenta e três) Relatórios.

As análises incluem os processos enviados para o Departamento de Auditoria e o Departamento de Análise Contábil, Gestão e Ajuste
Fiscal. A base para a Previsão de análise processual foram os Processos Administrativos analisados no exercício de 2020. No entanto,
com a pandemia COVID-19, houve redução da Previsão Inicial no montante de Processos analisados por este órgão de Controle referente
a Reconhecimento de Dívida ¿ RD.

Análise da Medida 2

Com relação a Promoção da Transparência Pública, esta Controladoria é responsável apenas pela gestão/administração do Portal da
Transparência, e depende da colaboração dos demais órgãos da Administração Direta e Indireta para cumprir os requisitos das normas
vigentes, referente à Transparência na Gestão Pública com lançamento das informações nos sistemas informatizados disponibilizados.

Ressaltamos que esta Controladoria desenvolve ações junto a estes órgãos, com intuito de sensibilizar os gestores a atenderem todos os
expedientes encaminhados referentes ao tema supracitado.

Neste contexto, informamos a dificuldade encontrada por este órgão de Controle a ter suas solicitações atendidas dentro dos prazos
exigidos pela Lei de Acesso à Informação n.º 12.527/2011 e regulamentada no âmbito do Poder Executivo de Roraima por meio do
Decreto Estadual n.º 20.477-E, de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Administração
Direta do Poder Executivo, suas Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias
e empresas controladas direta ou indiretamente, com vistas a garantir o acesso à informação, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/11.

Análise da Medida 3

Em Relação a Tarefa "Análise, acompanhamento e controle das transferências voluntárias", essa tarefa é medida por meio de "Despacho"
anterior a formalização do Convênio, em que se verifica o cumprimento da documentação necessária em consonância com Decreto n.º
19.850-E/2015.  Embora tenha havido a formalização de 17 Convênios em âmbito Estadual, esses não foram encaminhados a
Controladoria para análise da referida documentação, fato esse que prejudicou o atingimento da meta.

A Tarefa "Auditoria operacional na aplicação de recursos repassados através de Convênios" é medida por meio de emissão de Pareces
Técnicos de Aprovação de Prestação de Contas. O baixo "desempenho" quando do confronto entre o "previsto x realizado" se deu por
conta de inconsistências apresentadas no decorrer da execução, o que ocasionou poucas aprovações.

Análise da Medida 4

Em relação a tarefa "Análise de procedimentos licitatórios antes da homologação do certame, dispensas de licitação, adesão carona e
termos aditivos de prazo", sua execução foi de 75,6% das atividades previstas para 2020, em razão da diminuição da demanda recebida
no Departamento de Análise Prévia, visto que durante o período de quarentena ocasionado pela pandemia de COVID-19 algumas
contratações não se fizeram necessárias.

Quanto a tarefa "Análise de processos na fase de liquidação da despesa", a execução de 125,9% superior a prevista de 5.215 das
atividades previstas para 2020, justifica-se pelo fato da implantação do sistema SEI em 90% dos órgãos estaduais, e em razão das
secretarias ainda estarem em fase de adequação/digitalização/transição dos processos físicos para digital, houve o fracionamento de
alguns processos, como exemplo a criação de um processo digital para dada faturamento, ocasionando assim o aumento da demanda
recebida no Departamento de Liquidação da Despesa.

Análise da Medida 5

A presente medida é meramente administrativa e não possui metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Auditoria, fiscalização e controle contábil 62.32 1. Auditoria de Gestão e
Operacional nos Órgãos da

Administração Direta
(incluindo Fundos) e Indireta -

prevista: 37, realizada: 43 -
116,21%;

2. Certificação da Prestação
de Contas do Governo do

Estado de Roraima - prevista:
1, realizada: 1 - 100%;

3. Certificados dos Órgãos da
Administração Direta

(incluindo Fundos) - prevista:
37, realizada: 43 - 116,21%;

4. Análise de processos
quanto as formalidades -

prevista: 450, realizada: 344 -
76,44%;

5. Conferência dos Relatórios
da LRF - RREO e RGF -

prevista: 57, realizada: 78 -
136,84%;

6. Fiscalização e Controle da
aplicação dos índices

constitucionais da Saúde e
Educação - prevista: 12,

realizada: 12 - 100%;
7. Relatório da Execução

Orçamentária - prevista: 37,
realizada: 43 - 116,21%;

8. Relatório de Avaliação de
Programas - prevista: 37,
realizada: 43 - 116,21%;
9. Acompanhamento da

Execução Orçamentária -
Bimestral - prevista: 222,
realizada: 43 - 19,36%;

10. Relatório da Avaliação de
Programas - Bimestral -

prevista: 222, realizada: 43 -
19,36%.

2 Promoção da Transparência Pública 192.3 1. Promover a Transparência
Ativa - refere-se a divulgação

de informações na internet por
iniciativa do próprio setor

público, através do Portal da
Transparência - prevista: 26,

realizada: 50 - 192,30%;
2. Transparência Passiva  -
refere-se ao atendimento a

pedidos de acesso à
informação, pelos órgãos e
entidades do poder público,
através do  sistema e-SIC -
prevista: 100%, realizada:

58,66%.

3 Acompanhamento e controle de convênios 59.17 1. Análise, acompanhamento
e controle das transferências

voluntárias - prevista: 15,
realizada: 0 - 0%;

2. Análise da aplicação de
recursos repassados através
de Convênios - prevista: 20,

realizada: 22 - 110%;
3. Auditoria operacional na

aplicação de recursos
repassados através de

convênio - prevista: 100,
realizada: 25 - 25%;

4. Auditoria operacional no
prazo de comprovação de

recursos financeiros - prevista:
40, realizada: 2 - 5%;
5. Auditoria prévia nos

processos de convênios com
o GER - prevista: 4, realizada:

41 - 1025%.

4 Acompanhamento e controle de processos 120.98 1. Análise de procedimentos
licitatórios antes da

homologação do certame,
dispensas de licitação, adesão

carona e termos aditivos de
prazo - prevista: 571,

realizada: 435 - 75,65%;
2. Análise de processos na

fase de liquidação da despesa
- prevista: 5215, realizada:

6568 - 125,94%.

5 Gestão e operacionalização do Programa 100 Suporte técnico e logístico às
atividades de Controle Interno.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A ação 2328 - Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos constituem a única ação orçamentária do Programa 94 -
Execução do Controle Interno.

Conforme relatado no tópico que trata da Análise da Execução Financeira do Programa, com a limitação quanto a execução de despesas
advinda do Decreto nº. 28.358-E, de 23/01/2020, DOE de 27/01/2020, revogado pelo Decreto nº. 28.709-E, de 15/04/2020, DOE de
mesma data, revogado pelo Decreto nº. 29.027-E, de 08/07/2020, DOE de mesma data, sendo este último o que vigeu até o final do
exercício, e a Decretação de estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de
enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), efetivado pelo Decreto nº. 28.365-E, de 22/03/2020, a
Controladoria-Geral do Estado utilizou o montante de R$ 4.497.539,58 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e
trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos)&#8203;, o que corresponde a 72,64% em relação à dotação orçamentária inicial
disponibilizada.

A Controladoria-Geral do Estado possui uma peculiaridade quanto aos recursos alocados para a área fim: o principal público alvo das
atividades desenvolvidas pelo órgão são os outros órgãos do Poder Executivo Estadual, proporcionando à sociedade ferramentas para
controle social, por meio do acesso à informação, e o acompanhamento da correta aplicação dos recursos públicos, garantindo a lisura,
eficiência e transparência das despesas direcionadas a prestação de serviços à população. Sendo assim, todo o seu orçamento é
direcionado à manutenção dos serviços e da estrutura administrativa, para que as auditorias, análises e orientações sejam possíveis.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Serviços do Estado

Programa: 15-Segurança e Defesa do Estado

Objetivo do Programa: Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos,Unificando a
Aplicação da Lei no âmbito do Poder Executivo.

Público Alvo: Governo do Estado

Unidade Resp. Programa: 13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Incremento Anual
em Processos
Judiciais

Fórmula:
Manifestação
Produzida Atual -
Manifestação
Produzida no Ano
Anterior/
Manifestação
Produzida no Ano
Anterior X 100

Fonte: PGE

Anual Percentual 9.12 15 15 77,03 31/12/2020

Taxa de
Incremento Anual
de Consultoria
Realizada em
Processo
Administrativo

Fórmula:
Consultoria
Realizada Atual -
Consultoria
Realizada no Ano
Anterior
/Consultoria
Realizada no Ano
Anterior x100

Fonte: PGE

Anual Percentual 61.33 13 13 60,36 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

PGE - O índice para taxa de incremento anual de consultorias realizadas em Processos Administrativos foi apurado em conformidade com
a fórmula de cálculo constante no PPA 2020/2023. O índice apurado em 2020 foi de -60,36% em relação ao quantitativo realizado no
exercício de 2019, que foi de 23.105 consultorias. No exercício de 2020 foram realizadas 9.159 consultorias. A meta prevista para o
exercício de 2020 era de 28.048 consultorias, apresentando um índice de 67,35% abaixo da meta para esse exercício.
O índice para taxa de incremento anual de consultorias realizadas em Processos Judiciais também foi apurado em conformidade com a
fórmula de cálculo constante no PPA 2020/2023. O índice apurado em 2020 foi de 77,03% em relação ao quantitativo realizado no
exercício de 2019, que foi de 21.110 consultorias. No exercício de 2020 foram realizadas 37.372 consultorias. A meta prevista para o
exercício de 2020 era de 34.416 consultorias, apresentando um índice de 8,59% acima da meta para o exercício em questão.
Os indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2020, com
fundamento nas informações recebidas da Corregedoria/PGE/RR (Processo SEI nº 13107.004754/2020.44).
Com relação à produtividade dos Processos Administrativos, houve decretos sucessivos que suspenderam a inscrição e o protesto e,
consequentemente, a propositura de novas demandas, por conta da PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, a partir do dia 03 de abril de 2020
até 28 de dezembro de 2020 (270 dias), conforme decretos: Decreto nº 28.685-E,03.04.2020,Suspendeu inscrição em dívida ativa e
protesto por 60 dias; Decreto nº 29.197-E,20.08.2020,Prorrogou a suspensão por 120 dias; Decreto nº 29.403-E,30.09.2020,Prorrogou a
suspensão por 90 dias.
Insta destacar que apesar da diminuição de manifestações de atos administrativos ocasionada por motivo legal, isso não afetou a
quantidade de atendimentos, pelo contrário, aumentou e muito por havermos implantado a central de atendimento por telefone, tampouco
afetou a arrecadação, que também foi incrementada.
OUTROS MOTIVOS: Possivelmente, outra parte da produtividade não foi computada. Quanto a isso, medidas administrativas serão
tomadas para sanar a questão.
Por outro lado, em se tratando da produtividade dos Processos Judiciais, os resultados alcançados foram satisfatórios.
Apesar de tudo, todas as demandas solicitadas foram atendidas tempestivamente em obediência a legalidade e aos demais princípios da
Administração Pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
PGE - Não há recomendação da unidade gestora ao programa 015.

Análise da Execução Financeira:
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PGE - O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado, referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2020 com dotação inicial
de R$ 1.419.891,00 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e um reais). Esse valor foi aprovado pela LEI N° 1.371,
de 15/01/2020, a qual "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020" republicada no DOE Nº 3645, de
17/01/2020.
No decorrer do exercício houve suplementação na ordem de R$ 1.238.444,00 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais) e foi anulado o valor R$ 129.663,00 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais).
Considerando que o objetivo do programa é ¿Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos, Unificando
a Aplicação da Lei no âmbito do Poder Executivo¿, tem-se como atingido o objetivo, mesmo com as dificuldades como: estrutura
inadequada, internet instável, falta de recursos humanos e a pandemia causada pelo Novo Coronavírus.

Avaliação dos resultados:
PGE - O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado, referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2020 com dotação inicial
de R$ 1.419.891,00 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, oitocents e noventa e um reais). Esse valor foi aprovado pela LEI N° 1.371,
de 15/01/2020, a qual "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020" republicada no DOE Nº 3645, de
17/01/2020, perfazendo o orçamento Atual de R$ 2.528.672,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e dois
reais).
Foi empenhado o valor de R$ 2.048.736,80 (dois milhões, quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) e
liquidado 98,78% desse valor, ou seja, R$ 2.023.736,80 (dois milhões, vinte e três mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
apesar das dificuldades na formalização de processos administrativos, devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro, dificultando
o oferecimento do básico em higiene, limpeza, equipamentos de TI, internet de qualidade, e estrutura física inadequada.
Do total empenhado foi pago o montante de R$ 2.009.792,80 (dois milhões, nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta
centavos).

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Procedimentos burocráticos internos e externos, e, determinação conforme DECRETO Nº 26.404-

E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no âmbito da
Administração Financeira

Administrativas PGE - Procedimentos burocráticos internos e externos e determinações dos Decretos 28.358-E,
28.496-E, 28.709-E e 29.027-E, que tratam das limitações de empenhos das dotações

orçamentárias (LOA/2020)

Orçamentárias PGE - Procedimentos burocráticos internos e externos e determinações dos Decretos 28.358-E,
28.496-E, 28.709-E e 29.027-E, que tratam das limitações de empenhos das dotações

orçamentárias (LOA/2020)

Financeiras PGE - Dec.26.696-E,15/04/2019, conferiu autonomia financeira à PGE. Porém, de fato a unidade
tem autonomia operacional de pagamento, necessitando de autorização prévia do Governador e

SEFAZ.

Técnicas PGE - Necessidade de capacitar servidores, com a promoção de cursos, treinamentos dentre
outros, com finalidade de melhorar a prestação do serviço, bem como dar celeridade no

atendimento das demandas.

Tecnológicas PGE - Faltam equipamentos de qualidade, programas e softwares p/ facilitar a execução das
atividades. A sala do Núcleo de Informática continua inadequada para a quantidade de

equipamentos e atividades

Participação Social:

PGE - A Procuradoria-Geral do Estado de Roraima foi instituída pela Lei Complementar nº. 71, de 18 de dezembro de 2003, para
representar judicial e extrajudicialmente o Estado de Roraima, cabendo a consultoria e assessoramento jurídico dos Órgãos Integrantes da
Administração Pública Estadual, portanto, o beneficiário com as ações da PGE/RR, é o próprio Estado de Roraima, viabilizada, pois, a
implementação das políticas públicas.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2021-Assessoramento Jurídico

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima

Produto: Manifestação Produzida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 9.159,00

Total: 9.159,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

28.048,00 9.159,00 32,65
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Análise da Meta Física:
PGE - Ação 2021 - Assessoramento jurídico: No exercício de 2020 foram realizadas 9.159 consultorias. A meta prevista para o exercício
de 2020 era de 28.048 consultorias, apresentando um índice de 67,35% abaixo da meta para esse exercício.
Os indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2020, com
fundamento nas informações recebidas da Corregedoria/PGE/RR (Processo SEI nº 13107.004754/2020.44).
Com relação à produtividade dos Processos Administrativos, houve decretos sucessivos que suspenderam a inscrição e o protesto e,
consequentemente, a propositura de novas demandas, por conta da PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, a partir do dia 03 de abril de 2020
até 28 de dezembro de 2020 (270 dias), conforme Decreto nº 28.685-E,03.04.2020,Suspendeu inscrição em dívida ativa e protesto por 60
dias;Decreto nº 29.197-E,20.08.2020,Prorrogou a suspensão por 120 dias;Decreto nº 29.403-E,30.09.2020,Prorrogou a suspensão por 90
dias.
Insta destacar que apesar da diminuição de manifestações de atos administrativos ocasionada por motivo legal, isso não afetou a
quantidade de atendimentos, pelo contrário, aumentou e muito por havermos implantado a central de atendimento por telefone, tampouco
afetou a arrecadação, que também foi incrementada.
OUTROS MOTIVOS: Possivelmente, outra parte da produtividade não foi computada. Quanto a isso, medidas administrativas serão
tomadas para sanar a questão.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar manifestações na Defesa do Estado. 68.62 Diárias, aluguel de imóvel.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A Dotação Inicial foi de R$ 431.604,00, tendo sido anulado o valor de R$ 34.000,00, e empenhado no decorrer do exercício o valor de R$
303.360,00, sendo executado (PAGO) R$ 275.000,00 do valor disponibilizado para esta ação no exercício de 2020.

Ação: 2022-Acompanhamento de Processos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima

Produto: Manifestação Produzida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 37.372,00

Total: 37.372,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

34.416,00 37.372,00 108,59

Análise da Meta Física:
PGE- Considerando que a meta física para o exercício de 2020 era de 34.416 manifestações, foi atingido satisfatoriamente, devendo levar
em consideração que todos os processos tiveram manifestações produzidas, pois existem prazos a serem cumpridos, e as quantidades de
manifestações decorrem de ações judiciais contra o Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Acompanhamento de Processos
Administrativos e Judiciais.

12.07 Diárias,pgto de perito.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A Dotação Inicial foi de R$ 134.474,00, tendo sido anulado o valor de R$ 38.500,00, e empenhado no decorrer do exercício o valor de R$
12.434,00, sendo executado (PAGO) R$ 1.850,00 do valor disponibilizado para esta ação no exercício de 2020.

Ação: 3504-Modernização da PROGE

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima

Estado de Roraima

      105



Produto: Sistema Modernizado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Ação 3504 - Modernização : Considerando que a Meta física para o exercício de 2020 era de 25% de Sistema modernizado, esta meta não
foi alcançada devido à grave crise econômica e financeira enfrentada pelo Estado:
DECRETO Nº 28.358-E, de 23/01/2020, publicado no DOE/RR de 27/01/2020, que ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
DECRETO Nº 28.496-E, de 21/02/2020,  publicado no DOE/RR na mesma data, que ¿Estabelece normas de programação e execução
financeira do orçamento do Estado para o exercício de 2020 e dá outras providências¿
DECRETO Nº 28.709-E, de 15/04/2020, publicado no DOE/RR na mesma data, que ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿.
DECRETO Nº 29.027-E, de 08/07/2020, publicado no DOE/RR na mesma data, que ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implantação e aquisição de sistema para
gerenciamento de processos judiciais e

fiscais.

0 Não houve execução.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A dotação inicial foi no valor de R$ 222.230,00, sendo anulado o valor total de R$ 46.100,00. O principal motivo que impossibilitou a
execução da meta física no exercício de 2020 foi a pandemia do novo coronavírus, bem como a grave crise econômica e financeira
enfrentada pelo Estado: DECRETO Nº 28.358-E, de 23/01/2020, publicado no DOE/RR de 27/01/2020; DECRETO Nº 28.496-E, de
21/02/2020,  publicado no DOE/RR na mesma data; DECRETO Nº 28.709-E, de 15/04/2020, publicado no DOE/RR na mesma data;
DECRETO Nº 29.027-E, de 08/07/2020, publicado no DOE/RR na mesma data.

Ação: 3554-Construção da Nova Sede da PROGE

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

25,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de nova sede da PGE. 0

Estado de Roraima

      106



 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A dotação inicial foi no valor de R$ 5.966,00, não houve execução devido à grave crise econômica e financeira enfrentada pelo Estado:
DECRETO Nº 28.358-E, de 23/01/2020, publicado no DOE/RR de 27/01/2020, que ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
DECRETO Nº 28.496-E, de 21/02/2020,  publicado no DOE/RR na mesma data, que ¿Estabelece normas de programação e execução
financeira do orçamento do Estado para o exercício de 2020 e dá outras providências¿
DECRETO Nº 28.709-E, de 15/04/2020, publicado no DOE/RR na mesma data, que ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿.
DECRETO Nº 29.027-E, de 08/07/2020, publicado no DOE/RR na mesma data, que ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿.

Ação: 2261-Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado
de Roraima - FUNDEPRO/RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13601-Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
FUNDEPRO/RR - Os produtos destinados nesta ação destinaram-se ao custeio de pessoal com honorários advocatícios e ao
aprimoramento e aperfeiçoamento dos Procuradores do Estado de Roraima. No exercício de 2020 foram atingidos as metas previstas,
proporcionando um excelente resultado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realização de atividades para
operacionalização do FUNDEPRO.

96.19 Custeio de pessoal com
honorários advocatícios aos
Procuradores do Estado de

Roraima; Serviços bancários.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
FUNDEPRO/RR ¿ O Orçamento Inicial destinado ao Fundo Especial da Procuradora-Geral do Estado no exercício de 2020, no programa
de Governo 15, foi de R$ 625.617,00. Foi Suplementado o valor de R$ 1.186.944,00 e Anulado o valor de R$ 11.063,00, perfazendo o
orçamento Atual de R$ 1.801.498,00, sendo contratado o valor de R$ 1.732.942,80. No exercício de 2020 foram executados 96,19% do
valor disponibilizado.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Serviços do Estado

Programa: 60-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual

Objetivo do Programa: Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e
Parlamentar.

Público Alvo: Governo do Estado

Unidade Resp. Programa: 13101-Casa Civil

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Assessoramento
ao Governo

Fórmula: Nº de
assessoramentos
prestados/ Nº de
assessoramentos
solicitados X 100

Fonte: Casa Civil

Anual Percentual 41 100 75 75,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O presente indicador expressa a Taxa de Assessoramento ao Chefe do Poder de Executivo Estadual, nas mais diversas áreas de atuação,
sejam inerentes a questões de saúde público, política, ambiental, fundiária, segurança pública, educação, articulação com os municípios,
agronegócio, social e outras ações de interesse da coletividade, que são despachadas pelos Secretários Estaduais, presidentes de
autarquias e demais assessores governamentais, com a coordenação e controle destas atividades exercidas pelo Secretário Chefe da
Casa Civil, portanto as ações que foram necessárias a intermediação da Casa Civil foram devidamente encaminhadas ao Chefe do Poder
Executivo Estadual, para análise e consoante a legislação pertinente ao caso foram resolvidas com cada dirigentes dos órgãos evolvidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Casa Militar: O espaço físico é inadequado para acomodar o departamento com suas divisões e seções, dificultando a execução das
atividades com melhor qualidade e eficiência, dificuldades de locomoção para outros órgãos devido às condições geográficas
desfavoráveis do Estado e a limitação do mercado local de Boa Vistam quanto à disponibilidade de aquisição de materiais de comunicação
com tecnologia de ponta adequada, exigidos pela atividade de segurança, bem como os meios necessários para manutenção dos
equipamentos já existentes.
A Casa Militar não possui espaço físico PRÓPRIO para acomodar a Coordenação de Transporte Aéreo, com isso, faz-se necessário locar
o Hangar do Governo (prédio alugado), tendo um custo para tais acomodações, gerando um custo para a Administração Pública

SERBRAS: Sugere-se a modernização dos equipamentos de informática (computadores e rede lógica) e a implementação da Tecnologia
VOIP (Voice Over Internet Protocol), possibilitando a realização de vídeo-conferências entre os Órgãos da Administração Estadual e esta
Secretaria, como forma de otimizar os assessoramentos solicitados e a transmissão de dados com segurança e oportunidade. Sugere-se,
ainda, um aporte orçamentário que permita uma melhor interação entre a AAPI/SERBRAS, os Órgãos da Administração Estadual e os do
Governo Federal envolvidos nas transferências voluntárias. A aludida interação seria alcançada com a participação de servidores em
seminários, cursos e workshops organizados pelos Órgãos Federais.

Análise da Execução Financeira:
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Casa Civil 13101: O exercício de 2020 foi ano atípico e marcado por vários fatores externos, principalmente a crise ocasionada pelo
Corona Vírus, que interferiram na execução dos programas inerentes as das ações ligadas ao programa: 060 - Operacionalização da
Representação Civil e Política do Governo Estadual, porém as ações: 2072 - Cerimonial Público e 2260 - Ações de Cidadania da Ouvidoria
Geral do Estado de responsabilidade da Casa Civil, foram realizadas de modo satisfatório, apesar da régua de parâmetros demonstrar que
a execução do programa foi altamente deficiente.

Casa Militar: Ação: 2156 ¿ Segurança de Autoridades:
Considerando que as atribuições determinadas aos agentes de segurança em acompanhamento ao chefe do poder executivo e/ou
autoridades quando em viagem dentro e fora do Estado e em missões quando determinado, a que se faz necessário o pagamento das
despesas, tais como: alimentação, transporte e pousada nas viagens dos seguranças acompanhando a maior autoridade do Estado de
Roraima.
Ação: 2128 ¿ Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço do Estado:
É salutar trazer à baila que entre as inúmeras competências da Casa Militar da Governadoria, consta o Planejamento, coordenação,
controle e execução da segurança pessoal e transporte do Governador do Estado e seus familiares, bem como, aquelas concernentes à
segurança do Palácio Senador Hélio Campos, Residência Oficial, Hangar do Governo do Estado e outras edificações utilizadas pelo Chefe
do Executivo Estadual.
Da Análise:
A Casa Militar realizou os procedimentos de forma lícita, em um ano atípico, em virtude da PANDEMIA, e de acordo com o DECRETO Nº
28.635-E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que ¿DECLARA estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins
de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿ e DECRETO Nº 28.791-E,
DE 13 DE MAIO DE 2020, que ¿Altera o Decreto nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo
o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá
outras providências¿, desta forma, o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.

SERBRAS: O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente), foi decorrente das restrições impostas pela pandemia do
Covid19 no ano de 2020, que suspendeu a realização de atividades presenciais no âmbito dos governos federal, estadual e distrital

Avaliação dos resultados:
Casa Civil: Diante das adversidades enfrentadas no exercício de 2020, de certa forma os objetivos foram cumpridos de forma satisfatória,
visto o agravamento da crise desencadeada pelo Corona Vírus - Covid-19, sendo necessária a implementação de ações para o
enfrentamento e combate a disseminação do vírus nos ambientes de trabalho, através de medidas para isolamento e distanciamento
social, apesar de todas dificuldades não foram medidos esforços para o desenvolvimento das ações de responsabilidade da Casa Civil.

Casa Militar:
Ação: 2156 ¿ Segurança de Autoridades:
No tocante, ao DECRETO Nº 28.635-E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que ¿DECLARA estado de Calamidade Pública em todo o território
do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras
providências¿ e DECRETO Nº 28.791-E, DE 13 DE MAIO DE 2020, que ¿Altera o Decreto nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que
declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿, importante ressaltar, mesmo com o decreto mencionado, a ação não
sofreu descontinuidade, e portanto, o programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado (Taxa de Autoridades
Atendidas, com o Índice Apurado de 50%), mostrando uma avaliação positiva e dentro do esperado, garantido o funcionamento do
cronograma de Segurança que, realizou a segurança do Governador do Estado e comitivas locais, mesmo em tempo de PANDEMIA.
Ação: 2128 ¿ Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço do Estado:
Verifica-se que o resultado do Programa alcançou a expectativa, em virtude ao início do CONTRATO nº 003/2020 ter ocorrido somente no
mês de novembro de 2020, mas, é importante frisar o DECRETO Nº 28.635-E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que ¿DECLARA estado de
Calamidade Pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿ e DECRETO Nº 28.791-E, DE 13 DE MAIO DE 2020, que ¿Altera o Decreto nº 28.635-
E de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e
de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências.

SERBRAS: Em face das peculiaridades do trabalho realizado pela AAPI/SERBRAS, mormente no que concerne à sua localização em
Brasília, próxima aos Órgãos do Governo Federal responsáveis pelas transferências voluntárias que aquela Assessoria monitora, as
restrições impostas pela pandemia do Covid19 não impactaram, de modo significativo, na consecução dos objetivos planejados. Neste
contexto, a AAPI realizou em 2020 223 atendimentos a técnicos/autoridades, participou de 38 reuniões presenciais e outras 95 virtuais
para tratar de assuntos de interesse do Estado de Roraima, realizou 22 visitas técnicas, expediu 247 documentos oficiais e monitorou 365
transferências voluntárias, 56 emendas parlamentares e 39 propostas do Fundo Estadual de Saúde. Os Recursos Humanos, os Materiais
e a Infraestrutura mostraram-se suficientes para a consecução dos objetivos estratégicos do governo, todavia, aponta-se como
possibilidade de melhoria a modernização dos equipamentos de informática hoje utilizados, assim como dos sistemas de transmissão de
dados disponíveis, como forma de otimizar o trabalho realizado, o que geraria um impacto positivo nos resultados alcançados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Procedimentos burocráticos internos e externos, e, determinação conforme DECRETO Nº 28.635-

E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que ¿DECLARA estado de calamidade pública em todo o território
do Estado de Roraima

Orçamentárias Contingenciamento Orçamentário

Administrativas  Mão de Obra Especializada

Outras Restrições geradas pelo COVID 19

Administrativas Casa Militar:Procedimentos burocráticos internos e externos, e, determinação conforme
DECRETO Nº 28.635-E de 22/03/20, e DECRETO Nº 28.791-E, DE 13/05/20, que Altera o Decreto

nº  28.635-E DE 22/03/20

Participação Social:
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Casa Militar: Deixamos de mensurar essa questão, uma vez que não existe mecanismo permanente de participação da sociedade nas
ações desse programa.
A Casa Militar não mantém canais de acesso com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões.

SERBRAS: No que concerne ao grau de participação do público alvo no programa, pode-se inferir, em razão dos resultados exitosos
obtidos na defesa dos interesses do Governo Estadual junto aos Órgãos da União, que os objetivos foram plenamente alcançados. Por se
tratar de programa voltado à interação entre os governos estadual e federal, não existem mecanismos aptos a aferir a participação da
sociedade nessa atividade. Em outros termos, o programa envolve, unicamente, Órgãos dos Governo Estadual e Federal, sem a
participação direta da sociedade, em que pese ser esta, em última análise, a beneficiária final das tratativas encetadas por meio do
programa.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2072-Organização do Cerimonial Público

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13101-Casa Civil

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 273,00

Total: 273,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

191,00 273,00 142,93

Análise da Meta Física:
A régua de parâmetros demonstra uma deficiência com o índice apurado de 142,93 % acima da meta inicialmente prevista de 191, porém
tivemos um ano atípico marcado por grandes acontecimentos, e com a redução no número de servidores em alguns órgãos da
administração direta, face as medidas de enfretamento ao Corona Vírus - COVID-19, ocorreu uma centralização das ações de todos os
eventos no Cerimonial público, o qual executou suas atividades dentro dos rigorosos critérios distanciamento estabelecidos pelo Ministério
da Saúde em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1  Promover assessoramento inerente ao
Governo, realizando as atividades de relações

públicas e cerimonial em eventos ocorridos
em todo o Estado de Roraima

142.93 Eventos Realizados

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No que tange a execução financeira, os pontos negativos para a obtenção do resultado esperado foram satisfatórios, considerando a grave
crise mundial ocasionada pela pandemia do COVID -19.
Porém as medidas de austeridades visando diminuir a propagação do vírus COVID-19, não comprometeram a execução das medidas
previstas por esta Unidade Orçamentária na Ação 2072, sendo que todos os eventos necessários no exercício em análise, foram
realizados seguindo rigorosamente os protocolos de Saúde, com a higienização dos locais e o distanciamento entre as autoridades
participantes.
Os recursos financeiros disponíveis na ação foram suficientes para o cumprimento das metas previstas no exercício de 2020, com a
liquidação de 59,92 % (cinquenta e nove virgula noventa e dois por cento) da dotação inicial prevista na LOA/2020, que correspondem ao
montante de R$ 369.709,00(trezentos e sessenta e nove mil setecentos e nove reais), logo, o total empenhado em relação a dotação
orçamentária inicial disponível na ação: 2072 - Organização do Cerimonial Público, correspondem a 81,58% com o total das despesas
empenhadas que correspondem ao montante de R$ 503.339,92 (quinhentos e três mil trezentos e e trinta e nove reais e noventa e dois
centavos),mesmo diante das dificuldades enfrentadas no exercício de 2020.

Ação: 2153-Promoção de Eventos Sócio-Políticos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13101-Casa Civil

Produto: Evento Promovido

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.625,00

Total: 1.625,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.500,00 1.625,00 108,33

Análise da Meta Física:
A execução desta Ação: 2153 - Promoção de Eventos Sócios - Políticos, fica a cargo do Departamento pelo Departamento de Assuntos
Técnicos e Legislativo - DATL /Casa Civil, sendo que no exercício de 2020 foram 1.625 (mil seiscentos e vinte cinco) eventos promovidos
com a participação efetiva das autoridades superiores desta unidade Administrativa.
Os resultados alcançados em cada objetivo, comparando-os com as metas estabelecidas na Ação o resultado foram  ótimos, considerando
a logística disponível, mão de obra capacitada disponível, e com o agravamento da crise ocasionado pela pandemia do COVID -19, foram
necessárias a implantação de medidas de reorganização do trabalho com utilização do trabalho remoto tipo home office para os servidores
portadores de comorbidades e afastamento daqueles com mais 60 (sessenta) anos de idade.
Portanto, mediante a demanda, os atos normativos foram devidamente expedidos e publicados, consoante a legislação aplicada aos
mesmos sem prejuízo ao cumprimento dos prazos legais.
Ações desenvolvidas pelo Departamento de Assuntos Técnicos e Legislativo - DATL:
Quantidade de Atos Expedidos:
Decreto Regulamentares publicados, exceto de Pessoal - 1.485 und.,
Mensagens Governamental (Projeto de Lei) - 57 und.,
Leis Ordinárias - 74 und.,
Leis Complementares - 09 und.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover assessoramento direto o Chefe do
Poder Executivo em assuntos de natureza

política, social e parlamentar, podendo agir em
articulação com o Cerimonial, agendas de
audiências e quaisquer outras missões ou

atividades do interesse do Estado.

108 Eventos Realizados

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em face o agravamento da crise ocasionada pela pandemia do COVID - 19, não houve despesas no orçamento previsto na Ação 2153,
tendo em vista a implantação de medidas protetivas para o isolamento e tratamento dos servidores enfermos, implantação de rodízio de
jornada de trabalho, visando diminuir o número de pessoas circulando nas dependências do Palácio Senador Hélio Campo, sendo que tais
medidas de isolamento social impactaram na execução financeira da Ação, porém não comprometeram a execução das medidas previstas
por esta Unidade Orçamentária, em virtude da implantação do trabalho remoto por home office, desta forma as ações foram devidamente
executadas dentro da razoabilidade disponível.

Ação: 2128-Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço do Estado

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13103-Casa Militar

Produto: Hora de vôo realizada

Unidade de Medida: Hora

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7,00

Total: 7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

600,00 7,00 1,17

Análise da Meta Física:
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Com o DECRETO Nº 28.635-E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que ¿DECLARA estado de calamidade pública em todo o território do Estado
de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿ e
DECRETO Nº 28.791-E, DE 13 DE MAIO DE 2020, que ¿Altera o Decreto nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID
-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿.
Informo que a Casa Militar, mesmo considerando as particularidades da pasta tem esforços no sentido de apoiar ações sociais,
objetivando beneficiar diretamente uma parcela significativa da população, bem como, o apoio irrestrito as demais secretarias de governo
em agendas sociais e operacionais diversas.
Entretanto, esta Casa Militar deu prioridade às atividades mínimas mais essenciais visando melhor andamento das metas previstas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover Assessoramento Direto ao
Governador em Assuntos de Natureza

Política, Social e Parlamentar.

1.17 Foram realizados voos de Boa
Vista a Santa Maria do Boiaçu

dando apoio às ações
assistenciais do governo
nessa localidade de difícil

acesso via terrestre.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL destinada para custear as despesas dessa ação é de R$ 4.332.550,00 (Quatro milhões, trezentos
e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).
Vale ressaltar que desse montante da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL temos R$ 3.132.550,00 (Três milhões, cento e trinta e dois
mil e quinhentos e cinquenta reais) exclusivamente recursos destinados a RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS, sendo que foram
realizados R$ 44.032,02 (Quarenta e quatro mil, trinta e dois reais e dois centavos) para o pagamento de reconhecimentos de dívidas junto
a empresa AMAZONAVES referente ao processo SEI nº 13103.00170/2020-30.
Nessa linha, na realidade, ficamos com R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) para custear as despesas realizadas no
decorrer do exercício de 2020, com isso, perfazendo um total de 27,69 % disponível para custear as despesas no exercício de 2020, nessa
ação de governo, e, desse montante de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), essa Unidade Orçamentária, liquidou e efetivou
pagamento o valor de R$ 393.912,04 (Trezentos e noventa e três mil, novecentos e doze reais e quatro centavos), sendo o valor de R$
20.285,25 (Vinte mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para pagamento das despesas referente ao processo SEI
nº 13103.000785/2020.66 junto a empresa VOARE, o valor de R$ 163.090,96 (Cento e sessenta e três mil, noventa reais e noventa e seis
centavos) junto a empresa INFRAERO,  e, finalizando os pagamentos, temos o valor de R$ 210.535,83 (Duzentos e dez mil, quinhentos e
trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) junto a empresa AMAZONAVES.

Ação: 2156-Segurança de Autoridades

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13103-Casa Militar

Produto: 	Autoridade Protegida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 10,00

Total: 10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

20,00 10,00 50,00

Análise da Meta Física:
Com o DECRETO Nº 28.635-E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que ¿DECLARA estado de calamidade pública em todo o território do Estado
de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿ e
DECRETO Nº 28.791-E, DE 13 DE MAIO DE 2020, que ¿Altera o Decreto nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID
-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿.
A execução da Ação foi realizada dentro do esperado, referente ao ÍNDICE ESPERADO, proporcionando segurança do Governador do
Estado de Roraima, seus familiares, bem como as autoridades em visitas oficiais ao Estado.
No tocante, o resultado dos indicadores mostra uma avaliação positiva e dentro do esperado, dessa forma, o programa continua alinhado
com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.
O programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado (Taxa de Autoridades Atendidas, com o Índice Apurado de 50%).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Promover Segurança do Governador,
Familiares e de Autoridades em visita oficial

ao Estado.

50 Foram realizadas as
atividades de segurança

pessoal ao Governador do
Estado e familiares,

locomoção da autoridade e
familiares para os locais de
eventos, levantamento de
informações referente à

segurança interna e externa,
evitando AGLOMERAÇÕES E
RESTRIÇÕES em virtude da

PANDEMIA, minimizando
antecipadamente os possíveis

riscos às Autoridades.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL destinada para custear as despesas dessa ação é de R$ 615.000,00 (Seiscentos e quinze mil
reais).
Considerando que a natureza do serviço está sujeita a situações emergenciais e excepcionais, exigindo muitas vezes medidas extremas
de tomada de decisão com deslocamentos rápidos e eficientes.
Contudo, os recursos orçamentários não foram utilizados em virtude do DECRETO Nº 28.635-E DE 22 DE MARÇO DE 2020, que
¿DECLARA estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿ e DECRETO Nº 28.791-E, DE 13 DE MAIO DE 2020, que
¿Altera o Decreto nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado de
Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências¿.

Ação: 2400-Articulação Político-Institucional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13111-Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em
Brasília

Produto: Articulação Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 460,00

Total: 460,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

400,00 460,00 115,00

Análise da Meta Física:
Em face das peculiaridades do trabalho realizado pela AAPI/SERBRAS, mormente no que concerne à sua localização em Brasília, próxima
aos Órgãos do Governo Federal responsáveis pelas transferências voluntárias que aquela Assessoria monitora, as restrições impostas
pela pandemia do Covid19 não impactaram, de modo significativo, na consecução dos objetivos planejados. Neste contexto, a AAPI
realizou em 2020 223 atendimentos a técnicos/autoridades, participou de 38 reuniões presenciais e outras 95 virtuais para tratar de
assuntos de interesse do Estado de Roraima, realizou 22 visitas técnicas, expediu 247 documentos oficiais e monitorou 365 transferências
voluntárias, 56 emendas parlamentares e 39 propostas do Fundo Estadual de Saúde. Os Recursos Humanos, os Materiais e a
Infraestrutura mostraram-se suficientes para a consecução dos objetivos estratégicos do governo, todavia, aponta-se como possibilidade
de melhoria a modernização dos equipamentos de informática hoje utilizados, assim como dos sistemas de transmissão de dados
disponíveis, como forma de otimizar o trabalho realizado, o que geraria um impacto positivo nos resultados alcançados.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Prestar assessoramento as autoridades e
demais servidores do Estado quando em

Brasília em serviço, e acompanhar as
transferências voluntárias firmadas com a

União a favor do Estado.

100 Em face das peculiaridades do
trabalho realizado pela

AAPI/SERBRAS, mormente
no que concerne à sua
localização em Brasília,
próxima aos Órgãos do

Governo Federal responsáveis
pelas transferências

voluntárias que aquela
Assessoria monitora, as
restrições impostas pela

pandemia do Covid19 não
impactaram, de modo

significativo, na consecução
dos objetivos planejados.
Neste contexto, a AAPI
realizou em 2020 223

atendimentos a
técnicos/autoridades,

participou de 38 reuniões
presenciais e outras 95
virtuais para tratar de

assuntos de interesse do
Estado de Roraima, realizou
22 visitas técnicas, expediu
247 documentos oficiais e

monitorou 365 transferências
voluntárias, 56 emendas

parlamentares e 39 propostas
do Fundo Estadual de Saúde.

Os Recursos Humanos, os
Materiais e a Infraestrutura

mostraram-se suficientes para
a consecução dos objetivos

estratégicos do governo,
todavia, aponta-se como

possibilidade de melhoria a
modernização dos

equipamentos de informática
hoje utilizados, assim como

dos sistemas de transmissão
de dados disponíveis, como
forma de otimizar o trabalho
realizado, o que geraria um

impacto positivo nos
resultados alcançados.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente), foi decorrente das restrições impostas pela pandemia do Covid19 no
ano de 2020, que suspendeu a realização de atividades presenciais no âmbito dos governos federal, estadual e distrital.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Serviços do Estado

Programa: 61-Operações Especiais

Objetivo do Programa: Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a  Formação do Patrimônio Público do
Servidor - PASEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios.

Público Alvo: Órgãos e Entidades  Públicas

Unidade Resp. Programa: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Participação
Percentual da
Receita Própria
Arrecadada no
Total da Receita
do Estado

Fórmula: Relação
entre a Receita
Tributária e a
Receita
Orçamentária X
100

Fonte: SEFAZ

Mensal Percentual 100 100 100 101,38 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Programa atingiu o Índice de 101,38, houve crédito suplementar e anulações, buscando a efetiva amortização da Dívida Publica,
Sentenças Judiciais e Contribuir com a Formação do Patrimônio do servidor - PASEP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
DETRAN:
    Foi realizado um planejamento estratégico em conjunto com todos os colaboradores do órgão, para que seja eficaz e efetivo a execução
de todos os programas. O DETRAN-RR está tentando executar o planejamento estratégico para melhor atender as necessidades dos
usuários do órgão.

Análise da Execução Financeira:
SEFAZ: Analise da execução financeira, havendo suplementação orçamentária para atender as demandas deste programa, assim
alcançando um índice satisfatório.

DETRAN: No ano de 2020 foram feitos os repasses a respeito dos 5% (cinco por cento) do valor arrecadado das multas de trânsito
destinados à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito ¿ FUNSET nos termos do Art. 320 da lei 9.503/97 (Código
de Trânsito Brasileiro) e Portaria nº 95/15 do DENATRAN.

Avaliação dos resultados:
SEFAZ: O resultado do programa alcançou o índice de 101,38, observa-se a que no exercício de 2020, um índice satisfatório.

DETRAN: A ação planejada para este programa foi executada satisfatoriamente.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Houve suplementação orçamentária para atender as despesas no exercício de 2020.

Participação Social:

SEFAZ: Não se aplica.

DETRAN: Através da ouvidoria do órgão, é possível ouvir os usuários e suas solicitações são atendidas dentro da medida do possível.
Além disso, há os canais de comunicação com a população, através do uso das redes sociais como ferramenta útil para que o usuário
exponha o seu descontentamento em caso de problemas com serviços e conheça as ações realizadas pelo DETRAN-RR.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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META FÍSICA
Ação: 2126-Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e

Educação de Trânsito - FUNSET

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima

Produto: Recursos Transferidos

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 12,00

Total: 12,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

12,00 12,00 100,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2020 foram feitos os repasses a respeito dos 5% (cinco por cento) do valor arrecadado das multas de trânsito destinados à
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET nos termos do Art. 320 da lei 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro) e Portaria nº 95/15 do DENATRAN.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Repasse mensal ao FUNSET de 5% do valor
das multas de trânsito arrecadadas no Estado

de Roraima/RR.

100 Abertura de Processo para
efetuar os repasses mensais.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A ação planejada para este programa foi executada satisfatoriamente.

Ação: 2037-Execução de Sentenças Judiciais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22102-Operações Especiais

Produto: Precatório Pago

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2,00

Total: 2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 2,00 100,00

Análise da Meta Física:
Em analise da meta física alcançou o índice 100%, assim atendendo as Sentenças Judiciais (Precatório e RPV).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Executar Sentenças Judiciais 95.96 Precatórios de natureza
alimentícia e genérica e

Requisição de Pequeno Valor
- RPV
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Análise da execução financeira, houve crédito suplementar para atender as despesas com sentenças judiciais, assim atingindo um
resultado ótimo,

Ação: 2073-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22102-Operações Especiais

Produto: Dívida Interna Amortizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Analisando a meta física, constatou um índice ótimo, assim atingindo a meta da ação da Dívida Publica no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Amortização de Encargos da Divida Publica
Interna

97.03 Amortização da Dívida Interna
e pagamento de juros da

Dívida Interna.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Analisando a execução financeira, verificou que houve suplementação orçamentaria nesta ação, assim alcançando um resultado bom.

Ação: 2114-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22102-Operações Especiais

Produto: Patrimônio do Servidor Formado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 10,00

Total: 10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10,00 10,00 100,00

Análise da Meta Física:
Análise da meta física, a ação alcançando o índice ótimo, atendendo as despesas com Contribuição para Formação do Patrimônio -
PASEP, no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Contribuir para formação do patrimônio do
servidor publico PASEP.

96.45 Contribuição para Formação
Patrimônio - PASEP.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Analisando verifico-se o índice de 96,45, assim o resultado sendo satisfatório  no exercício de 2020, houve crédito suplementar nesta
ação.

Ação: 2120-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22102-Operações Especiais

Produto: Dívida Externa Amortizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Verifica-se que não houve nenhuma realização de amortização de encargos financeiro da Divida externa.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Amortizar encargos sociais de financiamento
da Divida Externa junto ao BID.

0 Não houve Amortização de
encargos financeiros da

Dívida externa junto ao BID.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não nenhuma execução financeira nessa ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Serviços do Estado

Programa: 65-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

Objetivo do Programa: Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários
estabelecidos em Lei.

Público Alvo: Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes

Unidade Resp. Programa: 15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Comprometimento
da Receita
Previdenciária

Fórmula: Despesa
Previdenciária/Re
ceita Liquida x
100

Fonte: IPER

Anual Percentual 12.7 15.34 13.35 19,92 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento das Receitas Previdenciárias em relação às Despesas, ou seja, o Equilíbrio
Financeiro e a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS em
cada exercício financeiro (Lei nº 9.717/98, art.1º caput; Portaria do MPS Nº 204/08, art. 5º, II, art. 14; Portaria do MPS nº 402/08, art. 8º e
9º). Logo, o índice obtido no final do exercício de 2020, demonstra uma situação favorável ao Instituto de Previdência do Estado de
Roraima - IPER, haja vista que as despesas com as obrigações de assegurar o gozo dos benefícios representam 19,92% (dezenove
vírgula noventa e dois por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) e da remuneração
de investimentos; o acréscimo em 6,57% (seis vírgula cinquenta e sete por cento) acima do indicador previsto para o exercício de 2020 foi
motivado pelo aumento da demanda pelos benefícios previdenciários previstos em Lei , porém esse aumento acima do previsto, não
compromete a gestão dos recursos e seu equilíbrio financeiro e atuarial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
IPER: O índice reflete a relação entre o total das receitas/despesas previstas em relação à despesa executada no ano de 2020, neste
sentido a taxa de 32,35% classificada como altamente deficiente, na verdade não representa algo ruim para o Instituto, muito pelo
contrário, nos diz que dos valores previstos para receita/despesa no ano de 2020, o IPER executou apenas 32,35% desses valores, com
pagamento de benefícios e despesas administrativas, representando assim uma situação previdenciária superavitária ao Instituto de
Previdência, neste sentido os valores superavitários ficam na Instituição para serem geridos, com o objetivo de rentabilizar conforme nossa
meta atuarial, para que tenhamos recursos suficientes para a concessão dos benefícios previdenciários aos segurados. Portanto, quando
o segurado do sistema previdenciário estadual preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias voluntárias,
compulsória ou por invalidez e pensão por morte), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja
atendida o mais breve possível.

TCE: Os recursos financeiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima ¿ TCERR, para a Ação 2311 ¿ Pagamento de Aposentadoria e
Pensões, foram suficientes, pois foi efetuado o pagamento no valor de R$ 383.883,24, realizando a execução financeira da ação, em
100%.

TJ: Os recursos financeiros disponibilizados foram suficientes para a manutenção desta ação, em fluxo compatível com a programação
estabelecida.

Avaliação dos resultados:
IPER: No Exercício de 2020 foram realizados, em média 910 atendimentos por mês, sendo estes: solicitação de informações de
aposentadorias e pensões, impressão de contracheque, informações sobre pagamentos, desconto realizados na folha de pagamentos,
recebimento e entrega de documentos, atualização cadastral, dentre outros. Quanto aos BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, no ano de
2020 foram concedidos: - Reservas/ Reformas: 2    - pensões por morte de militar: 4    -  Auxílio Doença: 0    - Salário Maternidade: 0    -
Auxílio Reclusão: 0    - Aposentadorias civis: 361    - pensões por morte civil: 69. Cabe registrar que após a EC Nº 103/2019, o IPER não
concede mais benefícios temporários.

TCE: Conforme planejado, O Tribunal de Contas do Estado de Roraima ¿ TCERR, para a Ação 2311 ¿ Pagamento de Aposentadoria e
Pensões, os resultados foram realizados, no exercício de 2020, pois a meta física, visando o pagamento de 2 pensões, foi realizada em
100%.

TJ: Através dos resultados obtidos, verificou-se que os objetivos previstos foram alcançados.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Tecnológicas As conexões com outros órgãos que não estavam operantes presencial e/ou On-line, como por

exemplo, para expedição de documentações para atendimento de Checklist de benefício a ser
concedido.

Outras Morosidade no envio das documentações enviados pelos órgãos de origem ao IPER, necessárias
à instrução dos processos previdenciários

Participação Social:

O Programa é direcionado aos servidores participantes do RPPS e seus dependentes legais, no entanto seus atos podem ser vistos por
toda sociedade por se tratar de uma autarquia pública, estando os usuários amparados pelo direito ao acesso às informações, nos moldes
da Lei Nº 12.527/11 e demais normativos legais, por intermédio dos portais da transparência do IPER e do Governo e site institucional do
IPER. Cabe ressaltar que no Conselho Estadual de Previdência - CEP, a sociedade civil possui acento, sendo o referido conselho
responsável por acompanhar e aprovar atos do IPER.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2311-Pagamento de Aposentadoria e Pensões  TCE-RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Produto: Pessoa Beneficiada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 2,00

Total: 2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 2,00 100,00

Análise da Meta Física:
Foram realizados os pagamentos de 2 (duas) pensionistas, no exercício de 2020, de acordo com o planejado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Pagamento de Pensão. 100 Conforme planejado, foram
efetuados os pagamentos de

2 (duas) pensionistas, no
exercício de 2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Conforme planejado, foram realizados os pagamentos de 2 (duas) pensionistas, no exercício de 2020.

Ação: 2338-Pagamento de Aposentadorias e Pensões

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Produto: Pessoa Beneficiada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7,00

Total: 7,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10,00 7,00 70,00

Análise da Meta Física:
O IPER  assumiu o pagamento da despesa de (03) dois pensionistas. Sendo assim, foi alcançado 70% da meta inicialmente prevista para
esta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Pagamento de aposentadorias e Pensões de
servidores e magistrados

100 Pagamento de aposentadorias
e Pensões de servidores e

magistrados

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Os recursos financeiros disponibilizados foram suficientes para a manutenção desta ação, em fluxo compatível com a programação
estabelecida.

Ação: 2383-Educação Previdenciária

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima

Produto: Servidor Treinado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 45,00

Total: 45,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 45,00 45,00

Análise da Meta Física:
Os Recursos Financeiros liberados para execução da Ação (Educação Previdenciária) foram suficientes para atender a demanda existente
na dotação. No exercício de 2020 foram capacitados 45 servidores. Cabe destacar que atualmente o IPER possui 81 servidores, sendo
assim, 55,56% dos servidores foram capacitados no ano de 2019

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 ASSEGURAR A CAPACITAÇÃO DOS
SERVIDORES, OBJETIVANDO OFERTAR

SERVIÇOS COM QUALIDADE E
EFICIÊNCIA, BEM COMO ESCLARECER E

INFORMAR AO SEGURADO,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOBRE

A GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

45 Em 2020 foram capacitados
45 servidores do Instituto,

através de 3 cursos in
company virtual e 2 cursos

telepresenciais, totalizando 5
capacitações.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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No exercício de 2020, os R$ 140.000,00 dotados inicialmente para a ação " Educação Previdenciária" foram insuficientes, sendo
necessário remanejamento de valores dentro da mesma unidade orçamentária, para atender às necessidades da dotação. Das
capacitações realizadas, 3 foram In Company, uma com participação de 10 servidores, relativo à Política de Investimentos, outra com 12
servidores, com foco na gestão de investimentos e uma outra com a participação de 25 servidores, que tratou da reforma da previdência
promovida pela EC 103/2019. Além das capacitações in Company, o Instituto proporcionou a participação dos servidores em outros dois
cursos telepresenciais, sendo que alguns servidores participaram de mais de uma capacitação. Ao todo, em 2020, 45 servidores
participaram de 1 ou mais capacitações ofertadas pelo IPER. Cabe destacar que, atualmente, o IPER conta com 81 servidores em seu
quadro funcional, sendo assim, 55,56% dos servidores foram qualificados no exercício de 2020.

Ação: 3508-Aquisição do Imóvel Sede IPER

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima

Produto: Imóvel Adquirido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não foi adquirido o imóvel conforme planejado devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao
atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto, com conforto e segurança necessários para uma boa prestação dos
serviços e com sua localização em uma área central e de fácil acesso aos seus beneficiários, cujo valor seja compatível com o previsto no
orçamento de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (SEDE DO IPER) 0 O IPER não realizou a
aquisição de imóvel para sede
própria por não ter encontrado

imóvel dentro dos padrões
técnicos necessários ao

atendimento dos servidores
ativos, inativos e pensionistas,
com valor compatível ao valor

disponível na dotação.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não foi adquirido o imóvel conforme planejado devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao
atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto, com conforto e segurança necessários para uma boa prestação dos
serviços e com sua localização em uma área central e de fácil acesso aos seus beneficiários, cujo valor seja compatível com o previsto no
orçamento de 2020

Ação: 2384-Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor
Contribuinte do Estado de Roraima

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15601-Fundo Financeiro do IPER

Produto: Fundo Gerenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Financeiro, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios
previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da Administração direta, indireta e fundacional, titulares de cargos efetivos,
que ingressaram no serviço público estadual até 19 de janeiro de 2005. Portanto, quando o servidor segurado do sistema previdenciário
estadual preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (aposentadorias) ou seus dependentes (pensão) são adotadas todas as
medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do desempenho da
Ação reflete ao custeio dos benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direto garantido em Lei previdenciária, sendo estes
benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a legislação vigente, logo, todos
os benefícios requeridos em 2020 foram analisados e concluídos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 CONCEDER E MANTER OS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS PREVISTOS EM LEI,

PARA ATENDER A DEMANDA DOS
SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E

PENSIONISTAS ENQUADRADOS NO
FUNDO FINANCEIRO

100 FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS PARA

CONCESSÃO E
PAGAMENTO DOS

BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS AOS
SERVIDORES ATIVOS,

INATIVOS E PENSIONISTAS
DO FUNDO FINANCEIRO.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer
que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2020, no Fundo Financeiro, foram todos atendidos, logo, os
recursos  disponibilizados  na  Ação  foram  suficientes  para  atender  à  demanda  dos  benefícios  previdenciários  previstos  em  Lei  e
devidamente  requeridos  pelo  Servidor/Beneficiário. Cabe esclarecer que do valor orçado R$ 184.502.450, apenas R$ 47.180.000,00
correspondiam à previsão de despesas na UO e R$ 137.322.450,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do
Superávit Previdenciário.

Ação: 2385-Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor
Contribuinte do Estado de Roraima

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15602-Fundo Previdenciário do IPER

Produto: Fundo Gerenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Previdenciário, tem por finalidade assegurar o gozo dos
benefícios previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da Administração direta, indireta e fundacionais, titulares de
cargos efetivos, que ingressaram no serviço público estadual após 19 de janeiro de 2005. Portanto, quando o servidor segurado do
sistema previdenciário estadual preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (aposentadorias) ou dependentes (pensão) são
adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do
desempenho da Ação reflete ao custeio de todos os benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direto garantido em Lei
previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a
legislação vigente, logo, todos os benefícios requeridos em 2020 foram analisados e concluídos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 CONCEDER E MANTER OS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS PREVISTOS EM LEI,

PARA ATENDER A DEMANDA DOS
SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E

PENSIONISTAS ENQUADRADOS NO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

100 FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS PARA

CONCESSÃO E
PAGAMENTO DOS

BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS AOS
SERVIDORES ATIVOS,

INATIVOS E PENSIONISTAS
DO FUNDO

PREVIDENCIÁRIO.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer
que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2020, no Fundo Previdenciário, foram todos atendidos, logo, os
recursos  disponibilizados  na  Ação  foram  suficientes  para  atender  à  demanda  dos  benefícios  previdenciários  previstos  em  Lei  e
devidamente  requeridos  pelo  Servidor/Beneficiário. Cabe esclarecer que do valor orçado R$ 76.324.820,00, apenas R$ 10.883.670,00
correspondiam à previsão de despesas na UO e R$ 65.441.150,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do
Superávit Previdenciário.

Ação: 2459-Gestão do Fundo Previdenciário dos Militares do Estado de Roraima

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 15603-Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

Produto: Fundo Gerenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Militar, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios
previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores efetivos militares do estado de Roraima. Portanto, quando o servidor
segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (Reserva remunerada e reforma) ou
seus dependentes (pensão) são adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais
breve possível. Logo, a análise do desempenho da Ação reflete ao custeio de todos os benefícios previdenciários, a qual os servidores têm
o seu direto garantido em Lei previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e
requerido de acordo com a legislação vigente, logo, todos os benefícios requeridos em 2020 foram analisados e concluídos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1  CONCEDER E MANTER OS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS PREVISTOS EM LEI,

PARA ATENDER A DEMANDA DOS
SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E

PENSIONISTAS ENQUADRADOS NO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MILITAR DE

RORAIMA

100 FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS PARA

CONCESSÃO E
PAGAMENTO DOS

BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS AOS
SERVIDORES ATIVOS,

INATIVOS E PENSIONISTAS
DO FUNDO MILITAR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer
que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2020, no Fundo Previdenciário Militar, foram todos atendidos,
logo, os recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender à demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e
devidamente requeridos pelo Servidor/Beneficiário. Cabe esclarecer que do valor orçado de R$ 16.673.688,00, apenas R$ 4.112.000,00
correspondiam à previsão de despesas na UO e R$ 12.561.688,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do
Superávit Previdenciário.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: Serviços do Estado

Programa: 66-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais

Objetivo do Programa: Liquidar saldo devedor com fornecedores e causas trabalhistas constantes nos processos.

Público Alvo: Empresas em Extinção

Unidade Resp. Programa: 22101-Secretaria de Estado da Fazenda

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Liquidação de
Processos

Fórmula: Número
de Processos
Liquidados /
Número de
Processos em
Liquidação X 100

Fonte: DER - EX

Anual Percentual 4 10 10 3,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Foram abertos 3 processos, para atender a folha de pagamento dos cargos comissionados, patronal e contratos vigentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
O índice é deficiente, devido os processos de restos a pagar não terem sido executados por estarem nos órgãos de controle.

Avaliação dos resultados:
O público alvo teve a efetividade parcialmente atingida pelos indicadores dos objetivos.

Pois os processos de restos a pagar e de exercícios anteriores não foram conclusos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Financeiras O financeiro depende de repasse da Sefaz.

Participação Social:

A entidade não contempla a ação de Participação Social.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 3377-Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 28301-Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima -
DER/RR em Extinção

Produto: Processo Liquidado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 3,00
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Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 3,00 3,00

Análise da Meta Física:
Foram abertos de 3 processos, para atender a folha de pagamento de pessoal comissionados, patronal e contratos vigentes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manutenção da entidade, deliberar o Ativo e
Passivo do DER/RR em Extinção

3 Pagamentos da folha dos
cargos comissionados,

encargos sociais e contratos.

2 Manutenção da entidade, deliberar o Ativo e
Passivo da DERR/RR em Extinção

3 Pagamentos da folha dos
cargos comissionados,

encargos sociais e contratos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A meta não foi atingida, devido os processos de restos a pagar não terem sido regularizados, por estarem em órgão de controle para
análise.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 33-Defesa Agropecuária

Objetivo do Programa: Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.

Público Alvo: Produtores

Unidade Resp. Programa: 18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Propriedades
Fiscalizadas

Fórmula:
Propriedades
fiscalizadas /
Propriedades
cadastradas - 1 x
100

Fonte: ADERR

Anual Percentual 18.36 20 18.5 23,90 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

 No exercício em análise, foram fiscalizadas 2.875 propriedades das 12.010 propriedades cadastradas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:
O Plano Anual de Trabalho  PAT 2020 é o Planejamento Operacional de Curto Prazo e tem fundamental importância na orientação das
ações a serem realizadas pela ADERR ele é o instrumento de gestão de que a instituição dispõe para alcançar a concretização dos seus
objetivos estratégicos e sua missão.
As ações acima descritas (PAT 2020) foram previstas com a intenção de atingir um patamar adequado de sanidade animal para
manutenção dos status sanitários exigidos pelos mercados nacionais e internacionais dos produtos de origem animal produzidos em todo o
mundo. Tais exigências orientam os planos de ação definidos pelos programas sanitários Brasileiros com execução pelos serviços
estaduais de defesa agropecuária- SVE.
Hoje completando 20 anos de vacinação contra Febre Aftosa, no estado de Roraima, o estado vem tendo grandes conquistas no que se
diz respeito à sanidade animal, qualidade do produto oferecido para consumo na mesa da população em geral, assim como abertura de
novos mercados, como a conquista em 2018 na OIE ¿ Organização Mundial de Saúde Animal o reconhecimento internacional de livre de
febre aftosa com vacinação. Este foi um passo importantíssimo para abertura de possíveis mercados internacionais aos produtos de
origem animal produzidos no estado.
As ações de Defesa Sanitária são garantidoras de mercados internos nacionais e principalmente os externos aos produtos aqui produzido,
visto que as principais barreiras comerciais mundiais serem sanitárias.
Tendo em vista a pandemia COVID 19, iniciada em março de 2020, o planejamento de execução do PAT no ano de 2020 foi prejudicado
em suas ações, sendo feito pouco por fonte própria e tendo algumas ações realizadas por convênio que entrou em vigência já no último
trimestre de 2020, com andamento previsto até final de 2021.
Porém ainda assim, com o decreto da pandemia covid-19, muitas ações precisaram ser congeladas, visando salvaguardar a saúde dos
servidores e produtores rurais que utilizaram suas propriedades para se protegerem e se isolarem da pandemia.
Com todas as dificuldades, conseguimos a manutenção do status de livre de Febre Aftosa com vacinação, assim como a continuidade do
pleito de "Livre de Febre Aftosa sem Vacinação" e manutenção de ações básicas, como emissões de GTA, atualizações cadastrais,
algumas vigilâncias, campanha de vacinação, abates, liberações e certificações de empresas.
A Erradicação da Febre Aftosa sempre foi o carro chefe da Diretoria de Defesa e inspeção animal desta agência, pois o programa, não só
no estado, mas como em todo o país, é ¿estruturador¿ da defesa animal, por ser uma doença de grande impacto comercial e
consequentemente financeiro para todo o país. O que explica tanta atenção e necessidade de erradicação da mesma dos nossos
rebanhos.
Hoje com a defesa agropecuária do estado, já estruturada e o andamento na execução do plano de ação de retirada da vacinação de todo
o país, a defesa animal do estado, está trabalhando com os demais programas da defesa animal, lado a lado com a retirada da vacina de
Febre aftosa, assim garantindo qualidade e sanidade nas demais espécies de produção.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição

Participação Social:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2379-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima

Produto: Inspeção/Fiscalização Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.059,00

Total: 1.059,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2.162,00 1.059,00 48,98

Análise da Meta Física:
 A inspeção dos produtos de origem animal garante que o consumidor terá em sua mesa produtos seguros para o consumo, sem risco de
enfermidades transmitidas por alimentos. Além disso, a inspeção e fiscalização dos produtos evita fraudes em alimentos e garante o
cumprimento dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade dos produtos elaborados pelas indústrias alimentícias assim, um
produto de qualidade para o consumidor.
O Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.) do Estado de Roraima tem como prioridade a Inspeção e
Fiscalização Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, destinado a preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a
integridade dos produtos e a saúde e os interesses do consumidor.
Esta responsabilidade estende-se ao atendimento das demandas e necessidades do setor produtivo, dentro de suas possibilidades e
implicações legais, participando e dando sua contribuição para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de produtos de origem
animal.
Durante o ano de 2020, o serviço teve dificuldades na execução de algumas ações, visto a situação de saúde que assola o mundo com a
pandemia da COVID-19. Porém os serviços essenciais foram mantidos cumprindo o seu compromisso com a saúde e com o
abastecimento à população.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS
DE INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL,
GARANTINDO AO CONSUMIDOR

PRODUTOS DE QUALIDADE

48.98 Inspeção higiênico sanitário
permanente no matadouro

frigorífico de bovinos e
bubalinos no Município do

Cantá (215);  Inspeção
higiênico sanitário permanente

no matadouro frigorífico de
bovinos e bubalinos no

Município de Boa Vista (245);
Inspeção higiênico sanitário
permanente no matadouro

frigorífico de bovinos e
bubalinos no Município d

Rorainópolis (104);  Inspeção
higiênico sanitário permanente
no abatedouro de frangos no
Município de Boa Vista (219);
Inspeção higiênico sanitário

permanente no abatedouro de
aves no Município de

Rorainópolis (13); Inspeção
higiênico sanitário em

indústrias de produtos cárneos
com registro no S.I.E (13);

Inspeção higiênico sanitário
em indústrias de produtos

lácteos com registro no S.I.E
(42); Inspeção higiênico

sanitário em indústrias de
produtos das abelhas com

registros no S.I.E. (01);
Inspeção e fiscalização em
entrepostos pesqueiros com

registro no S.I.E. (01);
Inspeção e fiscalização em
granjas produtoras de ovos
com registro no S.I.E. (08);
Educação Sanitária (01);

Vistoria inicial de
estabelecimento (avaliação do
projeto de construção, reforma

ou ampliação), conforme
demanda  (20); Vistoria final

de estabelecimento, conforme
demanda (05); Coleta de água
para análise físico química e

microbiológica (32);

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando que o Estado vem passando por uma crise financeira, durante o exercício em análise, houve a necessidade de
remanejamento de recursos da área fim para a área meio para que pudéssemos honrar os compromissos com nossos credores evitando
assim , que os serviços essenciais realizados pelas áreas fins não fossem prejudicadas. Tal remanejamento foi realizado para pagamento
das despesas consideradas essenciais para o funcionamento desta ADERR tais como: Energia elétrica, água, telefonia fixa, internet,
gerenciamento de combustível e manutenção de veículos entre outras despesas.
No exercício de 2020 foi firmado convênio entre MAPA/SFA/ADERR no valor de 4.369.029,94 para reestruturação, implantação e
manutenção de Unidades de Defesa Agropecuária no Estado, sendo contemplado despesas de custeio e investimento.

Ação: 2380-Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima

Produto: Inspeção Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 586.642,00

Total: 586.642,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

282.385,00 586.642,00 207,75

Análise da Meta Física:
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Dentre as ações previstas para controle da praga quarentenária Mosca da Carambola (Bactrocera carambolae), previstas na INSTRUÇÃO
NORMATIVA No- 28, DE 20 DE JULHO DE 2017 está o Controle do trânsito de frutos hospedeiros da praga, originários de regiões com
ocorrência de captura da praga. Neste sentido a atividade realizada nos Postos de Vigilância Agropecuária - PVA cumpre papel essencial
no atendimento a emergência fitossanitária pelo que, estão instalados nos acessos desses municípios para cidade de Boa Vista.
Todos os PVAs atuam com o controle zoofitossanitário, mesmo que o foco seja o controle do trânsito de frutos hospedeiros da mosca da
carambola assim mitigando o risco de dispersão da praga (mosca da carambola) para outros estados da federação por meio transporte de
frutos in natura, ou mesmo para outros Municípios no Estado de RR. Dessa forma os números de fiscalização e inspeção alcançados pelos
postos de vigilância agropecuária (PVA) no cumprimento da medida 4 são essenciais para sanidade agropecuária estadual.

As metas da Diretoria de Defesa, Inspeção e Classificação Vegetal previstas para o ano foram superadas. As razões que contribuíram
elevação na quantidade das ações previstas estão listadas abaixo:
*Execução do Convênio MAPA/ADERR - Plataforma Brasil nº 902747/2020; - Com a disponibilização de recursos financeiros, foi possível
manter a presença de policiamento 24 h nos PVAs, o que ocasionou número superior de inspeções realizadas
*Maior movimentação de pessoas para áreas rurais próximas a capital de Boa Vista, visto as restrições sanitárias contra Covid19, no
perímetro urbano da cidade; com exceção das fiscalizações no aeroporto e rodoviária que tiveram redução, justamente pela diminuição de
partidas de RR para outros estados, também pelas restrições sanitárias impostas pelas medidas contra Covid19;
*Intensificação das ações motivada pela ocorrência de novos focos da mosca da carambola (emergência fitossanitária);
*Houve maior cobrança pela gestão, no sentido de que fosse maior o registro de abordagens feitas nos PVAs, com respectivo lançamento
no sistema SIGADERR, do qual se obtém o registro das atividades por PVA e Período específico.
*A ampliação conjunta das ações ocorreu, sobretudo pela necessidade da abertura econômica do Estado de Roraima pelo fomento ao
agronegócio, atualmente restrito a algumas culturas pela ocorrência de pragas quarentenárias.
Como a previsão dos indicadores decorrem da avaliação de histórico de ações de anos anteriores, pode ter sido subestimado as
atividades para 2020, em decorrência de fatores que ocasionaram elevação nos valores efetivados em 2020, e que não observados no
exercício anterior.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 LEVANTAMENTO, MONITORAMENTO,
CADASTRO E CONTROLE DE PRAGAS

1 Levantamento e
monitoramento do câncro
cítrico e demais pragas

cítricas (467); apoiar as ações
de combate, erradicação e

monitoramento da mosca da
carambola (1.977); apoiar as

ações emergenciais de
combate, erradicação e

monitoramento da mosca da
carambola (1.977);

levantamento e erradicação
do cancro da videira (03);

levantamento, monitoramento
e erradicação do moko da

bananeira(ralstonia
solonacearum) e do mal do

panamá (fusarium oxysporum
f. Sp. Cubense raça 2 e 4)

(213); levantamento,
monitoramento do moniliase

do cacaueiro (152);
levantamento, cadastro de

propriedades, monitoramento
do bicudo da acerola (83).

2 MONITORAMENTO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO E DO USO

DE AGROTÓXICOS NO ESTADO

1 Cadastro de revenda de
agrotóxicos (05); Fiscalização

de comercialização de
produtos de agrotóxicos e
afins (1.184); campanha

educativa (02).

3 FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE
PRODUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

1 certificação fitossanitária:
fiscalização periódica das

atividades dos responsáveis
técnicos, unidades de

produção e consolidação
atualmente inscritas e novas

unidades conforme in 33/2016
(205).
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4 FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA NOS
POSTOS DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA

DE RORAIMA

1 Fiscalização e  inspeção no
posto de vigilância

agropecuária do Jundiá
(44.298); fiscalização e
inspeção no posto de

vigilância agropecuária do
Bonfim (119.203); fiscalização

e inspeção no posto de
vigilância agropecuária
Murupú (210.020); 4 -

fiscalização e inspeção na
rodoviária internacional de boa
vista e aeroporto internacional

de Boa Vista (500);
fiscalização e inspeção o

posto de vigilância
agropecuária do Passarão

(24.997); fiscalização e
inspeção o posto de vigilância
agropecuária do Alto Alegre e
Recrear (181.284); supervisão
em barreiras de fiscalização

(12); melhorias e adequações
nos postos de vigilância

agropecuária (03)

5 INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
VEGETAL

1 Registro, fiscalização e
inspeção de estabelecimentos
manipuladores de produtos de

origem vegetal (23); visita
técnica e educação sanitária

(07).

6 CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS 1 Visita técnica, fiscalização de
estabelecimentos

embaladores de grãos e
farinha de mandioca e coleta

de amostras (08);
Classificação de grãos e
farinha de mandioca (09).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando que o Estado vem passando por uma crise financeira, durante o exercício em análise, houve a necessidade de
remanejamento de recursos da área fim para a área meio para que pudéssemos honrar os compromissos com nossos credores evitando
assim , que os serviços essenciais realizados pelas áreas fins não fossem prejudicadas. Tal remanejamento foi realizado para pagamento
das despesas consideradas essenciais para o funcionamento desta ADERR tais como: Energia elétrica, água, telefonia fixa, internet,
gerenciamento de combustível e manutenção de veículos entre outras despesas.
No exercício de 2020 foi firmado convênio entre MAPA/SFA/ADERR no valor de 4.369.029,94 para reestruturação, implantação e
manutenção de Unidades de Defesa Agropecuária no Estado, sendo contemplado despesas de custeio e investimento.

Ação: 2381-Defesa Sanitária Animal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima

Produto: Inspeção/Fiscalização Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4.068,00

Total: 4.068,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5.809,00 4.068,00 70,03

Análise da Meta Física:

Estado de Roraima

      131



 As metas da Diretoria de Defesa, Inspeção e Classificação Animal previstas para o ano foram atendidas conforme permitido pelo
andamento da pandemia COVID 19, ao qual o mundo tem passado
*Início da execução do convenio nº 902747/2020-MAPA/SFA/ADERR , no último trimestre de 2020;
*Atualização da legislação de defesa animal e inspeção de produtos de origem animal, em andamento para aprovação pela ALE;
*Atualização de portarias e POPs dos programas sanitários estaduais;
*Andamento na execução do Plano de Ação Nacional de retirada da vacina contra Febre Aftosa no Brasil, tornando assim o estado e todo
o Brasil livre de Febre aftosa sem vacinação, com previsão para 2022 em Roraima;
*Aumento das ações de vigilância e estruturação da Defesa agropecuária, visando a manutenção de status de livre de Febre Aftosa sem
vacinação;
*Andamento do Plano de execução da QUALI-SV (nova ferramenta de verificação da qualidade do serviço veterinário oficial nos estados),
referente à auditoria de dezembro de 2018, com previsão de auditoria da execução do plano em janeiro de 2021;
*Implementação e fortalecimento de ações voltadas para demais programas sanitários, tais como PNCEBT (programa nacional de
erradicação da brucelose e tuberculose), PNSS (programa nacional de sanidade suína), PNSA (programa nacional de sanidade das aves),
PNSE (programa nacional de sanidade equídea) dentre outros;
*Previsão (para segundo semestre de 2020) de sorologia no rebanho suíno do estado, como pleito de aquisição de status de livre de
¿Peste suína clássica¿ sem vacinação;
*Previsão (para julho de 2020) de solicitação de equivalência do SISBI-POA(O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, que faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária - SUASA, padroniza e harmoniza os procedimentos de
inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar), onde os  Estados e os Municípios podem
solicitar a equivalência dos seus Serviços de Inspeção com o Serviço Coordenador do SISBI, através da comprovação de que se têm
condições de avaliar a qualidade e a inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura.
Abrindo assim às empresas de produtos e subprodutos de origem animal, acessarem comercio além das fronteiras do estado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

2 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E
TUBERCULOSE ANIMAL (PECEBT)

0 Devido a situação decorrente
da pandemia da covid-19, não

houve possibilidade de
realizar reuniões ou outro tipo

de aglomeração para
realização da tarefa.

3 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE
DOS EQUÍDEOS (PESE)

1 Educação sanitária (02);
fiscalização de propriedades

(02); coleta de material
biológico (01); sacrifício de

animais reagentes (01).

4 PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO
E CONTROLE DA FEBRE AFTOSA EM

RORAIMA - PNEFA-RR

1 Educação sanitária (955);
Ações de vigilância ativa e

passiva (2.005); Fiscalização
da vacinação do rebanho

contra febre aftosa (1.278);
Estudo do soro epidemiológico

(01); Educação continuada
(01).

5 COORDENAÇÃO AGROPECUÁRIA
REGIONAL

1 Coordenação Agropecuária
Regional Centro - Fiscalização
e Auditoria das Unidades do
Interior (26); Coordenação

Agropecuária Regional Norte -
Fiscalização e Auditoria das
Unidades do Interior (16);

Coordenação Agropecuária
Regional Sul - Fiscalização e

Auditoria das Unidades do
Interior (38).

6 VACINAÇÃO OFICIAL EM TERRA INDÍGENA
RAPOSA SERRA DO SOL E SÃO MARCOS

1 Vacinação nas terras
indígenas Raposa Serra do

Sol e São Marcos (02).

7 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE
RAIVA DOS HERBÍVOROS

1 Educação sanitária (01);
Vigilância em propriedades

rurais (66).

8 PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
AVÍCOLA (PNSA)

0 Devido a situação decorrente
da Pandemia da Covid-19,
não houve possibilidade de

realizar reuniões ou outro tipo
de aglomeração para
realização da tarefa.

9 PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE DOS
ANIMAIS AQUÁTICOS (PNSAA)

0 Devido a situação decorrente
da Pandemia da Covid-19,
não houve possibilidade de

realizar reuniões ou outro tipo
de aglomeração para
realização da tarefa.

11 PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
SUÍDEA

1 Fiscalização e cadastramento
de propriedades (03).

12 PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE DOS
CAPRINOS E OVINOS

0 Devido a situação decorrente
da Pandemia da Covid-19,
não houve possibilidade de

realizar reuniões ou outro tipo
de aglomeração para
realização da tarefa.
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13 PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
APÍCOLA

0 devido a situação decorrente
da Pandemia da Covid-19,
não houve possibilidade de

realizar reuniões ou outro tipo
de aglomeração para
realização da tarefa.

14 SUPERVISÕES DO SISTEMA DE DEFESA
AGROPECUÁRIA

1 Supervisão nos EACs e UDAs
(01).

15 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
E AGLOMERAÇÕES

1 Fiscalização móvel nas
rodovias e vicinais do estado
(13); apoio em fiscalização de
eventos agropecuários (02).

16 UNIDADES DE DEFESA AGROPECUÁRIA 0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Considerando que o Estado vem passando por uma crise financeira, durante o exercício em análise, houve a necessidade de
remanejamento de recursos da área fim para a área meio para que pudéssemos honrar os compromissos com nossos credores evitando
assim , que os serviços essenciais realizados pelas áreas fins não fossem prejudicadas. Tal remanejamento foi realizado para pagamento
das despesas consideradas essenciais para o funcionamento desta ADERR tais como: Energia elétrica, água, telefonia fixa, internet,
gerenciamento de combustível e manutenção de veículos entre outras despesas.
No exercício de 2020 foi firmado convênio entre MAPA/SFA/ADERR no valor de 4.369.029,94 para reestruturação, implantação e
manutenção de Unidades de Defesa Agropecuária no Estado, sendo contemplado despesas de custeio e investimento.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 34-Abastecimento Agroalimentar e Segurança Alimentar

Objetivo do Programa: Dinamizar e organizar a comercialização de produtos agropecuários, estimulando a indústria de
transformação, auxiliando na formação de estratégicas de preparação da produção e do fluxo comercial
e logístico, possibilitando a verticalização, agregando valor à produção agropecuária do Estado de
Roraima, bem como integrar os órgãos governamentais para implementar as ações de Segurança
Alimentar e Nutricional (SAM).

Público Alvo: Agricultores

Unidade Resp. Programa: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de Produtos
Comercializados
no Ano

Fórmula:
Quantidade de
produtos
comercializados
no ano
corrente/quantida
de comercializada
no ano anterior x
100

Fonte:
DEAC/SEAPA

Anual Percentual 54.4 79.64 59.84 82,30 18/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 82,3% apurado é resultado da execução das ações possibilitando o Abastecimento e a Comercialização de 14.208,85
toneladas de produtos Agrícolas no Estado de Roraima.
Consideramos um Índice satisfatório, mesmo tendo ocorrido no período o Decreto de calamidade pública proveniente da pandemia do
Novo Coronavírus o fornecimento de alimentos foi garantido. Muito se deu pela operacionalização do PAA Federal e Estadual e a
manutenção das vendas nas feiras já existentes assim como a abertura de novas na modalidade Drive Thru no momento da crise da
pandemia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Ampliação de mecanismo de monitoramento, controle e avaliação das ações do Departamento com a participação da comunidade civil
envolvida e criação de mecanismo de pesquisa de satisfação do público alvo.

Análise da Execução Financeira:
Os recursos liberados foram satisfatório para a execução das ações. Do montante liberado, 26,9% foi utilizado.

Avaliação dos resultados:
Apesar da crise de calamidade pública que aflige nosso Estado, os resultados alcançados foram positivos e que mesmo com o
contingenciamento de recursos financeiros, conseguimos ofertar ao nosso publico alvo, serviços de acordo com objetivo proposto no PPA
2020/2023.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Financeiras A independência financeira da instituição seria a melhor forma de agilizar a execução do programa

com suas ações e tarefas.

Gerenciais A falta de capacitação técnica de forma continuada, atrelado à complexidade dos projetos e a
pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para atrasos processuais.

Licitatórias A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões e andamento dos
processos.

Orçamentárias O orçamento do Poder Executivo, aprovado em seguida o Decreto de contingenciamento restringiu
a realização financeira para execução das metas físicas com previsão orçamentária no exercício

de 2020.

Tecnológicas A falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação
intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no Estado.

Participação Social:

As informações disponíveis no Departamento, no momento, são insuficientes para avaliar a satisfação do publico atendido.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2284-Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária, Extrativa,

Florestal e Agroindustridal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: 	Produção Comercializada

Unidade de Medida: Tonelada

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.421,00

Total: 1.421,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

23.958,00 1.421,00 5,93

Análise da Meta Física:
A meta física da Ação 2284 se mostra satisfatória devido ao momento de pandemia, que, de uma certa forma, inviabilizou a
comercialização de forma mais ampla.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Espaço para a comercialização da produção
Agropecuaria,, Extrativista, Florestal e

Agroindustrial.

100 Constantemente são feitos
estudos para implantação de

novos pontos de
comercialização. Foi

implantado feiras livres no
município de Rorainópolis,

Iracema e Mucajaí.

2 Adequação das Feiras 100 Diariamente são realizados
serviços de manutenção nas

feiras do produtor Rural,
Passarão, Vila Jardim,

Conjunto cidadão e Feira livre
de três corações no Município

de Amajari- RR

3 Apoio a promoção da comercialização da
produção agropecuária, Extrativista, Florestal

e Agroindustrial.

100 O Departamento tem
promovido divulgação das
feiras em constantemente,
indicando os dias e locais.
Inclusive com produção de
encartes digitais feitos pela

Assessoria de comunicação.

4 Escoamento da produção da Agropecuária 100 O caminhão do Departamento
deu suporte no deslocamento

de produtos agrícolas para
atender a comercialização do

Programa de Aquisição de
Alimentos ¿ PAA, tanto no
Estadual como no Federal.

5 Operacionalização do Sistema de Informação
do Mercador Agropecuário (SIMA)

75 O sistema de Informações
Agropecuárias SIAPA foi

alimentado com informações
coletadas semanalmente (com
exceção no período de maio a

agosto devido ao
agravamento da pandemia)
pela equipe da Divisão de
Agronegócio e parceiros

ADER E SEFAZ, dos volumes
comercializados e preços

praticados no mercado dos
produtos Agrícolas no Estado

de Roraima.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi de 0,005%, levando em conta a suplementação financeira pelas obras de Reforma da Feira do Produtor e
Construção da feira do Passarão que ainda não foram executadas.

Ação: 2415-Apoio à Aquisição da Produção Agropecuária, Extrativa, Florestal e
Agroindustrial

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Produção Adquirida

Unidade de Medida: Tonelada

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.567,00

Total: 1.567,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4.000,00 1.567,00 39,18

Análise da Meta Física:
Na Ação 2415, a Meta Física se mostra superestimada, não sendo possível de ser alcançada com os recursos disponibilizados para a
ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA
FEDERAL)

68 Com o recursos do PAA
Federal foram atendidos
aproximadamente 300

Agricultores familiares, 150
instituições beneficiadas com
1.477.221,45 kg de produtos
Agrícolas, movimentando R$

2.198.708,31 em recursos
financeiros nos 15 Municípios

do Estado de Roraima

2 Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA/ESTADUAL)

83 Na aplicação do recurso
destinado ao PAA Estaduais
não atingimos 100% da meta,
prevista para 2020, devido a

operacionalização do
programa ter sido executado

no ultimo mês do ano. Porém,
foram beneficiadas com o
recursos, 127 famílias. As

doações atingiram 5 entidades
que repassam para as famílias
em vulnerabilidade alimentar.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi de 75,5%. Do recurso disponibilizado no PAA Estadual 300.00,00, 83,4% foi executado. E do montante de
3.240.000,00, 68% deste valor foi executado.

Ação: 3390-Ampliação da Capacidade de Armazenagem

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A meta físicas da ação 3390 não foi atingida devido a decisão da venda do Silo Graneiro do complexo Monte Cristo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Mapeamento das Unidades de Armazemanto
e Processamento de Insumos e Serviços do
Setor Agropecuário do Estado de Roraima

0 Realizando estudos para
venda do complexo

Agroindustrial.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve atividades para subsidiar a apuração execução da Ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 35-Regularização Fundiária

Objetivo do Programa: Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária

Público Alvo: População Urbana e Rural

Unidade Resp. Programa: 18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Destinação das
Terras Públicas do
Estado

Fórmula: (Terras
Regularizadas no
Exercício em ha /
Terras Destinadas
à Regularização
no Exercício em
ha) X 100

Fonte: ITERAIMA

Anual Percentual 5.65 29.75 20.04 15,30 29/01/2021

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2020, foram destinados à Regularização Fundiária 40.803,4650 hectares de terras, que representa 15,30% da meta
prevista de 266.614,6965 hectares. Acerca desse resultado, cabem as seguintes observações:
1.	Foram emitidos 135 instrumentos de Regularização Fundiária, dos quais 53 referem-se a títulos definitivos, distribuídos em sete
Municípios, que somam uma área de 27.265,4799 hectares e 82 autorizações de ocupação, cujas áreas totalizam 13.537,9851 hectares;
2.	A pandemia do coronavírus prejudicou a execução do programa de várias formas: com a suspensão das atividades presenciais, no
período de 23 de março a 30 de agosto de 2020, como medida de enfrentamento; a limitação da força de trabalho, no retorno das
atividades, devido ao afastamento de servidores por motivo de saúde própria ou de familiares acometidos pela Covid-19, situação que
ainda perdura, e pelo retardamento de processos licitatórios para aquisição de bens visando à modernização do Instituto e até pela
frustração na execução de contratos diante da indisponibilidade dos bens dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços a que
o Instituto aderiu, o que ocorreu no processo de aquisição de veículos para renovação da frota, em que a despesa chegou a ser
empenhada com recursos próprios;
3.	Dos 53 títulos definitivos, 45 foram expedidos no mês de dezembro de 2020. Essa impulsão na emissão de títulos resultou do advento da
Lei nº 14.004/2020, que acrescentou o art. 8º-A à Lei nº 6.634/1979, para dispensar a exigibilidade do assentimento prévio nas terras
situadas na faixa de fronteira quando se tratar de transferência de terras ao Estado de Roraima, com base na Lei nº 10.304/2001;
4.	O supracitado dispositivo legal representou a superação de um entrave que há muito obstava à execução do Programa, pois mais da
metade das terras estaduais estão dentro da faixa de fronteira e sua regularização estava, portanto, condicionada à concessão do
Assentimento Prévio, procedimento administrativo que não dependia do Instituto, mas da manifestação do Conselho de Defesa Nacional;
5.	Contudo, a lei somente foi promulgada, sem o veto presidencial sobre o dispositivo mencionado no item 3, no mês de setembro. Em
novembro de 2020, a PGE/RR emitiu pareceres jurídicos padrão em conformidade com a nova legislação e no mês de dezembro, teve
início a execução do programa sob a égide da nova Lei, quando foram emitidos 45 títulos definitivos, dentre originais e resultantes da
conversão de autorizações de ocupação, que, somados aos oito expedidos ao longo de todo o exercício, atingiram o total de 53 títulos
definitivos em uma área de 27.265,4799 hectares;
6.	Em 2020, houve um aumento superior a 600% nas terras, em hectares, regularizadas por meio de títulos definitivos, em relação a 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Este Instituto, em consonância com as metas previstas no plano Roraima 2030, tem a sua atuação voltada para três dimensões, quais
sejam: implantação de um banco de dados georreferenciado, um sistema de governança fundiária e expedição de títulos definitivos.
No que tange à expedição de títulos definitivos, no exercício de 2020, foi superado um entrave que há muito tempo obstava à execução do
programa em comento em virtude da limitação substancial da base geográfica sobre a qual incide a sua atuação, a necessidade de
assentimento prévio pelo Conselho de Defesa Nacional para alienação de imóveis situados na faixa de fronteira, extensão de terras que
abrange mais da metade do território do Estado. O advento da Lei 14.004/2020 suprimiu a exigibilidade de assentimento prévio nos casos
de terras transferidas ao Estado de Roraima mediante a Lei 10.304/2001. No mês de dezembro de 2020, já se verificaram os efeitos da
alteração legislativa, visto que, dos 53 títulos definitivos expedidos, 45 foram emitidos no mês de dezembro e destes, 32 foram expedidos
em áreas abrangidas pela faixa de fronteira.
Superado o óbice, nos próximos exercícios, esta UO pretende investir no desenvolvimento da Base Cartográfica Fundiária e para isso, já
iniciou a integração desta à plataforma opensource I3GEO, um sistema operacional que permite a criação de mapas interativos e a
disponibilização via web dos imóveis regularizados e na celebração de instrumentos de intercâmbio tecnológico visando atender o público
alvo de forma mais célere e eficiente. Nesse sentido, já foi elaborada uma proposta de Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de
Terras do Estado do Pará (ITERPA), com o objetivo de compartilhar a utilização do Sicarf (Sistema de Cadastro e Regularização
Fundiária). Tais medidas representam um grande avanço em direção da Governança Fundiária.

Análise da Execução Financeira:
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Na execução orçamentária do exercício, na fonte 101, dos recursos provenientes de repasses do Tesouro, o valor de R$ 252.000,00,
correspondente a 41,18% da dotação da inicialmente prevista, foi remanejado para o Programa 010 (Apoio Administrativo), para atender
despesas com a reforma do prédio que sediará o Instituto, imóvel de propriedade do Estado de Roraima afetado para a finalidade de
sediar o ITERAIMA, por meio do Decreto nº 28.915-E, de 10 de junho de 2020, e, 4,76% desse valor remanejado foram realocados para
complementação da dotação destinada às despesas com a dívida pública.
Do valor disponível após as anulações de dotações, foi executado o percentual de 20,52%, índice correspondente à COFD, considerando-
se apenas os recursos da fonte 101. O índice de execução ainda foi baixo e principal razão foi a pandemia do coronavírus. No dia 22 de
março de 2020, o Governo editou o Decreto 28.635-E, que  declarou estado de calamidade pública e instituiu o regime de teletrabalho no
âmbito da Administração Pública Estadual como medida de enfrentamento à pandemia. A retomada das atividades ocorreu somente no
final de agosto, com fundamento no Decreto nº 29.241-E, de 27/08/2020. Nesse ínterim, naturalmente, houve uma redução substancial de
despesas, com diárias e materiais de consumo, por exemplo. A excepcionalidade da situação também causou prejuízos aos processos
licitatórios em andamento e impediu a deflagração de novos processos.
Em relação à execução orçamentária na fonte 150 (Recursos Próprios da Entidade), da dotação inicial, no valor de R$ 750.000,00, houve
empenho do valor R$ 628.000,00 para aquisição de veículos, quatro do tipo utilitário e um do tipo passeio, a fim de atender às demandas
do Instituto. No entanto, ocorreu a frustração da execução do contrato, pelo inadimplemento total por parte da contratada sob a alegação
de indisponibilidade do bem para entrega, no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços a que o Instituto aderiu e o empenho foi
totalmente estornado. Portanto, caso o contrato fosse adimplido, o PPD alcançado seria de 51,89% e a COFD, 52,84%, ainda baixos,
classificados como ¿Deficiente¿, na Régua de Parâmetros, porém, satisfatório, considerando os fatores intervenientes externos ocorridos
no exercício.

Avaliação dos resultados:
 A efetividade foi satisfatória considerando, conjuntamente, dois aspectos, quais sejam: os óbices que se opuseram à execução do
Programa, como a pandemia do novo coronavírus, que, por determinado período, impediu a realização de ações in loco, fundamentais
para a instrução de processos de regularização fundiária, e a tramitação de processos físicos, além dos prejuízos ao andamento de
processos licitatórios e a consequente manutenção das condições tecnológicas defasadas. Em contraponto a esses entraves, houve um
aumento de 165% nos títulos definitivos expedidos, de 607,93% de área regularizada mediante títulos definitivos e de 253,16% na
expedição de títulos urbanos em relação ao exercício anterior.
Portanto, houve melhora expressiva no desempenho do indicador e uma expansão do público alvo atingido pelo Programa.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Suspensão das atividades presenciais e da tramitação de processos físicos, por força do Decreto

nº 28.635-E, de 22/03/2020, como medida de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus.

Licitatórias Processos licitatórios para aquisição de equipamentos de informática e de veículos prejudicados
em razão da pandemia do novo coronavírus.

Tecnológicas Há necessidade de modernizar o aparato tecnológico do Instituto.

Técnicas Mão de obra qualificada reduzida.

Participação Social:

No exercício de 2020, em respeito às regras de distanciamento social em razão da pandemia, o Instituto adotou mecanismos alternativos
para manter a interação com o público alvo, como a realização de várias transmissões ao vivo via facebook, para esclarecimentos quanto
à Lei 14.004/2020, à Lei 976/2014 e o fluxograma dos processos de Regularização Fundiária. As transmissões foram mediadas pelo
Presidente do Instituto com participação de convidados, de acordo com o tema discutido, a exemplo do Governador, do Dep. Jhonatan de
Jesus e de diretores do Iteraima. Os interessados tiveram a oportunidade de formular perguntas aos expositores e foi disponibilizado um
número de telefone celular para encaminhamento das indagações que não puderam ser respondidas durante a transmissão devido à
limitação do tempo, de modo a não deixar nenhuma dúvida sem elucidação.
O Presidente do Instituto também concedeu entrevistas em diversos meios de comunicação com o intuito de levar informações relevantes
ao maior número possível de pessoas sem criar riscos de contaminação pelo coronavírus. E o Programa Agro em Campo levou o
atendimento do Iteraima aos Municípios de Iracema e Mucajaí para facilitar o acesso dos munícipes aos seus serviços, com a realização
de atendimentos para fins de orientação, vistorias e saneamentos de processos, respeitados, evidentemente, os protocolos de segurança
sanitária.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2345-Implementação da Política de Colonização e de Assentamento

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

Produto: Família  Atendida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 865,00

Total: 865,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2.366,00 865,00 36,56

Análise da Meta Física:
No resultado obtido, estão computados vistorias técnicas, laudos das vistorias, levantamentos socioeconômicos e situacionais, atividades
que demandam deslocamento de servidores e atendimentos presenciais e, portanto, ficaram prejudicadas em razão da pandemia do
coronavírus. Vale ressaltar que as atividades presenciais foram suspensas no primeiro trimestre do exercício, mediante o Decreto nº
28.635-E, de 22 de março de 2020, e somente foram retomadas no segundo semestre, por meio do Decreto nº 29.241-E, de 27 de agosto
de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Política de Regularização Fundiária,
Colonização e Assentamento

100 Vistorias técnicas e
levantamentos

socioeconômicos, para
instrução de processos de

regularização fundiária.

2 Instrução de Processos de Regularização
Fundiária

66.67 Vistorias técnicas com
emissão de laudo e

levantamentos
socioeconômicos. A tarefa
"Infraestrutura de Suporte"

não foi concluída em razão do
inadimplemento da contratada
para fornecimento de veículos
automotores, a qual alegou a

pandemia para justificar a
indisponibilidade dos bens

para a entrega.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A pandemia do coronavírus prejudicou a execução orçamentária da Ação pelos seguintes fatores:
1. As atividades presenciais foram suspensas como meio de enfrentamento à pandemia, por meio do Decreto nº 28.635-E, de 22 de março
de 2020, e somente foram retomadas no final de agosto, mediante o Decreto nº 29.241-E, de 27 de agosto de 2020. Nesse ínterim, houve
uma redução substancial da necessidade de despesas, como diárias e materiais de consumo, haja vista o regime de teletrabalho.
2. O acréscimo de R$ 528.000,00 à dotação orçamentária na fonte 150 (Recursos Próprios da Entidade) decorreu de remanejamentos a
fim de emissão de empenho único para a despesa de aquisição de veículos com o objetivo de renovar a frota do Instituto. A despesa
chegou a ser empenhada, o que levaria à classificação "Ótimo" no tocante ao índice COFD, que seria superior a 90%. No entanto, a
inexecução do objeto contratual se deu em virtude do inadimplemento da contratada, que alegou a indisponibilidade dos bens em razão da
pandemia.

Ação: 3120-Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Rurais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

Produto: Lote Rural Regularizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 29,00

Caracaraí 9,00

Mucajaí 15,00

Alto Alegre 31,00

Bonfim 19,00

Cantá 17,00

Iracema 12,00

Amajarí 3,00

Total: 135,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

905,00 135,00 14,92

Análise da Meta Física:
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O não alcance das metas previstas justifica-se pelos seguintes fatores:
A pandemia do coronavírus afetou o desempenho da Ação de várias formas, por meio da suspensão de atividades presenciais no período
de março a agosto, por força do Decreto 28.635-E, de 22 de março de 2020; pelo atraso nos processos licitatórios para aquisição de bens
de capital, com vistas à modernização do Instituto, e até mesmo a frustração da execução de contrato, no caso da aquisição de veículos,
devido à indisponibilidade dos bens para a entrega dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços a que o Instituto aderiu.
Vale ressaltar também que a Lei nº 14.004/2020, que acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 6.634/1979, para dispensar a exigibilidade do
Assentimento Prévio pelo Conselho de Defesa Nacional nas terras situadas na faixa de fronteira quando se tratar de transferência de
terras ao Estado de Roraima, com fundamento na Lei 10.304/2001, foi publicada sem os vetos presidenciais, os quais foram rejeitados
pelo Congresso Nacional, somente no dia 27 de agosto de 2020. No mês de novembro, a Procuradoria Geral do Estado (PGE/RR) emitiu
pareceres jurídicos padrão a fim de orientar acerca da aplicação da nova Lei em consonância com a Lei Estadual nº 976/2014.
Portanto, no mês de dezembro, ainda com limitação de pessoal, pois, mesmo com a retomada das atividades presenciais, vários
servidores foram afastados por motivo de saúde própria ou de familiares que testaram positivo para a Covid-19, situação que ainda
perdura, teve início a execução da Ação em análise com a aplicação da Lei nº 14.004/2020. E somente no mês de dezembro, foram
expedidos 45 títulos definitivos, dentre originais e resultantes da conversão de autorizações de ocupação, que somados aos 8 títulos que
já haviam sido expedidos ao longo de todo o exercício, atingiu o total de 53 títulos definitivos, distribuídos em sete Municípios, além de 82
autorizações de ocupação. Logo, ao todo, foram expedidos 135 documentos de Regularização Fundiária, que representam 40.803,4650
hectares de terras destinadas à Regularização Fundiária.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Identificação, Cadastro e Análise Técnica 100 Foram realizados
georreferenciamento de

imóveis rurais e cadastros de
imóveis rurais no CEIR.

2 Titulação de Imóveis Rurais 100 Foram emitidos pareceres
técnicos e instrumentos de
Regularização Fundiária.

3 Formação de Estrutura Institucional 50 Foram abertos procedimentos
licitatórios para aquisição

veículos e de equipamentos
de informática, os quais não

foram concluídos em razão da
pandemia do novo

coronavírus.

4 Capacitação de Servidor 100 Houve capacitação de
servidores em relação à Lei

1.351/2019 e dos
geomensores, que executam

o serviço de
georreferenciamento, em

relação à Portaria nº 029/2020

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Na execução orçamentária da fonte 101, a anulação de R$ 130.000,00, correspondente a 44,52% da dotação inicial, teve como destino a
reforma do prédio, de propriedade do Estado de Roraima, que sediará o Iteraima.
A execução orçamentária foi prejudicada pela pandemia, haja vista a suspensão de atividades presenciais no período de março a agosto,
mediante o Decreto nº 28.635-E, de 22 de março de 2020, prorrogado sucessivas vezes em razão do avanço da crise sanitária, o que
causou uma redução expressiva de despesas, especialmente em relação à aquisição de materiais de consumo, pois o supracitado
Decreto, no seu art. 6º, vedava a tramitação de processos físicos. E processos licitatórios foram suspensos ou tiveram sua deflagração
postergada em face da pandemia do novo coronavírus.
Na fonte 150 (Recursos Próprios da Entidade), a anulação de R$ 100.000,00 foi realizada para fins de concentração de recursos
orçamentários em uma Ação de modo a permitir a emissão de empenho único para aquisição veículos automotores (quatro utilitários e um
de passeio). O contrato foi celebrado e o empenho foi emitido, porém, a contratada não cumpriu sua obrigação de entrega do bem sob o
argumento de indisponibilidade deste por causa da pandemia.

Ação: 3512-Gestão e Regularização de Áreas de Propriedade do Estado

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

Produto: Lote Urbano Regularizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 214,00

Cantá 63,00

Rorainópolis 2,00

Total: 279,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.461,00 279,00 19,10

Análise da Meta Física:
O resultado alcançado se justifica pela precariedade do aparato tecnológico, pela quantidade insuficiente ante à demanda do Instituto e
pela defasagem dos equipamentos disponíveis. O Estado de calamidade financeira do exercício anterior, mediante o Decreto 26.404-E, de
28/12/2018, obstou à realização de despesas de capital a fim de modernizar o Instituto para o exercício de 2020, e no exercício em
análise, o estado de calamidade pública em virtude da pandemia do novo coronavírus, conforme o Decreto 28.635-E, de 22/03/2020,
prejudicou o andamento de processos licitatórios.
Contudo, vale destacar que, apesar de todos os óbices, o resultado deste exercício superou em mais de 200% o resultado obtido no
exercício anterior.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Identificação de Áreas Passíveis de
Regularização Fundiária Urbana

100 Levantamentos ocupacionais
nos Municípios de Boa Vista e

Iracema.

2 Execução Técnicas das Áreas Identificadas
para fins de Regularização Fundiária Urbana

0 A tarefa 1 está sendo
executada por outra Diretoria

e no exercício em questão não
houve elaboração de Projetos

de Parcelamento do Solo.

3 Regularização Fundiária Urbana 100 Produção de peças técnicas
para fins de instrução
processual e serviços

cartorários, com emissão de
certidões e matrículas.

4 Gestão de Bens Imóveis 100 Instrução de processos com
peças técnicas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Na fonte 101, da dotação orçamentária inicialmente prevista, foram remanejados 57,89% dos recursos para atender às despesas com a
reforma do prédio, de propriedade do Estado de Roraima, que sediará o Instituto, conforme o Decreto 28.915-E, de 10 de junho 2020, o
qual afeta o imóvel situado na Av. Cap. Júlio Bezerra, onde funcionava o Microshopping Boa Vista, à instalação da sede do Iteraima.
Foram realizadas despesas com diárias e aquisição de materiais de consumo, mas a pandemia do novo coronavírus teve impacto sobre a
execução do orçamento, haja vista a suspensão das atividades presenciais no período de meados de março a agosto de 2020, por força
do Decreto 28.635-E, de 22/03/2020, o qual adotou medidas restritivas em relação ao funcionamento de órgãos da Administração Pública
Estadual com a finalidade de prevenir e combater a disseminação do vírus no Estado. Essas restrições levaram à redução de despesas
com diárias e combustível, tendo em vista que, considerando o regime de teletrabalho, não houve deslocamentos de servidores, e esta
situação também prejudicou os processos licitatórios.
Na fonte 150, houve remanejamento de recursos orçamentários para fins de concentração destes em uma Ação de modo a viabilizar a
emissão de empenho único, para aquisição de veículos. O contrato foi celebrado e o empenho emitido, mas o objeto não foi executado
pelo inadimplemento da contratada, que atribuiu à situação pandêmica a indisponibilidade dos bens adquiridos.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 42-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações

Objetivo do Programa: Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação
tecnológica.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Localidades
Atendidas

Fórmula: (Número
de localidades
atendidas ao ano
com os serviços /
Total de
localidades
existentes no
Estado) X 100

Fonte:
DETEL/SEINF

Anual Percentual 113.69 100 90 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Não houve atualização de Indicadores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Não houve recomendação.

Análise da Execução Financeira:
Os recursos previstos para o Exercício 2020 foram programados de acordo com as ações previstas, porém não foi possível a realização
por razões técnicas, o que comprometeu a eficácia do Programa, gerando assim, um índice altamente deficiente, tanto no PPD -
Planejamento, como no COFD - Execução.

Avaliação dos resultados:
No exercício em análise o Programa não apresentou um bom desempenho uma vez que não foi possível a realização das metas previstas.
Embora não tenha alcançado o objetivo proposto, é um Programa essencial ao crescimento do Estado, visto que seu objetivo é garantir a
prestação de serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Técnicas Em razão das restrições impostas pelo Dec. 28.635 de 22/03/20 que instituiu o teletrabalho no

âmbito da Administração Pública, para fins de prevenção e de enfrentam à causada pela COVID-
19-Coronavírus

Participação Social:

Não houve participação social.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2413-Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Comunidade Atendida

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

14,00 1,00 7,14

Análise da Meta Física:
 A realização das metas ficou bem abaixo do previsto em razão de problemas técnicos na elaboração do projeto para execução.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Oferecer Suporte aos laboratórios de
radiocomunicação, através da aquisição de
materiais e equipamentos para expansão e

manutenção dos rádios.

25 Pagamentos de Taxas de
Fiscalização - FISTEL, dos

serviços de retransmissão de
televisão código -800, e rádio
código -019, para atender a

SEINF/RR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Os recursos previstos para a Ação foram compatíveis com as metas propostas, porém, não foi possível a execução conforme planejada, o
que gerou os índices do PPD e COFD altamente Deficientes, tanto Planejamento como Execução.

Ação: 3502-Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e
Imagem Através de Fibra Ótica

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Sistema Implantado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Os recursos previstos para realização das metas foram remanejados para atender demandas prioritárias surgidas no decorrer do
exercício, portanto, não houve realização de metas físicas, e isso gerou um índice Altamente Deficiente, tanto no Planejamento - PPD,
como na Execução - COFD.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implementar o sistema de comunicação
através de fibra ótica.

0 Não houve execução da
medida.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira em razão dos recursos previstos para realização das metas terem sido remanejados para atender outras
demandas, fazendo que isso gerasse um índice Altamente Deficiente, tanto no Planejamento como na Execução.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 43-Execução de Obras Públicas e Urbanismo

Objetivo do Programa: Dotar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de Projetos
Concluídos

Fórmula: Número
de projetos
concluídos /
número de
projetos previstos
x 100

Fonte:
DEO/SEINF

Anual Percentual 25 95 80 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O Programa possui Ações com unidades de medidas diferentes, não sendo possível a apuração do Indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Não houve recomendação.

Análise da Execução Financeira:
Durante o exercício, as Ações que compõem o presente Programa receberam reforço orçamentário na ordem de 233,4343143%, oriundos
de remanejamento dentro da própria Unidade e também de abertura de crédito suplementar provenientes de emendas parlamentares
especiais, para implementar metas surgidas no decorrer do exercício, deixando o PPD com um índice altamente deficiente.
Na execução financeira, o índice apurado no COFD - Execução, se mostrou altamente deficiente em razão do ano atípico do cenário
nacional, com a pandemia causada pela COVID-19 (Coronavírus), que ocasionou a adoção de medidas para fins de prevenção e de
enfrentamento da doença, onde foi estabelecido o tele trabalho (home office) no âmbito da Administração Pública, reduzindo a celeridade
nos procedimentos licitatórios.

Avaliação dos resultados:
Embora o Programa como um todo tenha recebido reforço orçamentário no decorrer do exercício, não houve uma boa efetividade na
execução, fazendo com que o Programa não apresentasse um desempenho satisfatório, haja vista que não houve execução das metas
nas Ações previstas.
Mesmo o Programa não tendo alcançado o objetivo proposto no exercício em análise, grande parte das metas propostas estão com os
projetos concluídos e/ou em fase de conclusão, o que agiliza sua execução no próximo exercício.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Técnicas Com a instituição do teletrabalho para prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo

COVID-19, a elaboração das peças técnicas foram comprometidas.

Participação Social:

Não houve participação social.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2414-Reforma de Prédios Públicos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Prédio Reformado
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Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 13,00

Total: 13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

20,00 13,00 65,00

Análise da Meta Física:
 As metas físicas previstas não foram realizadas conforme o planejado devido a necessidade de remanejamento de parte dos recursos
previstos para atender demandas emergenciais, porém, não prejudicou o desempenho da Ação, mostrando um desempenho regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Oferecer Suporte aos laboratórios de
radiocomunicação, através da aquisição de
materiais e equipamentos para expansão e

manutenção dos rádios.

0 Não houve realização de
atividades no período.

2 Promover Reforma de Prédios Públicos 13.27 Contratação de empresa
especializadas para execução

de serviços de reforma da
Secretaria de Estado da

Infraestrutura-SEINF.

3 Indenização 100 Indenização referente a
Reforma geral e ampliação da
Secretaria de Infraestrutura-

SEINF

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
As metas previstas dentro dessa Ação foram compatíveis com os recursos previstos. Ocorreu que, no decorrer do exercício foi necessária
a realocação de parte dos recursos para complementar demandas emergenciais não pontuadas, gerando assim um índice Deficiente no
PPD - Planejamento.
Na execução, no COFD, o índice se mostrou Regular, isso em razão da Ação também ter recebido suplementação decorrente de
remanejamento de outra Ação para atender despesas com indenização, que não constava no planejamento.

Ação: 3342-Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Projeto Elaborado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Para não prejudicar o desempenho na Infraestrutura, houve a necessidade da realocação de recursos para implementar despesas
constantes na Ação 3341 que foram previstas no exercício anterior porém concluídas no presente exercício, metas essas prioritárias para
o desenvolvimento do Estado.

Impossibilitando a realização das Metas Físicas dentro da Ação.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Elaborar Projeto para construção de prédio. 0 Nesta medida não houve
execução.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira.

Ação: 3467-Construção de Prédios Públicos

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Prédio Construído

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Não houve realização de metas físicas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Proporcionar criação de Prédios Públicos. 0 Não houve execução.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No decorrer do exercício de 2020, para atender metas não previstas dentro da ação, foram necessárias captação de novos recursos
oriundos de Emendas Especiais, bem como, Remanejamentos para atender as Contrapartida das Propostas de Convênios com ente
federação.

Porém, por questões administrativa relacionadas aos processos licitatórios, não houve tempo hábil para a realização física e financeira, o
que gerou o índice Altamente Deficiente, tanto do PPD quanto do COFD.

Ação: 3536-Obras de Infraestrutura Urbanística

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Obra Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4,00

Total: 4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

14,00 4,00 28,57

Análise da Meta Física:
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 A meta física realizada no decorrer do exercício ficou abaixo do planejado, deixando a Ação com um percentual de realização altamente
deficiente. Isso se deu em razão da demora na conclusão das peças técnicas necessárias ao processo licitatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

10 Melhoria da infraestrutura do
Complexo Esportivo

Canarinho no Estado de
Roraima - C.R Nº 0348.435-

05/2010 - ME/CEF.

2 Promover Reforma dos Ginásios Poliesportivo
no interior do Estado.

0 Não execução da meta.

3 Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

100 Serviços de limpeza, remoção
de entulhos e galhadas,
demolições, melhoria de

acesso e estacionamentos de
terrenos de órgãos públicos
do Governo, arruamento de

Sedes e Vilas dos municípios
e demais demandas da DIPA,

com utilização de patrulha
mecanizada, incluindo mão de

obra, combustível,
manutenção preventiva e

corretiva, por um período de
12 (doze)  meses, para

atender os municípios de:
Mucajai, Iracema, Caracaraí,
Rorainópolis, São João da
Baliza, São Luiz do Anauá,

Caroebe, Alto Alegre, Amajarí,
Pacaraima, Uiramutã,

Normandia, Bonfim, Cantá e
Boa Vista.

4 Transferência à Municípios. 37 Convênio nº 03/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Caoebe,

objetivando a realização de
serviços de Limpeza urbana

no Município.

5 Transferência à Municípios. 67 Convênio nº 17/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Bonfim,
objetivando Apoiar a

Revitalização e Limpeza
Urbana na Sede e Vilas do

Município.

6 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 05/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Alto Alegre,

objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.

7 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 06/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Amajarí,
objetivando Apoiar a

Revitalização e Limpeza
Urbana na Sede e Vilas do

Município.

8 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 07/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Cantá,
objetivando Apoiar a

Revitalização e Limpeza
Urbana na Sede e Vilas do

Município.

9 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 08/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Caracaraí,

objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.
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10 Transferência à Municípios. 67 Convênio nº 09/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Iracema,
objetivando Apoiar a

Revitalização e Limpeza
Urbana na Sede e Vilas do

Município.

11 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 11/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Normandia,

objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.

12 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 12/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Pacaraima,

objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.

13 Transferência à Municípios. 50 Convênio nº 13/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Rorainópolis,

objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.

14 Transferência à Municípios. 67 Convênio nº 15/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de São Luiz do

Anauá, objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.

15 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 16/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Uiramutã,
objetivando Apoiar a

Revitalização e Limpeza
Urbana na Sede e Vilas do

Município.

16 Transferência à Municípios. 33 Convênio nº 10/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de Mucajaí,
objetivando Apoiar a

Revitalização e Limpeza
Urbana na Sede e Vilas do

Município.

17 Transferência à Municípios. 67 Convênio nº 14/2020,
celebrado entre o Governo do
Estado de Roraima, através

da SEINF e a Prefeitura
Municipal de São João da

Baliza, objetivando Apoiar a
Revitalização e Limpeza

Urbana na Sede e Vilas do
Município.

18 Assegurar à melhoria da Infraestrutura Urbana 8 Melhoria da Infraestrutura do
Parque Anauá na cidade de

Boa Vista-RR - CT
n°1025.070-252015/MIN.DOS

ESPORTES/CAIXA.

19 Transferência à Municípios. 100 Convênio Nº
015/GER/SEINF/MUNICÍPIO
DE NORMANDIA referente a
Revitalização de Praças no
Município de Normandia.

20 Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

18 Execução da 2ª etapa por
empreitada das melhorias da

Infraestrutura do Parque
Anauá em Boa Vista-RR- C.R

nº 1027.001-92/15.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Embora a Ação tenha tido parte dos recursos iniciais realocados para atender metas de outras Ações, também recebeu um expressivo
volume de suplementação oriundos de remanejamentos dentro da unidade, e também de abertura de crédito suplementar de recursos de
emendas parlamentares especiais, demonstrando o PPD com um índice acima do previsto, considerado altamente deficiente.
Mesmo com recursos disponíveis na execução, a Ação não alcançou um índice aceitável. O índice Regular apurado no COFD se deu
também em razão dos repasses realizados através da celebração de Convênio entre o Governo de Estado e as Prefeituras dos
Municípios.

Ação: 3537-Ampliação de Prédios Públicos

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Prédio Ampliado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
O baixo índice (informado na régua de parâmetro) foi em função da necessidade de remanejamento parcial de recursos para atender
metas não previstas na Ação 3467. Ocasionando um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover à Ampliação de Prédios Públicos. 0 Não houve realização

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 47-Geração de Energia Elétrica

Objetivo do Programa: Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 21501-Companhia Energética de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
crescimento da
capacidade de
geração de
energia elétrica
em MW/h

Fórmula:
Capacidade de
geração de
energia elétrica
instalada em
relação a
capacidade de
energia elétrica a
ser gerada X 100.

Fonte: CERR

Anual Percentual 8.78 9.5 9.5 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEINF: O Estado não tem mais concessão para geração de energia que era ofertada pela CERR. Houve o leilão de energias renováveis
realizadao pela ANEEL, e carece que o Governo participe como ente federativo através, como sugestão, por meio de Agência Reguladora
dos serviços Públicos, incluíndo a geração de energia elétrica, nos moldes dos planos de ações do Programa Roraima 2030.

Análise da Execução Financeira:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa.

SEINF: No exercício em análise não houve execução das metas da ação.

Avaliação dos resultados:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa.

SEINF: Não houve execução, portanto não tem como avaliar os resultados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e

distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425.

Participação Social:
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SEINF: Não exixte mecanismo de participação da sociedade

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 3523-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de

Geração em Energia Elétrica

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Hidrelétrica Revitalizada

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Não houve realização de metas físicas no período, razão pelo qual a Ação apresentou esse índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliar a capacidade de geração de energia
elétrica do Estado.

0 Não houve execução da
medida no período.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Dentro do exercício houve remanejamento parcial de recursos oriundo de Emendas Parlamentares para atender metas na Ação 3450.
Com os recursos disponíveis, não foi possível realizar sua execução em razão dos problemas ocasionados na tramitação dos processos
licitatórios, acarretando um índice Altamente Deficiente no PDD e COFD.

Ação: 2405-Geração de Energia por Fontes Alternativas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21501-Companhia Energética de Roraima

Produto: Energia Elétrica Gerada

Unidade de Medida: Mega Watt-Hora

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Estudo para viabilidade de Diversificação da
Matriz Energética.

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 48-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

Objetivo do Programa: Garantir a Manutenção, a Ampliação e a Comercialização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica no Interior do Estado.

Público Alvo: População do Interior do Estado

Unidade Resp. Programa: 21501-Companhia Energética de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Domicílios
Atendidos com
Energia Elétrica
no Interior do
Estado

Fórmula: Número
de Domicílios
Atendidos com
Energia Elétrica
no Interior do
Estado, no Ano /
Número Total de
Domicílos no
Interior do Estado
X 100

Fonte: CERR

Anual Percentual 82.44 89 89 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEINF: Este programa foi pensado em estruturas anteriores e atendia a relação da SEINF com a Companhia Energética de Roraima -
CERR, sendo necessária a sua revisão para os próximos Planos Plurianuais, adequando-o a nova realidade setorial no Estado de
Roraima, com o advento da privatização e a extinção da Concessão para Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de
Energia Elétrica no âmbito estadual. Propõe-se que o Programa, as ações, os produtos, as medidas, os indicadores etc., sejam ajustados
às competências da SEINF, ante essa nova realidade. Recomenda-se também, a inclusão no programa, ações remanescentes de
convênio negociados em período anteriores ao PPA, com execução prevista para exercícios atual e seguintes.

Análise da Execução Financeira:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa.

SEINF: A análise financeira realizada pela SEINF é somente da Ação pela qual foi responsável envolvendo a conclusão de obras de
Convênios negociados em outros exercícios, impactando as fontes 108 e respectiva contrapartida na fonte 101.
No período analisado não houve uma execução satisfatória das metas, devido a privatizaçãodo setor elétrico no Estado de Roraima e a
extinção dos Convênios CERR/SEINF, impactandoa Fonte 164, ficando a SEINF com a execução de obras relativas a emendas
parlamentares, tantos nas Fontes 108 e 101. Destaca-se que a Ação sofreu anulação em parte da dotação orçamentária inicial, porém,
recebeu o expressivo volume de suplementação proveniente de remanejamentos de outras ações para implementação de metas que
acabaram não sendo realizadas, pois os convênios ainda encontram-se em análise. Outras suplementações foram realizadas para atender
demandas com reconhecimento de dívidas e devolução de saldos remanescente de convênios concluídos. Essas suplementações
contribuíram significamente para elevação do índice do PPD(relação entre dotação inicial/final), que mostrou altamente deficiente ao
COFD (relação entre empenhado/dotação final) que também gerou um índice altamente deficiente em razão da execução ter deixado de
ser cumprida em sua totalidade.

Avaliação dos resultados:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e

distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425.

Participação Social:

SEINF: Não existe mecanismos de participação da sociedade diretamente nesta ação junto à SEINF. Esta participação se dá
indiretamente pelas ações parlamentares por meio de emendas orçamentárias.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 3450-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em

Energia Elétrica

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Rede Elétrica Expandida

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 6,00

Total: 6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

76,00 6,00 7,89

Análise da Meta Física:
 A execução da Ação ficou muito abaixo do planejado, com índice altamente deficiente. Esse fato se deu em razão da demora nos trâmites
dos procedimentos licitatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliar o sistema de distribuição de energia
elétrica, com a construção de linha de
subtransmissão e de SE rebaixadora.

49 Eletrificação rural vicinal
Tronco Roxinho, incluindo a
Vila do Roxinho e Vicinal 04,
no Município de Mucajaí - RR

- Convênio n° 132/
DPCN/2016 - SICONV n°

826820/16.

2 Ressarcimento de Recursos. 100 Devolução de saldo
remanescente de recursos do
convênio n° 198/2015 /PCN -

SICONV 817398 -
Infraestrutura de rede elétrica

rural compreendendo
substituição de estruturas em

postes de madeira por
estrutura de poste em

concreto tipo DT nas vicinais
4,10 e 14 no Município de

Rorainópolis-RR.

3 Ressarcimento de Recursos. 100 Devolução de saldo
remanescente de recursos do
convênio n° 069/2016 /PCN -

SICONV 826746 - Serviços de
eletrificação rural no Município
de Mucajaí/RR, vicinais 9 e 25

na região do Apiaú.
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4 Reconhecer Dívida 100 Reconhecimento de Dívida
referente à Construção de

Linha de Subtransmissão 34,5
kV- Trecho SE Mucajaí /SE

Iracema, constando de:
Construção de 38,42 km de
linha de subtransmissão na

tensão de 34,5 kV entre a SE
Mucajaí e a SE Iracemar,
início no BAY de saída de

34,5 kV na SE Mucajaí e final
no BAY de entrada de 34,5 KV

na SE Iracema.

5 Reconhecer Dívida 100 Reconhecimento de Dívida
referente à Revitalização de

81,00km de linha de
transmissão na tensão de

69kv entre a SE Jatapu e a SE
São João da Baliza, inicio do
BAY de saida de 69kv na SE

Jatapu e final no BAY de
entrada de 69kv na SE São

João da Baliza.

6 Reconhecer Dívida. 100 Reconhecimento de Dívida
referente à Construção de

48,63 km de linha de
transmissão na tensão de 34,5
kV entre a SE Mucajaí e a SE
Apiaú, início no BAY de saída
de 34,5 kV na SE Mucajaí e
final no BAY de entrada de

34,5 KV na SE Apiaú no
município de Mucajaí-RR.

7 Reconhecer Dívida 100 Reconhecimento de Dívida
referente à  Contratação de
empresa especializada para
elaboração de projetos de
interligação do sistema de

alimentação de energia
elétrica entre os municípios de

Alto Alegre e Amajari em
tensão 34,5kv.

8 Reconhecer Dívida 100 Reconhecimento de Dívida
referente à Construção de

45,38 km de linha de
subtransmissão na tensão de

34,5 kV entre a SE
Rorainópolis e a SE Nova

Colina, início no BAY de saída
de 34,5 kV na SE Rorainópolis
e final no BAY de entrada de
34,5 KV na SE Nova Colina,

no município de Rorainópolis.

9 Aditivo e Reajuste. 100 Implantação de rede elétrica
de distribuição, inclusive

instalação de 28 subestação
monofásica 05KVA em
estrutura de postes de

concreto armado de 11m, nas
vicinais 02 e  Ouro Fino, no

município de Amajarí, e
ramais Europa, Santa Luzia,
São Raimundo, Ademir, São

José, Escondido, Mantiqueira,
Universal e rede BT Agrovila

Ouro Fino.

10 Ampliar o sistema de distribuição de energia
elétrica, com a construção de linha de
subtransmissão e de SE rebaixadora.

36 Eletrificação rural nas vicinais
9 e 15 e vicinal Nova colina no
municipio de Rorainópolis/RR

- CV N° 127/PCN/2016

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Durante o exercício em análise, a Ação sofreu anulação em parte da dotação orçamentária inicial, porém, também recebeu um expressivo
volume de suplementação proveniente de remanejamentos de outras Ações para atender demandas surgidas no decorrer do exercício e,
também despesas com reconhecimento de dívidas e devolução de saldo remanescente de convênios concluídos.
Essas suplementações contribuíram significativamente para elevação do índice do PPD para altamente deficiente, enquanto que, por a
execução ter deixado de ser cumprida em sua totalidade, o COFD também gerou um índice altamente deficiente.

Ação: 2409-Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21501-Companhia Energética de Roraima

Produto: Energia Elétrica Distribuída

Unidade de Medida: Quilômetro
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Processos referente as Linhas e Redes de
Distribuição.

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.

Ação: 2410-Comercialização de Energia Elétrica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21501-Companhia Energética de Roraima

Produto: Energia Elétrica Comercializada

Unidade de Medida: Mega Watt-Hora

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Processos referente as Linhas e Redes de
Distribuição.

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite  do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 49-Infraestrutura do Saneamento Básico

Objetivo do Programa: Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto
Sanitário.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Abastecimento de
Água do Estado

Fórmula: Número
de Habitantes
Atendidos com
Abastecimento de
Água / Número da
População do
Estado X 100

Fonte: CAER

Anual Percentual 81.47 81.5 81.5 81,67 25/02/2021

Taxa de
Atendimento
Urbano de Esgoto
Sanitário

Fórmula: Número
de Habitantes
Urbanos
Atendidos com
Esgoto Sanitário /
Número Total da
População Urbana
do Estado x 100

Fonte: CAER

Anual Percentual 61.44 89 78 74,59 25/02/2021

Taxa de
Atendimento de
Esgoto Sanitário
do Estado

Fórmula: Número
de Habitantes
Atendidos com
Esgoto Sanitário /
Número Total da
População do
Estado x 100

Fonte: CAER

Anual Percentual 47.71 69 61 58,51 25/02/2021

Taxa de
Abastecimento
Urbano de Água

Fórmula: Número
de Habitantes
Urbanos
Abastecidos com
Água / Número
total da População
Urbana do Estado
x 100

Fonte: CAER

Anual Percentual 99.75 99.68 99.66 99,67 25/02/2021

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa de abastecimento de água do Estado é um indicador que reflete tanto o abastecimento de água em áreas urbanas quanto rurais.
Apesar da taxa de abastecimento total do Estado finalizar o ano em 81,67%, em áreas urbanas esse indicador atingiu 99,67%, A taxa
pouco acima de 58% de
Atendimento de Esgoto Sanitário no Estado pode ser considerada razoável, principalmente se considerarmos que estamos acima da
media nacional, se levarmos em conta que na área urbana do Estado, este índice sobe para 74,59%. A tendência é que esse quadro
melhore, visto que o projeto iniciado pelo Governo do Estado, através da SEINF continue
com as obras em Boa Vista em andamento. Os investimentos realizados pela atual gestão contribuíram decisivamente para que a taxa de
abastecimento de água fosse mantida em nível elevado, sendo que este quadro avance ainda mais em 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
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Recomendações da Unidade Executora do programa:
CAER: A CAER tem participado de congressos de saneamento e reuniões nacionais promovidas pela AESBE e ABES. Em tais discussões
é
notória a necessidade de aprovação e implantação efetiva de uma política nacional de saneamento, voltada não só a questão de expansão
e ampliação do sistema, mas também à gestão do setor propriamente dito. Como forma de fortalecer institucionalmente o setor, é
recomendável que seja instituída uma parceria entre Estado/CAER e os municípios no sentido que seja formulado e firmado contratos de
programa ou formação de consórcios entre os titulares dos serviços. Implantação de agência reguladora para o setor saneamento no
Estado e/ou municípios.

SEINF: A recomendação é para captação de recursos junto ao Governo Federal, para complementação das obras, com a execução da 6ª
Etapa de modo a universalizar o acesso da população ao sistema de esgotamento sanitário.

Análise da Execução Financeira:
CAER: Historicamente, ao longo de varios anos, a CAER vem prevendo e executando sua programação orçamentaria apenas com
recursos próprios (fonte 150), sendo
assim, em 2020 o Governo do estado não transferiu recursos para aumento de capital da Companhia. Entretanto, os investimentos
efetuados através de recursos próprios propiciaram alavancar a execução de projetos prioritários de maior relevância, tais como: a
perfuração de poços tubulares, aquisição e instalação de bombas, execução de ligações domiciliares, aquisição de hidrometros, bem como
expansão da rede de
distribuição de água, dentre outros, que propiciaram a ampliação e melhoria dos sistemas operados pela CAER.

SEINF: Embora as metas não tenham sido executadas conforme o planejado, como um todo houve boa execução.
No decorrer do exercício, a Ação sofreu um montante significativo de anulação na dotação orçamentária inicial, entretanto, também
recebeu um volume expressivo de suplementação proveniente, principalmente, de abertura de crédito por superávit financeiro na apuração
do balanço e também remanejamentos de outras Ações para atender reconhecimento de dividas. A execução financeira dentro da Ação se
deu de forma satisfatória e em sua maioria, na execução dos convênios com entes federativos. Também o que impactou muito na
execução financeira, foi o pagamento de reajustamento de obras executadas em exercicios anteriores

Avaliação dos resultados:
CAER: O ano de 2020 foi atípico, principalmente por causa da Pandemia de Covid-19 que se proliferou em esfera planetária. Mesmo
assim, e diante dos Desafios e face a questão de contingenciamento ou mesmo falta de transferência de recursos, a CAER enfrentou os
desafios e assim teve que priorizar alguns projetos/acões em detrimentos de outros.Desta forma, buscando otimizar a oferta dos serviços
de água e
esgoto, constatou-se ao longo do exercício de 2020 maior aporte de recursos aplicados no sistema de abastecimento de água. Entretanto,
ao visualizarmos e analisarmos os resultados dos últimos quatro anos, no âmbito geral considera-se que houve uma evolução bastante
significativa tanto na quantidade quanto na qualidade dos serviços ofertados, principalmente considerando a manutenção, ou mesmo a a
evolução crescente das taxas
de atendimento dos serviços ofertados.

SEINF: Em 2020 foram concluídas as obras da ampliação do sistema de esgotamento sanitário - 4 etapa - no municipio de Boa Vista - RR
Lote A, B, C e D. Os serviços contratados referentes às Obras dessa etapa foram devidamente concluídas e se encontram em operação.
No ano de 2020, foram executadas 8.745,06 metros de extensão da rede de esgoto e 1.166 unidades de ligações prediais. No total geral
da Obra, foram executados 262.845,08 metros de extensão da rede de esgoto, 19581 ligações prediais, 1.474 ligações intradomiciliares,
4.212 poços de visita e 04 Estações Elevatórias de Esgoto (União, Nova Canaã, Brigadeiro e Wai-Grande). Após a conclusão dessa última
etapa, a cidade de Boa Vista passou a ter uma cobertura de 93% de área urbana atendida pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto.
Essas obras permitiram que as residências e estabelecimentos comerciais desativassem as fossas negras e se interligassem å rede
publica de esgoto, tendo desta forma um adequado tratamento das águas residuais.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Financeiras A Caer teve que adequar os investimentos realizados ao fluxo de entrada de

recusos oriundos da arrecação tarifaria (água e esgoto), o qual sofre interferencia do nivel de
inadimplencia de usuários.

Orçamentárias Ao não se atingir a meta de arrecadação, devido a inadilplencia, alguns projetos não foram
executados em sua

totalidade e outros nem mesmo iniciados.

Participação Social:

SEINF: Foram realizadas atividades de intervenção social, referentes ao Projeto de Trabalho Social do Esgotamento Sanitário 4ª Etapa
608-42/2013, com aplicação de pesquisas de opinião, seminários e plantão social.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2181-Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

Produto: Ação Implementada

Unidade de Medida: Percentual
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 15,00

Total: 15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

25,00 15,00 60,00

Análise da Meta Física:
Apesar do desempenho deficiente no computo total das ações previstas para serem implementadas, a Companhia direcionou esforços no
Fortalecimento, melhoria e
gestão do ambiente corporativo e obteve exito na renovação da concessão dos serviços.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 1- Fortalecimento, Desenvolvimento e Gestão
de Tecnologia da Informação

39 Aquisição de Diversos
equipamentos e ferramentas

de informática, tais como:
UPGRADE DA LICENÇA DO

SOFTWARE E3 SERVER
V4.0 COM 5.000 (CINCO
MIL) PONTOS DE E/S (

ENTRADA / SAIDA
...SERVIDOR RACK, DELL
EMC POWEREDGE R640,
COM 2 PROCESSADORES
INTEL XEON-S 4208; 64GB
DE MEMORIA DDR4-2933; 4

UNIDADES DE DISCO DE
1-2TB SAS 10K;

CONTROLADORA PERC
H730P

RAID....MICROCOMPUTADO
R LENOVO...AUTOCAD LT
2020 COMMERCIAL NEW

SINGLE-
USERELD ANNUAL

SUBSCRIPTIONWIN SKU
057K1 -

WW8695-
T548THINKCENTRE...

M7200SFF I5-94008GB DDR4
500GB HD 7200

RPM/FONTE 260W
PLATINUM/INTEL DUAL

BAND
WIRELESS-AC

CONTROLLER 2GB, 4
INFERFACES DE REDE

GIGABIT; HBA FIBRE
CHANNEL, OLOGIC 2690 DE

PORTA UNICA E 16 GBIT;
FONTES REDUNDANTES

DE 450W, IDRAC 9
ENTERPRISE, GARANTIA

DE 3
ANOS ON-SITE....TABLET

32GB - 4G E WIFI - TELA 8" -
ANDROID QUAD-

CORE 2GHZ.

2 2-Fortalecimento, Melhoria e Gestão do
Ambiente Coorporativo

21 Aquisição de diversos móveis
e utensílios tais como:

cadeiras giratórias, cadeira
fixa, armários, gaveteiros

mesas para reuniões.
AQUISIÇÃO DE

MOTOCICLETA TIPO "
STREET" MARCA YAMAHA/
FACTOR 150ED/2019/2020

3 3-Renovação e regularização da situação
contratual dos serviços de água e esgoto.

100 PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO DE

CONCESSÃO DOS
SERVIÇOS DE

SANEAMENTO (ÁGUA E
ESGOTO), JUNTO AO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A CAER centrou seus esforços na aquisição de computadores, outros equipamentos de informática, móveis/utensílios, motocicletas,
visando fortalecer o setor de TI da empresa e o ambiente corporativo, para melhor prestar seus serviços aos usuários.
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui programa próprio e independente para operacionalizar a execução financeira.

Ação: 2292-Racionalização do Consumo de Água

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

Produto: Volume de Água Economizado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
As ações mais importante que impactam diretamente na meta física, foram iniciadas no final do último trimestre de 2020 com a aquisição
de micromedidores, portanto é de se esperar que os reflexos serão notados a partir de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 1- Micromedição e Aferição 50 Durante o último trimestre de
2020, foram adquiridos 15 mil

hidrômetros, dos 30 mil
hidrômetros previstos para
serem adquiridos. Também
foram adquiridos 18 mil kits

para instalação de
hidrômetros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ao Reduzir as perdas mais relevantes, a Companhia teria recursos adicionais para a expansão do atendimento em água portável e
ampliação das redes de esgoto e seu tratamento. Para que isso ocorra, seria de grande relevância uma ação combinada não só de
aquisição e instalação de hidrômetros, como investimentos em caça fraudes. A caer formalizou o processo e adquiriu hidrômetros durante
o último trimestre de 2020, isso contribuirá substancialmente  para alavancar ações durante o próximo exercício (2021).
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operação e execução financeira.

Ação: 3150-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de
Água

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

Produto: Domicílio Abastecido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 118.684,00

Total: 118.684,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

121.000,00 118.684,00 98,09

Análise da Meta Física:
Nesta ação, nota-se que a meta realizada ficou muito próxima da prevista para o ano 2020 no PAT. Desta forma consegue-se acompanhar
o crescimento
vegetativo, beneficiando ainda diversas famílias no Estado com a disponibilidade de água potável nas suas residências.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

3 1- Expansão dos Sistemas de Tratamento e
Distribuição de Água

0 A CAER não contratou firma
para executar ampliação de

rede de agua como havia sido
previsto no PAT para 2020.

Mas através de equipe
própria. executou rede de

distribuição tanto na capital
quanto no interior do estado.

4 2- Ampliação dos sistemas de captação de
água

105.26

SERVICO DE PERFURAÇÃO
DE 20 (vinte) POÇOS
TUBULARES, COM

PROFUNDIDADE ESTIMADA
EM ATE

120 METROS EM AREAS
SEDIMENTADAS E/OU
ÁREAS DE ROCHAS
CRISTALINAS, COM
FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS,
INSTALAÇÃO DE QUADRO

DE COMANDO E
CONJUNTO MOTO-BOMBA,

CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA
PARA PERFURACAO DO

POCO TUBULAR
PROFUNDO DE ACORDO

COM A NECESSIDADE
DIAGNOSTICADA PELA

GERENCIA DE SISTEMAS
DO INTERIOR/CAER

5 3- Melhoria nos sistemas de abastecimento de
água

100 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
CONJUTOS MOTOBOMBAS

SUBMERSA PARA
CAPTAÇÃO DE AGUAS

PROFUNDAS

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Este projeto foi o que recebeu um maior aporte de recursos. Isso se deu graças as ações de cobranças e combate a inadimplência.
OBS:  A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operação e execução financeira.

Ação: 3243-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

Produto: Domicílio Atendido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 89.696,00

Total: 89.696,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

94.380,00 89.696,00 95,04

Análise da Meta Física:
A meta física para este produto foi altamente satisfatória, pois foi possível desenvolver as ações importantes, resultando assim na
universalização dos serviços e consequentemente no aumento da população atendida com esgoto sanitário. Os investimentos realizados
pelo Estado através da SEINF,  foram primordiais para o ótimo resultado da meta física realizada.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 5- Melhoria no sistema de coleta de esgoto 9 CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
EM OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DE
CERCA DE PROTEÇÃO,

MURO E MELHORIAS DAS
ESTAÇÕES

ELEVÁTORIAS (E. E. E.)
PARQUE DO RIO BRANCO E
CAXANGÁ, NO MUNÍCIPIO

DE BOA
VISTA/ RR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
QUANTO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NESTA AÇÃO, A CAER SE DETEVE EM APLICAR RECURSOS NA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, MURO E MELHORIAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (E. E. E.) PARQUE DO RIO
BRANCO E CAXANGÁ, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/ RR.
OBS:  A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa próprio e independente para operação e execução financeira.

Ação: 3452-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em
Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Rede Distribuída

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 27,00

Total: 27,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

31,00 27,00 87,10

Análise da Meta Física:
 A execução da meta física atingiu um patamar aceitável. Embora não tenha executado conforme o planejado, mas como um todo houve
boa execução, mostrando a eficácia da Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliar o Sistema de água e coleta de
esgotamento Sanitário.

9 Execução dos serviços de
contrução de castelo dágua
em concreto armado com

capacidade para 20.000 litros,
perfuração de poço tubular

profundo e rede de
distribuição de água afim de

atender os loteamentos Pedra
Pintada e João de Barro, no
município de Boa Vista-RR.

2 Executar o gerenciamento das obras de
Infraestrutura em Saneamento.

15 Executar as Ações do Projeto
de  Trabalho Técnico Social
nas obras de ampliação do

sistema de esgoto sanitário da
capital Boa Vista -RR 5ª Etapa

- CT:408.689-57/2013-
MCIDADE/CAIXA-
PAC2/OGU2013.

3 Reconhecer Dívida. 100 Reconhecimento de Dívida
referente ao Gerenciamento
da Obra de Ampliação  do
Sistema de esgotamento
sanitário de Boa Vista - 4°

etapa - CR n° 408.688-
42/2013/MCIDADES/CAIXA.
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4 Reconhecer Dívida 100 Reconhecimento de Dívida
referente ao Gerenciamento

da Obra de Ampliação do
Sistema de Esgotamento
sanitário de Boa Vista - 5°

etapa. CT: 408.689-57/2013-
MCIDADE/CAIXA.

5 Reconhecer Dívida 100 Reconhecimento de Dívida
referente a Execução do
Trabalho Técnico Social -

TTS, referente à Implantação
do sistema de drenagem

urbana sustentável e manejo
de águas pluviais de Boa Vista
- RR -LOTE I - CF n° 266.065-

91/2008/CEF.

6 Reajustamento. 100 Reajustamento referente a
Obra de Ampliação do

Sistema de Esgotamento
Sanitário de Boa Vista - RR -
5° Etapa - CT: Nº 408.689-
57/2013-MCIDADE/CAIXA-

PAC2/OGU2013

7 Ampliar o Sistema de água e coleta de
esgotamento Sanitário.

100 Obra de Ampliação do
Sistema de Esgotamento

Sanitário de Boa Vista - RR -
4° Etapa - CT Nº 408.688-

42/2013 /MCIDADES/CAIXA.

8 Aditivo e Reajustamento 100 Aditivo e Reajustamento
referente ampliação do

serviços de ampliação da
SAA, no Bairro Cidade Satélite

- PAC 2 - CT Nº 0350.778-
96/2011 - MCIDADES/CEF.

9 Reajustamento. 60 Reajustamento referente ao
gerenciamento da Obra de
Ampliação  do Sistema de

esgotamento sanitário de Boa
Vista - 4° etapa - CR n°

408.688-
42/2013/MCIDADES/CAIXA.

10 Reajustamento. 60 Reajustamento referente ao
gerenciamento da Obra de
Ampliação do Sistema de

Esgotamento sanitário de Boa
Vista - 5° etapa. CT: 408.689-
57/2013-MCIDADE/CAIXA-

PAC2/OGU2013

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No decorrer do exercício, a Ação sofreu um valor significativo de anulação na dotação orçamentária inicial, entretanto, também recebeu um
volume expressivo de suplementação proveniente, principalmente de abertura de crédito por superávit financeiro na apuração do balanço
e também de remanejamentos de outras Ações para atender reconhecimento de dívidas.
A execução financeira dentro da Ação se deu de forma satisfatória e em sua maioria, na execução dos convênios com entes federativos.
Também o que impactou muito na execução financeira, foi o pagamento de reajustamento de obras executadas em exercícios anteriores.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 58-Assistência Técnica e Extensão Rural

Objetivo do Programa: Desenvolver processos permanentes e construtivistas, visando a formação de competências, mudanças
de atitudes e procedimentos dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e do
desenvolvimento rural sustentável.

Público Alvo: Agricultores familiares

Unidade Resp. Programa: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Agricultores
Atendidos

Fórmula: Número
total de
atendimentos a
agricultores  /
número total de
agricultores  x 100

Fonte: SEAPA

Anual Percentual 29.58 85 42 43,32 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 43,32% apurado é consequências das ações desenvolvidas neste departamento, o qual fizemos atendimentos de 6.499
agricultores rurais no período de 01/janeiro a 31 de dezembro de 2020, de universo de 15.000 agricultores previstos a serem atendidos no
ano de 2020, fazendo análise do percentual do índice constata-se que estamos abaixo dos objetivos propostos para este Departamento,
isso traz prejuízo no desenvolvimento rural do Estado pois deixamos de fazer orientação técnica que esta ligada diretamente ao
aumento/melhoria da produção agrícola do estado, deixando assim também de fazer o aumento da Renda familiar dos agricultores e
melhoria da saúde Rural, fazendo um comparativo com o ano de 2019, obtivemos um percentual de atendimento de 12,19% , dessa forma
tivemos um aumento 31,16% de atendimento em relação ao ano de 2019.
Embora o ano de 2020, tenha sido extremamente atípico de qualquer outro ano, devido a pandemia, conseguimos realizar quase
cinquenta por cento de atendimentos propostos/planejados para o ano corrente, podemos citar que uma das principais ações para este
índice foi ao empenho do Secretário, juntamente com a organização dos Departamentos desta SEAPA, em focalizar ações, direcionadas e
com detalhes de organização, empenhando-se em ações efetiva .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O índice de 43,32% apurado é consequências das ações desenvolvidas neste departamento, o qual fizemos atendimentos de 6.499
agricultores rurais no período de 01/janeiro a 31 de dezembro de 2020, de universo de 15.000 agricultores previstos a serem atendidos no
ano de 2020, analisando o índice constata-se que estamos muito aquém dos objetivos propostos para este Departamento, isso traz
prejuízo no desenvolvimento rural do Estado pois deixamos de fazer orientação técnica que está ligada diretamente ao aumento/melhoria
da produção agrícola do estado, deixando assim também de fazer o aumento da Renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde
Rural.
Observa-se que para um bom desempenho/execução das metas propostas a este Departamento, é necessário que o orçamento
previsto/aprovado deva permanecer no próprio Departamento, e que mesmo que haja contingenciamento seja respeitado nosso empenho
na elaboração do planejamento, para que os serviços ofertados não seja prestado de forma precária, somente com orçamento disponível
elevaríamos nossas metas a frente.

Análise da Execução Financeira:
Análise ao Quadro Detalhado de Despesa ¿ QDD2*
Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 058/ valor atualx100
PAOE: 2209 ¿ Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
18.722,00     X 100 = 1,97%
946.397,00

PAOE: 2283 ¿ Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias
190.439,87     X 100 = 28,83%
660.387,26

PAOE: 3387 ¿ Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural
4.773,90  __   X 100 = 0,25%
1.938,846,00

Os outros três PAOE: 2482, 2483, e 2382, não houve movimentação financeira no ano de 2020.

Com base nestes percentuais de 1,97%, 28,83 e 0,25%, podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo que resultou no bloqueio/contingenciamento de recurso, executamos recurso liberado em até 31/12/2020. Como mencionado,
um dos grandes entreves para a execução do orçamento de 2020, se deu por conta da pandemia, dificultando a canalizações de ações a
serem desempenhadas, outro grande entrave e a morosidade na execução dos processo de compras. Demonstra-se que os recursos
liberado embora tenhamos dificuldade de execução, foi bom.
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Avaliação dos resultados:
Baseado nos percentuais 1,97%, 28,83 e 0,25%% observa-se que o Programa não cumpriu meta/objetivos proposto no PPA 2020-2023,
ano base 2020, sendo um dos principais item da negativa deste cumprimento a dificuldade administrativa e pandemia, dificultando assim a
realização da programação para o ano corrente.

Com isso existe um prejuízo no alcance dos objetivos proposto, esse prejuízo chegar claramente ao nosso público alvo, que são ocorre o
atendimento aos produtores rurais do Estado, deixando assim a produção de produtos agrícola prejudicada.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Obtivemos questões/procedimentos de ordem burocrática, relativas à tramitação de documentos,

análise governamental dos processos de diárias e desfalque de pessoal devido a Pandemia.

Ambientais Saúde Pública, afetada pela pandemia por COVID 19 atrapalhou a execução das ações do
programa, devido a exigência de proximidade do Extensionista com os agricultores familiares na

Implementação dos Se

Licitatórias Como se trata de um assunto muito técnico e minucioso, este ano de 2020 foi um ano de
entendimento e organização de base, um dos principais entraves  certamente é a falta de pessoas

qualificadas.

Outras Logística: Escassez de veículos e a obsolescência dos existentes, atrapalhou a execução das
ações do programa, devido ele está pautado na Implementação dos Serviços de Assistência

Técnica e Extensão R

Participação Social:

As atividades desempenhadas neste programa interfere diretamente no nosso público alvo, se o fornecimento dos serviços são precários,
não existe melhora no orçamento familiar dos produtores, bem como a técnica de produção fica prejudicada. Incumbindo assim uma boa
prestação de serviços o reflexo de produtores com produções melhores e com maior quantidade, podendo ainda melhorar a saúde da
família no campo.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2209-Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Produtor Assistido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 6.499,00

Total: 6.499,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15.000,00 6.499,00 43,33

Análise da Meta Física:
As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de
2020 na qual  ocorreu uma dificuldade administra e devido a Pandemia, dificultando assim a realização das ações planejadas, para que
ocorresse a execução da ação foi do grande empenho dos Servidores do DATER. Em suma, a grande dificuldade encontrada é a não
liberação dos recurso financeiro do Estado para a realização das ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Assistência Técnica para Agricultura 12.19 Apesar do ano atípico devido
a Pandemia por COVID 19,

realizamos 9.722
atendimentos a produtores

com Assistência Técnica, que
resultaram em: R$

2.438.708,31 em entregas de
produtos pelo Programa de
Aquisição de Alimentos ¿
PAA; 155 cadastros na
Plataforma PARR; 122
projetos de crédito rural

totalizando R$ 2.134.043,00 e
67 atualizações de

associações. Contudo, temos
alcançado resultados

satisfatórios no Programa.
Não houve a possibilidade de

realização dos eventos e
feiras devidos aos diversos
Decretos publicados pelos

governos federal e estadual,
como medida de controle e
mitigação da doença supra.

2 Implementação a Formação das Organizações
Sociais para Produtores

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para

realização presencial,
executamos reuniões remotas,

por causa do estado de
Pandemia.

3 Levantamento e Identificação do Público Rural 0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração e contato com
Agricultores Familiares, sendo

assim, não utilizamos o
recurso para realização do

cadastramento, por causa do
estado de Pandemia.

4 Capacitação e Atualização em Tecnologia
Agropecuária

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para

realização presencial,
executamos Capacitações

Remotas, por causa do estado
de Pandemia.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
As meta físicas realizadas nesta ação restringe-se única e exclusivamente devido ao grande empenho dos Servidores do DATER. Em
suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso financeiro do Estado para a realização da açõe. Não houve
realização de meta financeira.

As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de
2019 ocorreu um contingenciamento financeiro, dificultando assim a realização das ações planejadas, parte do executado foi devido a
aplicação de recursos oriundo de convênios, outro item para que ocorresse a execução da ação foi do grande empenho dos Servidores do
DATER. Em suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso do Estado para a realização das ações.

Ação: 2283-Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Unidades Demonstrativas Implantadas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 35,00

Total: 35,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

80,00 35,00 43,75

Análise da Meta Física:
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As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de
2020 ocorre por conta de um contingenciamento financeiro e Pandemia, dificultando assim a realização das ações planejadas, parte do
executado foi devido a aplicação de recursos oriundo de convênios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implantação de Tecnologia de Produção para
mandiocultura

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

No entanto, executamos
reuniões remotas, por causa
do estado de Pandemia, pra

mensurar a necessidade.

2 Fortalecimento da Apicultura 53.3 Apesar do ano atípico devido
a Pandemia por COVID 19,

realizamos 240 atendimentos
a produtores com Assistência

Técnica e campanhas que
incentivam o consumo de

produtos apícolas em escolas,
instituições públicas e

população em geral, produtos
que foram comercializados no

Programa de Aquisição de
Alimentos ¿ PAA. Contudo,
temos alcançado resultados
satisfatórios no Programa.

3 Implantação de Tecnologia para Horticultura 0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

No entanto, executamos
reuniões remotas, por causa
do estado de Pandemia, pra

mensurar a necessidade.

4 Implantação de Tecnologia para Fruticultura
no Estado de Roraima

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

No entanto, executamos
reuniões remotas, por causa
do estado de Pandemia, pra

mensurar a necessidade.

5 Implantação de Tecnologia para Avicultura no
Estado de Roraima

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

No entanto, executamos
reuniões remotas, por causa
do estado de Pandemia, pra

mensurar a necessidade.

6 Implantação de Tecnologia para Bovinocultura
no Estado de Roraima

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

No entanto, executamos
reuniões remotas, por causa
do estado de Pandemia, pra

mensurar a necessidade.

Estado de Roraima

    169



 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
As meta físicas realizadas nesta ação restringe-se única e exclusivamente devido ao grande empenho dos Servidores do DATER. Em
suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso financeiro do Estado para a realização das ações.

Ação: 2482-Programa Contínuo de Formação e Qualificação Técnica aos Servidores

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Técnicos Qualificados

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

300,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de desta ação

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Capacitação e atualização em tecnologias
agropecuárias e prestação de serviços

administrativos

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve realização de desta ação

Ação: 2483-Fortalecimento do Acesso ao Crédito

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Crédito Aplicado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

50,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de desta ação
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Emissão de DAP 0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

2 Elaboração de projetos de PRONAF e
FUNDER

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

3 Monitoramento e acompanhamento de
implementação do crédito rural

0 Não houve atividade pra essa
Medida, para evitar

aglomeração, sendo assim,
não utilizamos o recurso para
realização presencial, devido

aos diversos Decretos
publicados pelos governos
federal e estadual, como

medida de controle e
mitigação da doença supra.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve realização de desta ação

Ação: 3387-Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Unidade Atendida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 15,00

Total: 15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

37,00 15,00 40,54

Análise da Meta Física:
As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de
2020,  Pandemia e dificuldade da execução do planejamento fez que colaborasse a dificuldade da realização das ações planejadas, o
executado foi para pagamento de diárias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de Unidades de Assistência
Técnica e Extensão Rural

0 Não houve atividades pra
essa Medida, devido termos

um recurso parlamentar
estadual pra realização da

construção das CPR¿s.

2 Reforma e ampliação de Unidades de
Assistência e Extensão Rural

0 Não houve atividades pra
essa Medida, devido termos

um recurso parlamentar
estadual pra realização da

construção das CPR¿s.

Estado de Roraima

    171



3 Aparelhamento das Unidades de Assistência
Técnica e Extensão rural.

0 Não houve atividades pra
essa Medida, devido termos

um recurso parlamentar
estadual pra realização da

construção das CPR¿s.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de
2020,  Pandemia e dificuldade da execução do planejamento fez que colaborasse a dificuldade da realização das ações planejadas, o
executado foi para pagamento de diárias.

Ação: 2382-Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e
Extensão Rural

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18601-Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de desta ação

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 CAPACITAÇÃO DO CORPO TECNICO EM
TECNOLOGIA AGROPECUARIA E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

0 Não houve atividades pra
essa Medida, devido termos

um recurso parlamentar
estadual pra realização da

construção das CPR¿s.

2 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO

RURAL

0 Não houve atividades pra
essa Medida, devido termos

um recurso parlamentar
estadual pra realização da

construção das CPR¿s.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve realização de desta ação
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 72-Desenvolvimento dos Setores Produtivos

Objetivo do Programa: Melhorar o desempenho dos setores produtivos.

Público Alvo: Empreendedores e Empresários.

Unidade Resp. Programa: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
crescimento do
PIB no Estado de
Roraima

Fórmula:
Crescimento Real
no Ano /
Crescimento no
Ano Anterior X
100

Fonte: SEPLAN

Outros Percentual .2 3.1 3.6 0,01 28/10/2014

Análise de Indicadores do Programa:

- O PIB de Roraima atingiu R$ 13,4 bilhões em 2018. Sua participação relativa no PIB brasileiro manteve-se constante em 0,2%.
O crescimento real da economia do Estado (variação do PIB já descontada a inflação) apresentou um crescimento de 4,8%, o segundo
maior resultado do país, abaixo apenas do Amazonas, que cresceu 5,1%. O PIB per capita do Estado (valor do PIB dividido igualmente
entre todos os habitantes) atingiu R$ 23.189, valor que coloca Roraima na 14ª posição entre todas as Unidades Federativas e na 3ª
posição na Região Norte.
Mesmo apresentando o menor valor entre as Unidades da Federação, o PIB roraimense aproxima-se mais a cada ano do penúltimo (Acre)
e do antepenúltimo (Amapá) colocados.
Mantida essa tendência, a expectativa é a de que deixemos de ser o menor PIB do país antes de 2030.
A Agropecuária foi o setor que apresentou o maior crescimento na economia de Roraima em 2018, com elevação de 16,1% em relação ao
ano anterior. O setor responde por 5,2% das riquezas do Estado (desconsiderando os impostos), agregando R$ 641 milhões.
Tal resultado foi influenciado, sobretudo, pela Produção Florestal e Pesca, que, apesar da participação relativamente inferior ao da
Agricultura e da Pecuária, destacou-se pela elevação de 134,6%, motivado pelo aumento na coleta de castanha-do-pará.
 Outras atividades também contribuíram, como a Agricultura que registrou crescimento de 8,6% ¿ principalmente devido à Soja (+38%) e
aos Cereais (+34%) ¿ e a Pecuária, que cresceu 6,2%
A Indústria acionou R$ 1,3 bilhões à economia roraimense, aumentando sua participação no PIB de Roraima de 8,6% em 2017 para
11,1% em 2018
Houve um crescimento real de 5,5%, influenciado principalmente pela atividade de Eletricidade, Água, Esgoto e Atividades de Gestão de
Resíduos, em que houve um acréscimo de 22,4%.
A Construção também contribuiu para o crescimento industrial, com elevação de 4,4%. Por outro lado, a Indústria Extrativa e Indústria de
Transformação registraram quedas de 11,8% e 6,5%, respectivamente.
O setor de Serviços, exceto a Administração Pública, foi o segundo setor que mais adicionou à economia de Roraima, agregando R$ 4,6
bilhões (37,6% da economia local).
Registrou-se um crescimento real de 5,4% em 2018, influenciado, principalmente, pelas elevações registradas nas atividades imobiliárias
(+8,7%), no comércio (+6,5%), e nas atividades financeiras (+4,1%).
A Administração Pública continua sendo a principal atividade econômica do Estado, adicionando R$ 5,6 bilhões (um crescimento de 3,6%
em relação ao ano anterior). Apesar do crescimento, sua participação na economia estadual caiu de 49,5% em 2017 para 46,1% em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
DESENVOLVE: Já estão sendo providenciadas ações governamentais que poderão contribuir ainda mais com o desenvolvimento dos
setores produtivos. Há projetos que estão sendo feitos em parceria entre a Desenvolve Roraima, a Seapa, a SEI que visam justamente a
atender os setores produtivos rurais. Haverá também um estreitamento de parceria entre Desenvolve Roraima com a SEPLAN e a
SETRABES, que possibilitará um melhor atendimento aos setores produtivos secundário e terceário.

CODESAIMA: Para que se possa fortalecer efetivamente o desenvolvimento dos setores produtivos, se faz necessário que os recursos
financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o
desenvolvimento de todas as ações, sem a necessidade de priorização de ações em detrimento de outras. Fica evidenciado como a
escassez de recursos compromete de forma significativa o planejamento estratégico, ocasionando remanejamentos sucessíveis ao longo
do exercício financeiro.

Análise da Execução Financeira:
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SEPLAN: Apesar dos recursos previstos para o exercício 2020, houve publicação de Decretos restritivos,  como Decreto nº 28.358-E de 23
de janeiro de 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente
ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿;  Decreto nº 29.027-E de 8 de Julho de 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de
empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras
providências¿; Decreto nº 28.587-E de 16 de Março de 2020 - Dispõe sobre Medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus e dá outras providências.

DESENVOLVE: Em relação ao planejamento PPD, o programa obteve um resultado 73,04%, considerado regular. Esse resultado pode ser
justificado dado que foram necessárias as publicações de decretos que limitaram os empenhos das dotações orçamentárias programadas
na LOA. Isso, com certeza, pode ter prejudicado algumas ações que poderiam contribuir para o desenvolvimento dos setores produtivos.

Em relação à execução COFD, o resultado foi deficiente, com um percentual de 43,40% do valor empenhado em relação à dotação final. É
importante salientar que a Desenvolve Roraima possui recursos próprios, provenientes de amortização de empréstimos por parte dos
clientes e ainda, por exigência do Banco Central do Brasil, deve observar limites mínimos de capital realizado e Patrimônio de Referência
(PR) de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Esses valores vem sendo suplementados anualmente.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados para a ação de apoio as unidades de produção, industrialização e mineração foi
dotado originalmente em 795.000,00 passando por uma limitação de empenho e remanejamentos de recursos chegando à dotação final
disponível de 107.848,00, sendo empenhado o valor de apenas R$ 25.500,00, utilizado em gastos com a contratação de empresa
especializada para aquisição de bobinas para envase de água potável.

Avaliação dos resultados:
SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficientes para
atendimento das Ações.

DESENVOLVE: O resultados foram aceitáveis, dado que foi um ano atípico, com restrições orçamentárias e, ainda, com a pandemia do
corona vírus.

CODESAIMA: O resultado foi não satisfatório, em decorrência do contingenciamento e posterior remanejamento de recursos para áreas
mais emergenciais da Companhia os quais prejudicaram sua execução, bem como o atendimento de seus objetivos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas SEPLAN/DEAGRO: Decreto 28.587-E, de 16 de março de 2020 / Decreto Nº 6 DE 22/06/2020.

Orçamentárias CODESAIMA: Devido ao contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas
áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Financeiras CODESAIMA: Em razão de aportes financeiro insuficientes, não foi possível alcançar as ações
planejadas.

Participação Social:

DESENVOLVE: O programa foi efetivo, pois está inserido no planejamento estratégico do governo, no qual foi possível, mesmo com o
orçamento reduzido e com a pandemia de saúde, levar desenvolvimento aos setores produtivos, em especial o setor primário por meio do
AGRO EM CAMPO. O Agro em Campo é um programa multi institucional que reúne todas as pastas da estrutura governamental voltadas
para o setor produtivo. A ação visa a fortalecer o setor primário, possibilitando um aumento na produtividade, além de alavancar a
economia.

CODESAIMA: Não houve participação social, devido à não execução da ação.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2270-Implementação do Programa de Regionalização do Turismo

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Município Beneficiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 15,00

Total: 15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 15,00 100,00

Análise da Meta Física:
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As medidas e tarefas propostas para o ano de 2020 ocorreu principalmente por parcerias como SEBRAE-RR e CORPO DE BOMBEIROS
e munícipios com interesse no desenvolvimento do turismo local. Ao que diz respeito aos objetivos não alcançados, podemos destacar o
cenário da pandemia do novo
Corona Vírus

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO BONFIM,

CANTÁ, NORMANDIA, IRACEMA,
PACARAIMA, AMAJARÍ, RORAINOPOLIS,
ALTO ALEGRE, SÃO LUIS, SÃO JOÃO DA
BALIZA, CAROEBE, UIRAMUTÃ, MUCAJAÍ.

70 1-Mobilizar as lideranças
locais e regionais nos

municípios para o
desenvolvimento do turismo

descentralizado
- Realização de reuniões e

palestras para elaboração do
Plano de Visitação turística

em terras indígenas
nos municípios de Pacaraima
e Uiramutã, juntamente com

as comunidades indígenas do
Bananal, Boca da Mata, Nova
Esperança e Flexal. A ação
contou com a parceria do

Sebrae/RR que disponibilizou
o transporte para locomoção
da equipe técnica, sem ônus

para o governo.
 - Realização de reuniões e
palestras nos municipios de

Cantá, Rorainópolis, São João
da Baliza, Bonfim, Alto Alegre,
Caracaraí, Caroebe, São Luiz,
Iracema, Mucajaí, Amajari e
Normandia sobre as politicas
de turismo e estratégia para
fortalecer o turismo nesses

respectivos municípios.

2 - Realizar oficinas de
sensibilização e nivelamento

com as lideranças e
segmentos da comunidade
- Realização das medidas

previstas pelo PROGRAMA
INVESTE TURISMO, com

capacitação dos prestadores
de serviços turísticos junto ao

SEBRAE por meio de
consultorias e treinamentos.

 -As ações foram
desenvolvidas em parceria

com o SEBRAE-RR, onde foi
disponibilizado o transporte
para locomoção da equipe
técnica, sem ônus para o

governo.

3 - Regimentar as lideranças
para a composição das

instancias e formalização do
ato pelas Prefeituras.

- Não realizado em virtude da
Pandemia do Covid-19.

4 - Salão do Turismo Roraima
(1 Edição).

- Não foi realizado, em virtude
da Pandemia do Covid-19.

5 - Cursos de capacitação
para elaboração dos Planos

de visitação em terras
indígenas

- O Plano de Visitação
turística em terras indígenas,

foi realizado pelo SEBRAE-RR
no município de Pacaraima
atendendo as comunidades
indígenas de Bananal, Nova
Esperança e Boca da Mata
em parceria com Detur que

ficou responsável pelo curso
de condução local.

6 - Participação da 48 Expo
Internacional de Turismo

(ABAV - 2020)

- Participação no FESTIVAL
DE CATARATAS, que foi

realizado em Foz de Iguaçu
em dezembro de 2020, onde o
Estado esteve presente com o
estande disponibilizado pelo

Ministério do Turismo
promovendo a divulgação dos
roteiros e atrativos do destino

Roraima, e ainda com
apresentação de palestras

sobre o avanço do turismo em
terras indígenas em Roraima.

7 - Participar da WTM,
AVISTAR, ADVENTURE
FAIR, FITA, SALÃO DO

TURISMO DO AMAZONAS,
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FESTURIS, FESTIVAL DE
CATARATAS, JPA E ETC.

- Participação no FESTIVAL
DE CATARATAS,  que foi

realizado em Foz de Iguaçu
em dezembro de 2020, onde o
Estado esteve presente com o
estande disponibilizado pelo

Ministério do Turismo
promovendo a divulgação dos
roteiros e atrativos do destino

Roraima, e ainda com
apresentação de palestras

sobre o avanço do turismo em
terras indígenas em Roraima.

2 ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE
ROTEIROS TURÍSTICOS REGIONAIS,

INTEGRADOS, TEMÁTICOS E
SEGMENTADOS.

60 1 - Fortalecimento dos
segmentos turísticos
prioritários visando o

desenvolvimento regional
(etnoturismo, turismo de

fronteira, turismo de aventura,
turismo de pesca, turismo de

eventos, turismo rural,
geoturismo, ecoturismo,

turismo desportivo, turismo de
observação de aves, turismo

cultural e etc.
- Estudo de roteiro integrado

em conjunto com INVENTUR,
roteiros turísticos rural.

Realização da inventariação
Turística em todo o Estado.

- Retomada do planejamento
da ROTA DO LAVRADO no

assentamento P.A Nova
Amazônia (Boa Vista), com a
realização de ações voltadas
a capacitação dos produtores

rurais, roteirização e
sinalização das propriedades

participantes e
comercialização do produto
turístico pelas agências de

turismo receptivo de Roraima;

3 IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS
ETNOTURISMO SUSTENTÁVEL (AMAJARÍ,

UIRAMUTÃ, NORMANDIA, PACARAIMA,
SÃO LUIS, CAROEBE).

50 1 - Identificar e apoiar
comunidades interessados em

elaborar os planos de
visitação turística

- Seguindo todos os
protocolos de segurança

impostos pela OMS quanto a
propagação do novo Corona

Vírus, o Detur seguiu
rigidamente os protocolos e

em parceria com o SEBRAE-
RR realizou o curso de

condução local nas
comunidades indígenas

pertencentes aos municípios
de Pacaraima e Uiramutã.

4 IMPLANTAÇÃO CURSOS DE
CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES LOCAIS

(AMBIENTES NATURAIS,
CULTURA/FOLCLORE)

80 1 - Identificar e apoiar
comunidades interessados em

elaborar os planos de
visitação turística

- Seguindo todos os
protocolos de segurança

impostos pela OMS quanto a
propagação do novo Corona

Vírus, o Detur seguiu
rigidamente os

protocolos e em parceria com
o SEBRAE-RR realizou o

curso de condução local nas
comunidades indígenas

pertencentes aos municípios
de Pacaraima e Uiramutã.

5 REALIZAÇÃO DA INVENTARIAÇÃO DOS
ATRATIVOS TURÍSTICOS (AMAJARÍ,

MUCAJAÍ, CARACARAÍ, UIRAMUTÃ, SÃO
JOÃO DA BALIZA, SÃO LUIZ, PACARAIMA,

CAROEBE, NORMANDIA).

100 1 - Elaboração do cronograma
de viagem e formação de

equipe
- O inventário estratégico da

oferta turística foi realizado em
todo o Estado, por meio de

analise, georreferenciamento
e levantamento de dados in

loco, o inventário está em fase
final para publicação e

divulgação.
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6 AÇÕES DE INTELIGÊNCIA TURISTÍCA
VISANDO O FOMENTO DAS ATIVIDADES

NOS MUNICÍPIOS TURISTÍCOS DE
RORAIMA

80 1 - Cooperação técnica
envolvendo Estado e
Prefeituras visando a

celebração de parcerias para
o fortalecimento do turismo

nos Municípios, aplicação de
questionários

sobre ocupação, tempo de
permanência, nacionalidade e

dados cadastrais da ficha
nacional de registros de

hospedes por meio do sistema
nacional.

- Atividades de capacitação,
qualificação e estruturação
dos municípios turísticos de

Roraima (FORTALECIMENTO
DO TURISMO MUNICIPAL)

- Realizado curso de condutor
Local nos municípios de

Pacaraima com 03
comunidades indígenas,
Bananal, Boca da Mata e

Nova Esperança, e 01
comunidade no Flexal ,

município do Uiramutã. A ação
contou com a parceria do

Sebrae/RR que disponibilizou
o transporte para locomoção
da equipe técnica, sem ônus

para o governo.
- Realização das medidas

previstas pelo PROGRAMA
INVESTE TURISMO.
- Visitas técnicas nos

municípios, para o
levantamento de dados para o

Inventário estratégico da
oferta turística, além de

palestras de conscientização
do turismo local.

7 AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DE
CRISES,CONFLITOS E MITIGAÇÃO DE

IMPACTOS MULTIMENSIONAIS DO
TURISMO ESTADUAL

70 1 - Elaborar um Plano de
contingenciamento de crises

no turismo de Roraima
- Elaboração e Lançamento do
PLANO DE RETOMADA DO
TURISMO no município de
Amajarí com a presença do
Governador de Roraima, no
qual anunciou a recuperação
de 105 km de asfalto na RR

203.
- Lançamento da Campanha

Institucional VEM VIVER
RORAIMA Lançamento de

cursos online do PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO TURÍSTICA

+ RORAIMA (a ação
tem por base o PROGRAMA

INVESTE TURISMO, por meio
de palestras on-line sobre

diversos segmentos do
turismo pós pandemia.

- Divulgação de todas as
ações empreendidas no

segmento turístico pelas redes
sociais, grande mídia e portal

institucional, por meio do
RORAIMA EM TELA (releases

e comunicações orientadas
para a informação dos fatos,

eventos e atividades
executadas pelo Órgão
Estadual de Turismo);

- Site: www.turismo.rr.gov.br
foi atualizado e remodelado.

- Participação em feiras e
eventos nacionais e

internacionais 100% on-line de
PROMOÇÃO TURÍSTICA,
apresentando o DESTINO

RORAIMA.
- Monitoramento: O trabalho

de monitoramento da
retomada (bem como a
avaliação do grau de

resiliência do mercado) será
empreendido pela SEPLAN

(por meio do Departamento de
Estado do Turismo ¿ DETUR
e da Coordenadoria Geral de

Estudos Econômicos e Sociais
¿ CGEES) e em parceria com
a UERR (LAPLAC) e demais

IES de Roraima.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Apesar dos recursos previstos, houve publicação de Decretos restritivos como Decreto nº 28.587-E de 16 de Março de 2020 - Dispõe
sobre Medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. No entanto,
as atividades foram desempenhadas por ter ajuda de custos para a equipe com disponibilidade de transporte, combustível e diárias.

Ação: 2272-Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Empresa Beneficiada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

80,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 DESENVOLVIMENTO DO SETOR
INDUSTRIAL DO ESTADO DE RORAIMA

0

2 DESENVOLVIMENTO DO POLO
MOVELEIRO DO ESTADO DE RORAIMA.

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Ação: 2273-Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Empreendedor Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

220,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
- As metas previstas para esse Departamento, foram efetivadas parcialmente, considerando as dificuldades que o Estado atravessa devido
a pandemia do corona vírus, com o contingenciamento do orçamento estadual e as limitações impostas através dos Decretos
governamentais. Os atendimentos presenciais foram feitos em partes dentro das possibilidades permitidas, bem como, foram realizadas,
também, em partes as ações em parceria com outras instituições que atuam no comércio exterior.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
COMÉRCIO DO ESTADO DE RORAIMA

0 -

2 Promoção e Desenvolvimento do Comercio
Exterior

25 Atendimento a empresários.
Participação em reuniões
promovida por parceiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
DECOEX: Tivemos a publicação do Decreto 58.587-E, de 16 de março de 2020, em decorrência da pandemia do covid-19.

Ação: 2312-Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: APLs Assistidas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

7,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Diante das dificuldades que o estado atravessa, devido a pandemia do corona vírus e, com o contingenciamento do orçamento estadual, e
com as limitações impostas através dos decretos governamentais , pode-se notar que o objetivo do fomento a produção, ficou abaixo das
metas estipuladas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS - APL'S.

0 -

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido ao contingenciamento do orçamento estadual, por conta da pandemia do corona vírus, e com o Decreto 28.587-E, de 16 de março
de 2020, foram priorizadas as ações de custeio e de pessoal.

Ação: 2393-Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em
Roraima - PRODETUR/RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Município Beneficiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2,00

Total: 2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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15,00 2,00 13,33

Análise da Meta Física:
Em virtude da pandemia do novo Corona Vírus, não foi possível realizar todas as metas físicas, ficando assim o cumprimento apenas do
Centro de Atendimento ao Turista e reuniões juntamente com Ministério do Turismo- MTur.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO. 30 1 - Contratar empresa
especializada para elaborar o

Plano de Desenvolvimento
Integrado do Turismo

Sustentável-PDTIS(Águas e
Florestas da Linha do

Equador; Roraima a Savana
Amazônica e Extremo Norte

do Brasil).
- Não realizado.

2 - Atualização e reimpressão
do Guia Turístico do Estado

de Roraima
- Não realizado.

3 - Manter o Centro de
Atendimento ao Turista-CAT,

localizado no Aeroporto
Internacional Atlas Brasil

Cantanhede.
- Encontra-se em

funcionamento em horário dos
voos aéreos, assim como, no
que diz respeito as atribuições

de orientação aos turistas e
visitantes,

este segue cumprindo o
protocolo de segurança de
Higiene. Durante o ano de

2020, foi cumpridos os
pagamentos das despesas
com rateio de água, luz e

coleta de lixo para a
INFRAERO.

4 - Apoio aos eventos que
constam no calendário cultural
do Estado (Paixão de Cristo,

Corridas, Encontros,
Congressos, Conferências,

Festivais e Festas
de cunho turísticos e de

reconhecimento público) bem
como aplicação da Pesquisa
de Impacto Sócio Ambiental-

PISA
- Não realizado, em virtude da

Pandemia.
5 - Contratar empresa

especializada para elaborar
projetos de sinalização dos
sítios arqueológicos do Vale
do Parimé, Trilha do Coatá,
Pedra Pintada, Água Fria e
demais sítios em regiões

turísticas de Roraima
- Não realizado.

6 - Viagens para diagnosticar
debilidades, identificar

pessoas envolvidas em pesca
esportiva, sensibilizar para

importância do cadastramento
de empresas

(CADASTUR) e pessoas
físicas no Baixo Rio Branco.

- Não realizado.
7 - Nivelamento e atualização
do PRODETUR ¿ Nacional.

- Não realizado
8 - Apoiar e fortalecer as

entidades turísticas
organizadas na promoção e

captação de eventos.
- Não realizado

9 - Interiorização do
CADASTUR.
- Ações de

cadastramento/CADASTUR,
foram realizadas via online,

apenas não foram realizadas
em 2020 as visitas técnicas

nos municípios, devido
à pandemia do Corona vírus.

10 - Convocações do Mtur
- Realizada diversas reuniões

on-line com Ministério do
Turismo, juntamente com as e

Secretarias Estaduais de
Turismo para elaboração de

Plano de
Retomada do Turismo Pós

pandemia e demais
necessidades do setor

turístico.
11 - Promoção turística
visando a captação de

investimentos estruturantes.
- Não realizado.

12 - Construção de
infraestrutura de apoio nos
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núcleos turísticos estratégicos
do estado

- Não realizado.
13 - Construção da

infraestrutura dos eventos
turísticos inseridos no
calendário estadual

- Não realizado.
14 - Contratar empresa para
obras de infraestrutura dos

eventos que compõe o
calendário estadual como:

palco, montagem e
desmontagem, som,

iluminação e etc.
- Não realizado.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em virtude da renovação do contrato com a Infraero cumprido todos os meses a taxa de rateio do Centro de Atendimento ao Turista- CAT,
ainda as ações do CADASTUR foi desenvolvidas de forma on-line e em relação as demais tarefas é importante destacar que não foram
cumpridas em virtude da pandemia do novo corona vírus.

Ação: 2448-Atração de Investimentos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Apesar das restrições do período analisado,  foi elaborado um Projeto para captação de Recursos, oriundos de emenda parlamentar, de
parlamentares estaduais.  Participação e Promoção de Eventos em razão da pandemia, do novo corona vírus foi desautorizada a
realização de eventos em todo o Território Brasileiro. A Criação do Site Portal do Investidor  o processo esta paralisado, devendo
recomeçar os trabalhos de criação, porem, devendo agora ser o site sediado na página da SEPLAN.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS. 0 - Elaboração de projeto para
captação de recursos de

emenda parlamentar estadual.
Aguardando retorno.

- Em razão da pandemia do
novo corona vírus foi

desautorizada a realização e
participação em eventos em

todo o território nacional.
- Processo paralisado,
devendo recomeçar os

trabalhos de criação, porem,
devendo agora ser o site

sediado na página da
SEPLAN.

2 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0 - Nada a informar

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Apesar dos recursos previstos para o exercício 2020, houve publicações de Decretos restritivos.
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Ação: 2300-Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16401-Agência de Fomento do Estado de Roraima

Produto: Empreendimento Financiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 101,00

Total: 101,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

300,00 101,00 33,67

Análise da Meta Física:
A meta física prevista era de 300 empreendimentos financiados. Só foi possível financiarmos 101 empreendimentos em 2020. O ano de
2020 foi um ano atípico, dado que foi marcado por uma pandemia de saúde, com efeitos econômicos devastadores e que devem perdurar
por tempo indeterminado. O Governo Estadual viu-se obrigado a editar decretos que proibiam o atendimento presencial por diversos
meses e, ainda, o fechamento total de atividades consideradas não essenciais. Isso foi muito prejudicial à operação da Desenvolve
Roraima, pois, por alguns meses ficou sem atendimento presencial aos clientes. A Desenvolve Roraima tem buscado melhorar seus
processos, buscando torná-los mais tecnológicos, mas no atendimento para liberação de crédito, ainda é necessário que seja presencial,
dado que os clientes precisam assinar diversos documentos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 FINANCIAMENTO AOS SETORES
PRODUTIVOS

33.67 foram efetivados no período
101 contratos de

empréstimos, perfazendo um
valor total de quase R$ 800
mil. em onze municípios do

Estado

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em relação ao planejamento PPD, a Desenvolve Roraima obteve um resultado ótimo, com um resultado de 92%, muito próximo dos 100%,
portanto. Ou seja, o valor empenhado foi muito próximo do valor da dotação inicial.

Em relação à execução COFD, o resultado foi deficiente, com um percentual de 49,53% do valor empenhado em relação à dotação final. A
dotação final chegou a esse valor de R$ 10 milhões, devido às suplementações por superávit financeiro, advindo de recursos próprios da
instituição, provenientes de amortização de empréstimos por parte dos clientes junto à Desenvolve Roraima. Por exigência do Banco
Central do Brasil, através da Resolução 2.828, em seu Art. 5º ¿As agências de fomento devem observar limites mínimos de capital
realizado e Patrimônio de Referência (PR) de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Dessa forma, a Desenvolve Roraima vem
mantendo, pelo menos, o limite mínimo exigido pelo BACEN.

Ação: 2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16601-Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 100,00

Total: 100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

600,00 100,00 16,67
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Análise da Meta Física:
Diante das dificuldades que o estado atravessa, devido a pandemia do corona vírus e, com o contingenciamento do orçamento estadual, e
com as limitações impostas através dos decretos governamentais , pode-se notar que o objetivo do fomento a produção, ficou abaixo das
metas estipuladas

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 FINANCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO
DO ESTADO DE RORAIMA

85 Foram analisados, e
aprovados 126 processos.

Onde foram beneficiados, de
forma direta, mais de 400

pessoas com financiamentos
oriundos do FUNDER.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima ¿ FUNDER, tem como seu principal objetivo o fomento a
produção, através de financiamento voltado à agricultura familiar, aos pequenos produtores, as associações e cooperativas.
O ano de 2020, foi marcado pela pandemia da covid-19, o que de certa forma inibiu o público alvo do FUNDER de contrair novos
financiamentos.
Porém, com a parceria ainda mais fortalecida entre os atores governamentais (Seplan, Seapa, Sefaz, Desenvolve RR) e o Sebrae, foi
possível atingirmos nossos objetivos, com o financiamento de mais de 70% do que foi proposto no nosso orçamento.

Ação: 2357-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16602-Fundo Estadual de Aval

Produto: Projeto  Avalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

125,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não ocorreu nenhuma movimentação no fundo

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Avalizamento de Operações de Crédito ao
Setor Produtivo

0 -

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Sem ocorrências.

Ação: 2358-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16603-Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta
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Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

16,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Financiar os projetos do Setor Industrial do
Estado de Roraima.

0

2 Subsidiar Financeiramente o Setor Industrial
do Estado de Roraima

0

3 Apoiar de Forma Estruturante o Setor
Produtivo

0

4 Fortalecimento das Atividades de Promoção
Industrial e Agroindustrial

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Ação: 2465-Apoio as Unidades de Produção, Industrialização e Mineração

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima

Produto: Empresa Apoiada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

12,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: A meta física realizada foi nula, em virtude dos Decretos de nº 28.587-E, de 16 de março de 2020 e o de nº 28.635-E, de 22
de março de 2020, os quais davam ênfase ao isolamento social devido à pandemia causada pela COVID-19, o que prejudicou a realização
da meta. Além disso, o Decreto nº 25.358-E de 23 de janeiro de 2020, o qual limitava o empenho das dotações orçamentárias
programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2020, resultou em aporte de recursos insuficientes para a execução da
meta física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio ao Desenvolvimento dos Setores
Produtivos no Estado de Roraima

4.96 Abertura de processo
licitatório para a contratação
de empresa especializada
para aquisição de bobinas

para envase de água potável.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Estado de Roraima

    186



CODESAIMA: Observa-se que foi apurado na régua de parâmetro um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no
Planejado (PPD), atingindo um percentual de 3,21% na execução da programação orçamentária e financeira. Já o resultado apurado no
Executado (COFD) demonstra um percentual de 4,96% classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE, em razão do Decreto nº 25.358-E
de 23 de janeiro de 2020, o qual limitava o empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao
exercício de 2020, ocasionando remanejamentos sucessíveis ao longo do exercício financeiro para áreas essências da Companhia.
Em suma, podemos pontuar dois fatores condicionantes que contribuíram para o resultado apurado: a escassez de recursos financeiros e
o contingenciamento orçamentária, ocasionando na quase que nula execução da ação planejada.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 73-Desenvolvimento e Fortalecimento da Agropecuária

Objetivo do Programa: Incentivar modelos agropecuários que busquem a sustentabilidade, geração de emprego e renda, com
foco na melhoria da qualidade de vida da família agrícola.

Público Alvo: Produtores rurais

Unidade Resp. Programa: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Produtor Assistido

Fórmula:
Somatório de
Produtores
Assistidos

Fonte:
DEPAG/SEAPA

Anual Unidade 0 2945 1545 1.331,00 24/02/2021

Taxa de
Crescimento de
Rebanho Bovino

Fórmula: Número
de cabeças
existentes no ano
/ Número de
cabeças do ano
anterior x 100

Fonte: SEAPA

Anual Percentual 85.03 73.76 73.76 0,00 24/02/2021

Produtividade
Agricola por
Hectare

Fórmula:
Quantidade
produzida / área
colhida

Fonte: SEAPA

Anual Tonelada 91 85.73 85.73 0,00 24/02/2021

Análise de Indicadores do Programa:

Atendimento feito sob demanda do público alvo. Atuação principalmente nas áreas animal, vegetal e irrigação, levando conhecimento e
atendimento a demandas diretas aos micro e pequenos produtores. O índice foi de 73,2% do índice esperado para o Exercício de 2020.
Este resultado apurado é considerado bastante satisfatório, considerando a falta de estrutura para deslocamento e a considerável redução
do quantitativo de servidores para atender a demanda de serviços diante da questão do Covid-19.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Aumento do corpo técnico, aparelhamento do departamento (informática), aquisição de veículos, treinamento em processos
administrativos.
Integração dos departamentos (já em andamento), consulta na elaboração de emendas parlamentares impositivas ao corpo técnico.
Melhora da estrutura física do prédio.

Análise da Execução Financeira:
O volume de recursos aportados foi compatível com as necessidades previstas para o ano de 2020 em face de capacidade estrutural
operacional e limitações de mão de obra para execução.
O fluxo de liberação dos recursos foi satisfatório, encontrando-se as limitações principais em sua operacionalização em mão de obra
limitada devido o Covid-19.

Avaliação dos resultados:
O programa está alinhado com as necessidades vindas do público alvo através de procura a SEAPA, visitas a campo, fóruns e
cooperativas e associações, atendendo diretamente às demandas. O programa tem ação direta e indireta, direta através de atenção a
demandas especificas e indireta, pois visa a atenção da cadeia produtiva, provocando um efeito cascata dentro das diferentes áreas
atendidas. Há ausência de recursos humanos, transporte e informática com velocidade adequada para realização das tarefas, havendo
sobrecarga sobre os servidores que se mantém na ativa. Além destas questões tivemos a necessidade de qualificação do corpo técnico na
instrução de processos administrativos e seus ritos para melhor instrução dos processos administrativos e, execução da despesa publica
bem como, o cumprimento de metas.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas SEPLAN/DEAGRO: Decreto 28.587-E, de 16 de março de 2020 / Decreto Nº 6 DE 22/06/2020

Administrativas Necessidade de qualificação em processos administrativos. Servidores de campo vindo para área
administrativa sendo necessário capacitá-los durante o ano de 2020.

Ambientais O Covid 19 retirou de serviço vários servidores da União federal a disposição do Estado/SEAPA
por idade ou por comorbidades.

Gerenciais Falta de chefes até o meio do ano

Licitatórias Equipe do DEPAG/SEAPA sendo treinada em 2020. Familiarização com os tramites adequados
para instrução dos processos da despesa publica. Melhora na sinergia e comunicação durante o

segundo semestre

Tecnológicas Falta de computadores para todos os servidores. Ausência de veículos no departamento.

Técnicas Devido as limitações de pessoal como consequênciaa Covid 19 houve uma considerável redução
da equipe de trabalho para atender as demandas emergenciais e normais.

Participação Social:

Programa formulado com necessidades levantadas em fóruns de agricultura familiar.
Projeto destinado a município atendendo a diretrizes técnicas e demandas diretas repassadas através de corpo técnico municipal.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2447-Gestão da Política Estadual do Agronegócio

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Produto: Produtor Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 25,00

Total: 25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.500,00 25,00 1,67

Análise da Meta Física:
Mesmo com um ano atípico , como 2020, foram alcançados resultados satisfatórios na politica do agronegócio. Podemos destacar as
parcerias da Seplan/Deagro com a SEAPA, DESENVOLVE RR e EMBRAPA. Foram desenvolvidas várias demandas junto ao setor
produtivo (cooperativas e associações) e produtores rurais, podemos citar, os incentivos fiscais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 DESENVOLVER E PROMOVER O SETOR
DO AGRONEGÓCIO EMPRESARIAL

25 Visitas/Fiscalização aos
empreendimentos que

manifestaram interesse de
receber os incentivos

estaduais concedidos pela Lei
1.1150/16.

2 INCENTIVAR O ASSOCIATIVISMO E
COOPERATIVISMO

25 Participação em reuniões e
eventos promovidos por

associações de agricultores e
pequenos

produtores.

3 DESENVOLVER E PROMOVER O SETOR
DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR

25 Participação em reuniões e
eventos promovidos por

associações de agricultores e
pequenos

produtores.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Tivemos a publicação do Decreto 58.587-E, de 16 de março de 2020, em decorrência da pandemia do Covid-19.

Ação: 2208-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Produtor Assistido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 149,00

Total: 149,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.300,00 149,00 4,52

Análise da Meta Física:
Apoio ao desenvolvimento e fortalecimento da produção Vegetal. Planejamento de ações voltadas a agricultura orgânica, sistemas de
integração, apoio ao transporte de insumos e material permanentee produção (caminhão próprio), atendimento a atividade de produção de
grãos, fruticultura, horticultura e suporte a técnicos, compra de insumos (calcário) e máquina para obtenção de água subterrânea.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implantar o plano estadual fluticultura 50 Assessoria técnica para
orientação de manejo geral.
Gerenciamento de projetos.

2 Implantar o plano estadual de grãos 25 Acompanhamento
administrativo de lavouras.

3 Implantar o plano estadual olericultura. 20 Elaboração de planos e
projetos orgânicos.

4 Fomentar a agroecologia e produção organica 20 Elaboração de planos e
projeto orgânicos e ILP E

ILPF.

5 Capacitação do corpo técnico 0 Não houve execução.

6 Aquisição de insumos 33 Aquisição de 300 toneladas de
calcário através de adesão de
ata junto a SEI (Secretária do

Índio). Entrega em 2021.

7 Análise e Preparo do Solo 0 Início de processo através de
ementa parlamentar especial,

mas que teve seu objeto
alterado no decorrer do ano.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Suplementado valor de R$ 781.638,63 para pagamento de dívida com a empresa Vimezer oriunda de gestão anterior.
Suplementado valor de R$ 63.752,40 para pagamento de obras realizadas na gestão anterior.
Foi emitida PED para aquisição de veículo no valor de R$ 134.436,00. 18101.000852/2020.86.

Ação: 2231-Recuperação de Áreas Degradadas e Apoio a Projetos de Sistemas
Agroflorestais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Projeto Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

780,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Recuperação de Áreas Degradadas e Apoio a Projetos de Sistemas Agroflorestais. ¿ Projetos iniciado e interrompido por fata de mão de
obra devido a Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Elaboração e execução de projetos 33 Elaboração de projetos

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Houve bloqueio e anulação de recursos, passando do inicial de R$ 391.583,00 e disponível de R$ 46.993,00.
Falta de servidores devido a Covid-19.

Ação: 2278-Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4,00

Total: 4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 4,00 400,00

Análise da Meta Física:
Desenvolvimento de projetos de irrigação e drenagem ¿ A ação se concentrou no atendimento de demanda específica de convenio
Federal do Projeto de Irrigação do Passarão, (38 produtores e 495 ha de perímetro irrigado) considerado estratégico para o estado. Além
de suporte a departamento em projetos específicos de produtor.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Estudo de viabilidade técnica e econômica
para implantação de projetos de Irrigação e

Drenagem.

33 Assessoria a projetos
desenvolvidos pelo corpo

técnico do Departamento de
Assistência Técnica e

Extensão Rural.

2 Ampliação e Adequação de Perímetros
Irrigados

50 O ano todo de 2020 foi
trabalhado o projeto de
Irrigação do Passarão ¿

readequação tecnológica,
orçamentária (diminuição de

400% no valor original).
Conclusão do projeto

executivo novo e instalação do
sistema até o final de 2021.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Maior parte dos valores alocados na ação eram destinados ao Projeto Passarão, para projeto executivo e canteiro de obras. O projeto
segue em elaboração final pela SEAPA/DEPAG/DIRD sendo que já estão disponíveis recursos, prazo de término até 31/12/2021. Demais
tarefas ficaram em segundo plano pela falta de servidores e complexidade do Novo Projeto Passarão.

Houve emissão de PED para compra de veículo cuja licitação resultou fracassada. 18101.000852/2020.86.

Ação: 2280-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Produtor Assistido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 945,00

Total: 945,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.300,00 945,00 28,64

Análise da Meta Física:
Apoio ao desenvolvimento e Fortalecimento da Produção Animal. ¿ Houve apoio a atividades de apicultura, através de ação em nível de
agroindústria, avicultura através de planejamento de produção e agroindústria, atividades animais em geral com redação de proposição
para nova legislação sobre GTA, atendimento a colônia de pescadores como propósito de aquisição de material para pesca e estudo para
industrialização do pescado. Inicio de processo de diagnóstico de regiões para criação de bacias leiteiras e de modo geral estudos de
viabilidade das atividades e substituição de importações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio e Fortalecimento da Avicultura 25 Estudos de viabilidade técnica
industrial para fornecimento
de túneis de congelamento
para pequenos abatedouros

no estado.

2 Desenvolvimento e Fortalecimento da
Pisicultura em Roraima

25 Estudos de viabilidade técnica
industrial para adequação de
estruturas para instalação de
local para processamento de

pescado para colônia de
pescadores artesanais.

3 Apoio e Fortalecimento da Suinocultura 0 Não houve execução

4 Apoio e Fortalecimento da Apicultura 50 Apoio através da Divisão de
Produção Animal para

adequação e funcionamento
da casa do mel no distrito

industrial.

5 Apoio e fortalecimento da bovinocultura de
corte

25 Estudo de viabilidade de
sistema de pastagem e
integração com lavoura.

6 Apoio e fortalecimento da Bovinocultura de
leite

20 Estudos de sistemas de
produção

7 Apoio e fortalecimento da Ovinocultura 0 Não houve execução

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Foi realizada suplementação na ação para pagamento de caminhões conforme processo SEI 18101.000922/2020.04 no valor de R$
450.885,00, R$ 150.000,00 do departamento.

Foi emitida PED para compra de veículo, no entanto a licitação fracassou. 18101.000852/2020.86.
Houve dificuldade na formulação dos termos de referência.

Ação: 2416-Reforma do Prédio Sede da SEAPA

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Unidade Reformada
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Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Reforma do Prédio Sede da SEAPA. ¿ Iniciada em 2019 e não concluída.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reforma do prédio da SEAPA 0 Foi feito levantamento em
2020 por técnicos da SEINF.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Reforma do Prédio Sede da SEAPA. ¿ iniciado em 2019, não concluido, no aguardo de recurso, buscando-se recursos externos para
implementação.

Ação: 3385-Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do
Extrativismo

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Produtor Assistido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

150,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo. ¿ Projeto iniciado e não viabilizado por falta de mão de obra
(Covid-19) e estrutura de veículo do departamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Elaboração e Execução de projetos 20 Inicio de elaboração de
projetos relacionados a

extrativismo.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo. ¿ Projetos em fase de elaboração e falta de servidores para
operacionalização

Ação: 3556-Ampliação do Prédio da SEAPA
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Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Ampliação do Prédio da SEAPA. ¿ Não iniciado (recurso externo).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliação do prédio da SEAPA 0 aguardando recursos

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ampliação do Prédio da SEAPA. - no aguardo de recurso, buscando-se recursos externos para implementação.

Ação: 3557-Aparelhamento do Prédio da SEAPA

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Produto: Unidade Aparelhada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Aparelhamento do Prédio da SEAPA ¿ Adesão a Ata, aguardando término de processo em 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Aparelhamento do prédio da SEAPA. 0 Tarefa nao executada

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Aparelhamento do Prédio da SEAPA -  no aguardo de recurso, buscando-se recursos externos para implementação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 75-Infra-estrutura do Sistema Viário

Objetivo do Programa: Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de Malha
Viária Mantida

Fórmula:
Extensão de
Malha Viária
Mantida/Extensão
total da Malha
Viária X 100

Fonte: SEINF

Anual Percentual 75 92.31 80 0,00 31/12/2020

Taxa de Malha
Viária Ampliada

Fórmula:
Extensão da
malha viária
ampliada /
extensão total da
malha viária X 100

Fonte: SEINF

Anual Percentual 50 65.31 80 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício em análise o Programa recebeu um volume expressivo de suplementações por superávit financeiro mas não atingiu as metas
previstas para execução, o que impossibilitou a mensuração dos dados para aferição dos indicadores, não havendo, portanto, atualização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Não há recomendações

Análise da Execução Financeira:
No exercício em análise, a dotação inicial do Programa foi compatível com as metas programadas, e mesmo assim, ainda recebeu um
volume expressivo de suplementação, oriundos, em sua maioria, de abertura de crédito por superávit financeiro, reforçando
significativamente a dotação orçamentária final.
Esse reforço teve influência no resultado do PPD - Planejamento, que apresentou um índice regular de 60,45% em razão das
suplementações. Já no COFD - Execução, o índice ficou muito abaixo do esperando, com um percentual de 52,34% de execução, se
mostrando deficiente em razão do grande volume de recursos orçamentários.

Avaliação dos resultados:
O Programa de Infraestrutura do Sistema Viário é o que agrega o maior número de Ações dentro da estrutura programática da SEINF.
Mesmo com recursos orçamentários compatível com a programação prevista e ainda tendo recebido reforço orçamentário, a execução não
se deu como o planejado, fato esse ocorrido em razão da demora do licenciamento ambiental, o que ocasionou atraso na conclusão da
licitação. Com esse desempenho abaixo do previsto, o Programa não se mostrou eficaz no exercício em análise.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Ambientais Demora na liberação do licenciamento ambiental

Licitatórias Demora na conclusão licitatória

Participação Social:

Não houve participação social

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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META FÍSICA
Ação: 2221-Manutenção de Terminais Rodoviários

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Terminal Mantido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi prevista para atender Manutenção de Terminais Rodoviários, porém, algumas metas prevista no exercício anterior só
puderam ser executadas no presente exercício, havendo a necessidade de remanejamento do recurso para implementar a Ação 3341, o
que ocasionou um Índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Contratação de empresa para limpeza e
conservação de Terminais Rodoviários.

0 Não houve realização das
atividades dentro da ação.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em razão das necessidades surgidas em outras ações, não houve execução orçamentaria e financeira, razão pelo qual a Ação apresentou
esse índice Altamente Deficiente apurados no PPD e COFD.

Ação: 2222-Pavimentação de Rodovias Federais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Rodovia Federal Pavimentada

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Em relação a Meta Física, foram previstos 2km de Pavimentação de Rodovias Federais, porém, por questões Administrativas não foi
houve tempo hábil para execução das metas dentro Ação, apresentado um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Pavimentar Rodovias Federais. 0 Não houve execução.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No exercício em análise foram previstos e implementado recursos para atender ação. No entanto por questões administrativas não houve
tempo suficiente para execução dos procedimentos licitatórios o que resultou e um índice Altamente Deficiente na apuração do PPD e
COFD.

Ação: 2223-Manutenção de Rodovias Federais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Rodovia Federal Mantida

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2,00

Total: 2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

39,00 2,00 5,13

Análise da Meta Física:
A meta física ficou abaixo do previsto resultando em um índice Altamente Deficiente. Esse fato se deu em razão de que alguns convênios
previstos no Plano Anual de Trabalho - PAT não foram executados em tempo hábil prejudicando o desempenho da Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

7 Restauração da BR-
174/RR,Lote 1.2 - Trecho: Div.

AM/RR - Fronteira
Brasil/Venezuela; Subtrecho:

Igarapé Seabra;
Segmento:Km 102,89 - km

182,58; extensão: 79,69km -
TC N° 863/2009.

2 Ressarcimento de recursos. 100 Ressarcimento de recursos
com parcelamento dos

bloqueios judiciais ocorrido no
Termo de Compromisso n°

774/2009/DNIT.

3 Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

3 Restauração da BR-210/RR.
Lote 1.5 - trecho: Div. PA/RR -

entronc. BR-174 a RR-170
(Novo Paraíso); subtrecho:

São João da Baliza - entronc.
BR-174 a RR-170 (Novo
Paraíso); segmento: km

113,00 - km 178,50; estensão:
65,50km - TC N° 863/2009

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No transcorrer do exercício, houve abertura de créditos por superávit na apuração do balanço, para atender convênios celebrados com
entes da federação, porém por questões administrativas não houve tempo hábil para execução da sua totalidade.
Dos valores empenhados e pagos, R$ 7.497.009,96 (Sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, nove reais e noventa e seis
centavos ) são referentes as despesas com parcelamento dos bloqueios judiciais ocorridos na conta do TC N° 774/2009- DNIT, o que
resultou em um índice considerado Deficiente na apuração do PPD e COFD.

Ação: 2224-Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
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Produto: Projeto Elaborado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

9,00 1,00 11,11

Análise da Meta Física:
Em razão de que alguns projetos não foram concluídos em tempo hábil para execução dentro do exercício. A meta física ficou abaixo do
previsto resultando em um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Executar a supervisão das obras de
Restauração de rodovias federais.

30 Supervisão dos serviços de
restauração da pavimentação
e aumento de capacidade da

BR 174/RR Lote I, Trecho- Div
AM/RR Fronteira

Brasil/Venezuela sub trecho:
AM/RR - Caracaraí,

segmento: km 0,00 km
368,23, extensão: 368,26 km -

TC N° 839/2009.

2 Elaborar Projetos Executivos para obras de
Infraestrutura.

0 Não Houve realização das
atividades nesta medida.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em relação a análise da Execução Financeira, embora a realização das metas físicas tenham ficado abaixo do previsto, o índice de
95,17% apurado do PPD e 81,88% apurado no COFD foram considerados satisfatórios. Isso se deu em função da execução do Convênio
n° 839/2009 - Supervisão da restauração da BR 174, Lote I, ou seja, a relação Dotação Orçamentária X Realização foi eficaz, mas não
reflete no desempenho da Ação, haja vista não ter alcançado a realização das metas previstas.

Ação: 2226-Manutenção de Estradas Vicinais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Vicinal Mantida

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 148,00

Total: 148,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

604,00 148,00 24,50

Análise da Meta Física:
Em relação a Meta Física Prevista, não houve tempo hábil na tramitação dos procedimentos licitatórios. Com relação a Meta Física
Realizada, no decorrer exercício surgiu demandas Emergenciais não previstas para atender despesas com  terraplenagens e Implantações
de obras de artes correntes nos Municípios do Estado, ocasionando um Índice de 24,50% considerado Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

13 Serviços de recuperação,
terraplenagem e obra de arte

corrente nas Rodovias
Vicinais 02 (CTA-258) e 02
Picadão (CTA-365), com

extensão total de  41,55 Km,
localizadas no Município de

Cantá-RR.

2 Transferência à Município. 55 CONVÊNIO N° 003/2018,
referente a Serviços de

Recuperação e Manutenção
de estradas vicinais no

Município de Bonfim - RR.

3 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

42 Serviços de recuperação e
terraplenagem das rodovias:

16 (SLA-367), 17 (SLA-115) e
32 (SJA-361), com extensão

total de 33,05 Km, nos
Municípios de São Luiz do

Anauá e São João da Baliza-
RR.

4 Transferência à Município. 66 CONVÊNIO N° 04/2020,
referente a Manutenção da

Trafegabilidade com
intervenção em pontos críticos

nas estradas vicinais do
Município de Bonfim-RR.

5 Transferência à Município. 74 CONVÊNIO N° 18/2020,
referente a Recuperação e
Manutenção de estradas

vicinais no Município.

6 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

97 Serviços emergenciais de
terraplenagem e implantação

de obras correntes, com
utilização de máquinas/

equipamentos, incluindo mão-
de-obra, visando dar

trafegabilidade em rodovias
vicinais do município de

Amajarí - RR.

7 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

100 Serviços emergenciais de
terraplenagem e implantação

de obras correntes, com
utilização de máquinas/

equipamentos, incluindo mão-
de-obra, visando dar

trafegabilidade em rodovias
vicinais do município de Cantá

- RR

8 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

35.44 Serviços emergenciais de
manutenção de terraplenagem

e de obras de arte corrente,
com utilização de máquinas/
equipamentos, incluindo mão
de obra, por um período de 6

(seis) meses, visando dar
trafegabilidade em rodovias

vicinais do município de
Uiramutã/RR

9 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

58 Serviços emergenciais de
terraplenagem e implantação

de obras correntes, com
utilização de máquinas/

equipamentos, incluindo mão-
de-obra, visando dar

trafegabilidade em rodovias
vicinais dos Municípios de
Caracaraí e Iracema - RR

10 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

26 Serviços emergenciais de
manutenção de terraplenagem

e de obras de arte corrente,
com utilização de

máquinas/equipamentos,
incluindo mão de obra, por um

período de 3 (três) meses,
visando dar trafegabilidade em
rodovias vicinais do município

de Pacaraima/RR

11 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

31 Serviços de terraplenagem e
implantação de obras

correntes emergenciais
visando dar trafegabilidade em

rodovias vicinais dos
municípios de São Luiz do

Anauá, São João da Baliza e
Caroebe-RR
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12 Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

32 Recuperação e
Terraplenagem da Rodovia
Vicinal Guarani (ALG-145),

com extensão total de
27,50km, localizada no

Município de Alto Alegre.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No período em análise foram previstos recursos orçamentários suficientes para que fossem executadas as ações pactuadas, porém não
houve a efetiva execução ficando abaixo do previsto.
Os valores empenhados e pagos refere-se aos Serviços Emergenciais surgidos no decorrer do exercício, bem como repasse de Convênio
celebrado entre o Governo do Estado de Roraima e os Municípios.

Ocasionando índices Altamente Deficientes apresentados no PPD e COFD .

Ação: 2227-Manutenção de Obras de Artes Especiais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Obra Mantida

Unidade de Medida: Metro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 485,00

Total: 485,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

440,00 485,00 110,23

Análise da Meta Física:
A Meta Física mostrou um Índice de execução considerado ótimo mostrando um bom desempenho da Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

67 Manutenção de pontes de
madeira nos municípios,

sendo: Lote I - Alto Alegre,
Boa Vista, Iracema e Mucajaí;

Lote II - Amajari, Bonfim,
Cantá, Normandia, Pacaraima

e Uiramutã; Lote III -
Caracaraí, Caroebe,

Rorainópolis, São João da
Baliza e São Luiz do Anauá.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Durante o exercício em análise houve inicialmente a necessidade de remanejamento dos recursos para atender metas não prevista em
outras ações, porém para não prejudicar o desempenho desta Ação houve a suplementação de recursos de modo à atender as metas
previstas. Atingindo os resultados esperados conforme mostrados nos índices do PPD e COFD, apresentando um bom desempenho da
Ação.

Ação: 2228-Manutenção de Rodovias Estaduais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Rodovia Estadual Mantida

Unidade de Medida: Quilômetro
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 95,00

Total: 95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

6,00 95,00 1.583,33

Análise da Meta Física:
O índice mostrou Altamente Deficiente devido a execução ser bem maior que a prevista. Isso se deu em razão das suplementações
necessárias para implementar o atendimento da Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Recuperar e manter Rodovias Estaduais, de
forma a permitir o bom estado da malha viária

do Estado.

89.4 Recuperação, terraplenagem
e melhoria em obra de arte

corrente na Rodovia RR-207,
com extensão total de

106,50Km, localizada nos
municípios de Cantá e

Bonfim/RR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Apesar da Meta Física ficar acima do previsto, em relação ao desempenho financeiro da Ação, os Índices apresentados no Planejamento
(PPD) e Execução (COFD) obtiveram resultados considerados satisfatórios.

Ação: 2229-Pavimentação de Rodovias Estaduais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Rodovia Estadual Pavimentada

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de metas físicas no período, razão pelo qual a Ação apresentou esse índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Pavimentar Rodovias Estaduais. 0 Não houve execução das
medidas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Em relação ao desempenho orçamentário e financeiro, não houve tempo hábil para tramitação dos processos licitatórios, havendo à
necessidade de remanejamento parcial dos recursos para complementar despesas surgidas no decorrer do exercício.
Resultando em um índice Altamente Deficiente na apuração do PPD (Planejamento) e COFD (Execução).

Ação: 2371-Reforma de Terminais Rodoviários

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Terminal Reformado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
No decorrente exercício não houve execução de Metas físicas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reestruturar Terminais Rodoviários no Interior
do Estado.

0 Não houve execução.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido a não realização das Metas a ação apresentou o índice Altamente Deficiente no PPD e COFD em razão da realocação dos
recursos para atender prioridades surgidas no decorrer do exercício.

Ação: 2440-Implantação e Gestão de Aeródromos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Unidade Gerenciada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
No período em análise não houve execução da Meta Física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implantar Aeródromo no Interior do Estado. 0 Não houve realização da
medida.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Devido as necessidades surgidas no período, houve a necessidade de remanejamento dos recursos para priorizar despesas surgidas no
decorrer do exercício. Razão pelo qual a ação apresentou o índice Altamente Deficiente no PPD e COFD.

Ação: 3340-Construção de Estradas Vicinais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Vicinal Construída

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de Metas Físicas dentro da Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implantar estradas vicinais no interior do
Estado.

0 A medida não foi executada.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Os índices apresentados na apuração do PPD (Planejamento) e COFD (Execução) foram Altamente Deficientes, em razão das
suplementações ocorridas dentro da ação para priorizar as demandas não previstas, acontece que, por questões administrativas os
procedimentos licitatórios não obteve hesito na sua conclusão, prejudicando o desempenho da Ação.

Ação: 3341-Construção de Obras de Artes Especiais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto: Obra Realizada

Unidade de Medida: Metro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 339,00

Total: 339,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

201,00 339,00 168,66

Análise da Meta Física:
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A Meta Física foi prevista de acordo com as necessidade da Ação. Porém no decorrer do exercício surgiram novas demandas de serviços
emergenciais de reconstruções de pontes de madeira para suprir as necessidade enfrentadas pelo Estado e com intuito de proporcionar o
bem estar da população.

Ocasionando um índice de de 168,66% considerado Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construir Pontes de madeira e concreto. 85 Reconstrução de pontes de
madeira nas rodovias vicinal
02 Apiaú MUC-156 e vicinal
da Embrapa MUC-351, com
extensão total de 150m no
municipio de Mucajaí-RR.

2 Construir Pontes de madeira e concreto 100 Reconstrução de pontes de
madeira nas rodovias vicinal
05 Apiaú (MUC-159) e vicinal

6B Apiaú (MUC-361), com
extensão total de 70m no

município de Mucajaí - RR.

3 Construir Pontes de madeira e concreto 15 Construção de pontes de
concreto e elaboração de

projeto executivo na Rodovia
RR-325, com extensão total

de 120m no Município de Alto
Alegre.

4 Construir Pontes de madeira e concreto. 100 Reconstrução de pontes de
madeira na vicinal 02 Picadão
CTA-365, com extensão total

de 55,00m, localizada no
município de Cantá-RR.

5 Construir Pontes de madeira e concreto. 36 Reconstrução de pontes de
madeira na vicinal 08

Confiança II - MUC-364, com
extensão total de 100,00m,
localizadas no município de

Cantá-RR

6 Construir Pontes de madeira e concreto 22 Execução de serviços
emergenciais de reconstrução
de pontes de madeira na RR-
171, com extensão total de

95,00m, localizadas no
Município de Uiramutã/RR.

7 Construir Pontes de madeira e concreto 21 Execução de serviços
emergenciais de reconstrução

de pontes de madeira na
vicinal 18 sla-359, com

extensão total de 55,00 m,
localizadas no município de

São Luis do Anauá - RR.

8 Construir Pontes de madeira e concreto. 26 Execução de serviços
emergenciais de reconstrução

de pontes de madeira na
vicinal SN 34 BVA, com

extensão total de 35,00 m,
localizadas no município de

Boa vista - RR.

9 Construir Pontes de madeira e concreto. 44 Execução de serviços
emergenciais de reconstrução

de pontes de madeira na
vicinal 02 Samaúma (MUC-
354), com extensão total de

35,00 m, localizadas no
município de Mucajaí - RR.

10 Ressarcimento de Recursos. 100 Devolução de saldo
remanescente de recursos do

convênio n° 1042.776-
13/2017/MAPA - serviços de
reconstrução de pontes de

madeira nas Rodovias vicinais
03 (CTA-363) Confiança III,
Vicinal 02 (CTA-060), Vicinal

07 (CTA-370) e vicinal 10
(CTA-371),  localizadas no

MunicÍpio do Cantá-RR.

11 Reconhecer Dívida. 100 Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de

ponte de madeira na Rodovia
Vicinal Internacional AMJ -
230, com extensão total de

15,00m no Município do
Amajarí-RR.
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12 Reconhecer Dívida. 100 Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de

pontes de madeira na Rodovia
Vicinal Titiarre (ALG-356) com
extensão total de 30,00m, no
Município de Alto Alegre-RR.

13 Reconhecer Dívida. 100 Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de

pontes de madeira nas
vicinais Angelim (ALG-398) e

vicinal 10 (ALG-359), com
extensão de 85,00m,no

município de Alto Alegre-RR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No exercício em análise foram previstos recursos orçamentários suficientes para que fossem executadas as ações pactuadas, porém
houve um volume considerável de suplementação de recursos para atender metas não previstas, mas necessárias ao desenvolvimento do
Estado gerando um Índice Altamente Deficiente no PPD (planejamento).

No que tange a Execução (COFD), a Ação ficou dentro do esperado, apesar de possuir um índice de 69,48% considerado regular.

Ação: 3447-Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 21601-Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes

Produto: Projeto Executado

Unidade de Medida: Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 81,00

Total: 81,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

65,00 81,00 124,62

Análise da Meta Física:
Apesar da Meta Física Realizada ficar acima da Meta Física prevista.
Não houve comprometido da Ação, apresentando um índice de 124,62% considerado Regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Recuperar e Manter Rodovias Estaduais. 89 Conservação e manutenção
da RR-325, trecho: Entronc.
BR- 174 ¿ (RR-325 Mucajaí)

Km (0,00) x Alto Alegre
(136,84), Subtrecho: Entronc.
BR-174 ¿ (RR 325 Mucajaí)

km (0,00) x Alto Alegre
(136,84) com extensão total
de 136,84 km, nos Município
de Mucajaí e Alto Alegre ¿

RR.

2 Recuperar e Manter Rodovias Estaduais. 13 Execução de serviços de
Conservação e Manutenção

na Rodovia RR-205, com
extensão total de 113,84 KM,

localizada no município de
Boa Vista-RR - Alto

Alegre/RR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Na análise da realização orçamentária e financeira da ação, em relação ao PDD (Planejamento) houve uma necessidade de abertura de
crédito por superavit na apuração do balanço para implementar as metas previstas na Ação, apresentando um índice de 126,21%
considerado Regular.

Em relação ao COFD (Planejamento), não houve tempo hábil para realizar a tramitação dos processos licitatórios, ocasionando um índice
de 64,59%.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 82-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Objetivo do Programa: Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e
recuperação dos recursos naturais.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Monitoramento
Ambiental

Fórmula: Número
de vistorias
(monitoramentos e
fiscalizações)
realizadas no ano
/ demanda anual
X 100

Fonte: FEMARH-
RR

Anual Percentual 60 85 70 77,52 31/12/2020

Taxa de Gestão
dos Recursos
Hídricos

Fórmula: Número
de atividades de
outorgas, boletim
hidroclimático,
monitoramento,
manutenção,
fiscalização e
vistoria realizadas
no ano /
estimativa anual X
100

Fonte: FEMARH-
RR

Anual Percentual 67.57 84.35 71.24 80,81 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental
053 - Taxa de Monitoramento Ambiental
Análise do Indicador: Foi apurado um índice de 77% da meta prevista de 2020. No entanto, sabemos que houve dificuldades por conta da
Pandemia do COVID-19, por falta de Fiscais Ambientais e falta de equipamentos que poderiam auxiliar nas ações de fiscalização e
monitoramento ambiental.
O monitoramento ambiental é realizado através da verificação de alteração de cobertura vegetal das propriedades com processo
administrativo oriundos da Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental. São utilizadas ferramentas de geoprocessamento tais como
Sistemas de Informações Geográficas, imagens de sensores orbitais e produtos oriundos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi
implementada a utilização dos dados disponibilizados pela iniciativa MapBiomas, consistindo no  cruzamento dos polígonos e laudos
disponibilizados com a base de dados disponíveis.
Fórmula: Número de vistorias (monitoramentos e fiscalização) realizadas no ano / demanda anual X 100
Resultado: (478+181)/(650+200)x100=77%

Diretoria de Recursos Hídricos
054 - Taxa de Gestão dos Recursos Hídricos
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) paralisou ou reduziu uma série de atividades pelo mundo, não foi diferente na Diretoria de
Recursos Hídricos, mesmo enfrentado esse ano atípico a Diretoria juntamente com suas Divisões conseguiu desenvolver suas atividades,
ficando um pouco comprometidas diante do atual cenário vivido, onde foram realizadas as atividades regularização de Outorga sendo que
foi previsto a desenvolver 1902 atividades, realizando apenas 1537 atividades da seguinte maneira: 839 Outorgas regularizadas, 365
Boletim produzidos, 254 Vistorias de Outorga, 03 Fiscalização / Monitoramento de Barragens, 69 Monitoramento de Qualidade de Agua e
Manutenção de PCD. A meta de fiscalização foi prejudicada, em virtude da pandemia por motivo dos analistas não encontrar o livre acesso
as propriedades dos interessados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
IACTI: Recomenda-se a liberação de recursos financeiros conforme previsto no planejamento do programa

Análise da Execução Financeira:
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FEMARH: A execução financeira foi considerada altamente deficiente, sendo executado apenas 11,54% do orçamento geral do programa.
Em termos de planejamento fomos considerados regular em 64,42%, segundo a régua de parâmetros do Sistema FIPLAN. Fazendo uma
análise dos valor por fonte de recursos, a fonte 108, empenhados apenas 0,26% no qual foram planejados os recursos do Contrato de
concessão Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a
FEMARH; recursos do Contrato nº 046/2019/ANA/PROGESTÃO II e recursos do Contrato n°. 044/2016/ANA/-QUALIAGUA.
A fonte de recursos 150, executamos 45% do total planejado que se refere à arrecadação própria da entidade.
A fonte de recursos, é um recurso recebido através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 568 ¿ Fundo
PETROBRAS, que são ¿destinados à prevenção, fiscalização e ao combate ao desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais na
Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira¿. A referida fonte foi inserida no mês de maio de 2020, e seus processos foram abertos e
alguns estão em fase de licitação. A fonte foi empenada 10,47% em relação à dotação final.
A fonte 301 refere-se à contrapartida do Contrato de concessão Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 celebrado entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a FEMARH, no qual empenhamos 7,59% em relação a dotação final.
A fonte 308 refere-se aos recursos inseridos pelo saldo em conta corrente em 31/12/2019, dos recursos do Contrato de concessão
Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a FEMARH e
dos recursos do Contrato nº 046/2019/ANA/PROGESTÃO II, sendo empenhado 12,42% em relação a dotação final.
A fonte 650 refere-se aos recursos inseridos pelo saldo em conta corrente em 31/12/2019, da arrecadação própria da entidade, tendo sito
empenhado os recursos na ordem de 45,28% em relação a dotação final.
A baixa execução foi devido à pandemia que assolou o país como um todo tendo algumas empresas desistido de fazer a entrega de
produtos licitados devido a alta do dólar, bem como alguns processos finalizaram o exercício estando em fase de licitação, postergando os
mesmos para o exercício de 2021.

IACTI: No programa foram previstos recursos que totalizaram RS 246.388,00; porém não houve a liberação de recursos e, portanto, não
ocorreu a execução financeira.

Observação: o Governo do Estado de Roraima decretou estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins
de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19 (Coronavírus), mediante o Decreto nº 28.635-E, de 22 de março de
2020, e após várias prorrogações, vigorou por todo o ano de 2020, afetando a liberação dos recursos e a execução das atividades.

Avaliação dos resultados:
FEMARH: Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental - ação 2335.
Mesmo com toda dificuldade relatada, conseguimos um número expressivo de licenciamentos ambientais, fazendo com que o setor
produtivo não fosse tão prejudicado pela falta das licenças ambientais, importantes tanto para estar legalmente licenciados com também
para acessar créditos financeiros.

Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA - ação 2308
Os principais resultados apontados, mesmo no contexto atual que estamos vivenciando de pandemia, foram os acordos de cooperação
técnica firmados com a Fundação, em torno de 09 Termos de Cooperação Técnica, fomentando a política estadual do meio ambiente.

Diretoria de Recursos Hídricos - ação 2421
Um dos resultados alcançados foi a emissão de Outorgas que emitiu acima do esperado. Outra meta alcançada foi à meta Plataformas de
Coletas de Dados e Monitoramento de Qualidades de Águas Superficiais do Estado de Roraima que foi o único da federação que
conseguiu realizar as coletas e as manutenções.

Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental - ação 2334
Atendimento das principais Denúncias oficializadas pelo MPE, MPF, PF, PRF, Delegacias do Estado de Roraima e outros Órgãos ligados
ao SISNAMA.
Do período que compreende entre Janeiro a Dezembro de 2020 a Divisão de Fiscalização juntamente com a Companhia Independente de
Policiamento Ambiental - CIPA efetuaram 181 processos de Auto de Infrações nas suas mais diferentes atividades relacionadas aos ilícitos
ambientais dentro do Estado de Roraima.

Divisão de Educação Ambiental - ação 2305
Pudemos levar informações diretamente aos agricultores e a população que mais precisa, de forma direta e eficaz.

IACTI: Em que pese não ter havido execução financeira no exercício de 2020 e das dificuldades de ordem administrativa, deu-se
continuidade às atividades do Projeto Recategorização da Área Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco ¿ APABRB, financiado e
executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade ¿ FUNBIO, por meio do Acordo de Cooperação Nº  02/2017, tendo sido concluídos
18 (dezoito) relatórios técnicos com os estudos da região e realizadas 12 (doze) consultas públicas.

Adicionalmente, foi elaborado o Projeto Desenvolvimento de Polos Produtivos e Sistemas Agroalimentares para a Agricultura Familiar no
Estado de Roraima, em parceria com a Embrapa Roraima, aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM),
formalizado por meio dos convênios nº 908.522/2020 e Convênio 908.534/2020, no valor total de RS 1.111.000,00 (um milhão cento e
onze mil).

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas capacitação insuficiente da equipe executora.

Financeiras Não houve execução financeira do programa  pois foi  decretado calamidade pública financeira  na
administração direta e indireta ,através do Decreto nº 26.404-E de 28.12.2018,vigorando em 2019.

Gerenciais Falta de transporte (carro institucional)para realizar viagens  de campo aos municípios ,para
entregar documentos e realizar compras,insuficiência de materiais de expediente e de consumo.

Orçamentárias Dotação orçamentária insuficiente e anulação dos saldos  das dotações orçamentais  existentes.

Tecnológicas Escassez de ferramentas:equipamentos de informática,programas de computador e internet.

Administrativas DIFLOR. Não houve abertura de processo para o cumprimento da proposta de fabricação de um
terminal flutuante itinerante.

Administrativas DIFLOR. No entanto através das medidas compensatórias à FEMARH no ano de 2020 foi
aprovada a posterior fabricação de uma embarcação de médio porte para realizações de ações da

DUC no Baixo Rio Branco.

Outras DIFLOR. Decreto Estadual n°28635-E. Devido ao estado de calamidade pública em todo o Estado
de Roraima, ocasionado pela pandemia da COVID-19, o cumprimento total das metas foi

comprometido.
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Administrativas DRHI - No setor de transporte, às vezes não tem carro disponível pra realizar a demanda
solicitada, em virtude alguns servidores serem a cometidos pela pandemia do COVID 19.

Licitatórias DRHI. No caso do processo licitatório da sala de situação, houve problemas com licitação que
comprometeu o andamento.

Administrativas DMCA. Ausência de normatização das atribuições de funcionários, divisões e diretorias.

Ambientais DMCA. Necessidade de criação e implantação do Plantão da Fiscalização, além de Equipar os
fiscais com EPI¿s.

Tecnológicas DMCA. Defasagem técnico/estrutural o que limita a realização do monitoramento ambiental no
estado de Roraima.

Técnicas DMCA. Necessidade de ampliação e capacitação dos técnicos da divisão de prevenção e
monitoramento ambiental.

Administrativas DPTGT/IACTI. Capacitação insuficiente da equipe executora.

Financeiras DPTGT/IACTI. Não houve execução financeira do programa, pois o Governo de Roraima decretou
calamidade pública para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-

19.

Gerenciais DPTGT/IACTI. Falta de transporte para realizar viagens, para entregar documentos e realizar
compras; insuficiência de materiais de expediente e de consumo; falta de recursos para diárias.

Orçamentárias DPTGT/IACTI. Dotação orçamentária insuficiente.

Tecnológicas DPTGT/IACTI. Escassez de equipamentos de informática e de programas de computador e
internet de baixa qualidade.

Participação Social:

FEMARH: Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental
A diretoria teve uma participação decisiva ao Programa Agro em campo, onde fomos até aos produtores para a emissão e educação
técnica para o licenciamento ambiental da agricultura familiar. Com o período da pandemia foi estabelecido canal alternativo para
comunicação com os produtores e consultores, através de telefones e e-mails.

Diretoria de Gestão Florestal
A participação social sobre o Programa foi garantida com a realização e participação de audiências públicas, juntamente com o IACT, de
modo a ouvir e explicar aos moradores das comunidades que abrangem a APA Baixo Rio Branco a respeito da proposta de
recategorização da mesma para quatro outras unidades de conservação, garantindo os trabalhos para a participação social.
Divisão de Unidade de Conservação: As demandas da participação social sobre o Programa foram atendidas através de respostas a
questionamentos apontados pelo Ministério Público Federal e Estadual, bem como parcerias com a Universidade Estadual de Roraima ¿
UERR para desenvolvimento de produtos que possam auxiliar a FEMARH na Gestão do Uso do Solo e Manejo Florestal Sustentável.

Diretoria de Recursos Hídricos
A Diretoria teve uma participação decisiva ao Programa Agro em Campo, onde a Divisão de Outorga através dos técnicos foram nas
propriedades dos produtores fazendo a emissão de Outorga e esclarecendo duvidas e entregados as licenças de Outorgas.

Diretoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Através a participação da sociedade é muito importante para que possamos alcançar e cumprir o papel no que tange ao meio ambiente,
através de denúncias, vale salientar que as denuncias são em caráter anônimos, haja vista que sempre resguardamos a integridade física
e o anonimato dos denunciantes.
Temos também, a participação direta dos Órgãos Judiciários e da Segurança Pública do estado de Roraima, através dos atendimentos dos
ofícios do MPE, Tribunal de Justiça e das Delegacias e da Policia Militar de Roraima.

IACTI: O programa contempla toda a população do Estado de Roraima, em especial as comunidades ribeirinhas, agricultores familiares e
extrativistas da região do Baixo Rio Branco, público-alvo do Projeto Recategorização da Área Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco ¿
APABRB.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2305-Promoção da Educação Ambiental

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

Produto: Pessoa Informada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 22.989,00

Total: 22.989,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15.200,00 22.989,00 151,24
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Análise da Meta Física:
Apesar da Pandemia ter restringido as ações de educação Ambiental no ambiente escolar previamente planejadas, tivemos eventos ao
longo do ano que nos possibilitaram implementar ações eficazes no âmbito da educação ambiental, onde podemos citar:

CAR ¿ Através da parceria firmada com a Empresa Brasplan, responsável pela realização das inscrições de imóveis rurais com até 4
módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural, pudemos impactar agricultores através de panfletagem e contato verbal em diversos
municípios de Roraima conforme abaixo:
Boa Vista ( PA Nova Amazônia):  1.221 atendimentos
Alto Alegre:  1.090 atendimentos
Amajarí:  302 atendimentos
Iracema:   1.031 atendimentos
Caroebe:  2.254 atendimentos
Rorainópolis: 3.778 atendimentos
Cantá:  657 atendimentos
Mucajaí:  176 atendimentos
Bonfim:  400 atendimentos

Totalizamos nestas ações 10.909 pessoas atendidas nas sedes dos municípios e nas vicinais.

Agro em Campo - Evento realizado pelo Governo Estatual estando o DEA promovendo ações de Educação Ambiental nos municípios
abaixo citados:
Iracema:   3910 atendimentos
Mucajaí:  4120 atendimentos
Cantá:   4.050 atendimentos

Totalizamos nestas ações 12.080 pessoas atendidas nas sedes dos municípios e nas vicinais, perfazendo um montante de 22.989
atendimentos.

Nas ações realizadas, contamos om parcerias que viabilizaram os atendimentos e apoio de outras órgãos estaduais como  SEAPA,
ITERAIMA e ADERR além da parceria com a Empresa Brasplan nas ações conjuntas com as inscrições do CAR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implementação da Política Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos na Educação

Ambiental.

151 Após as paralizações que
ocorreram com a pandemia do

Covid-19, precisamos
readequar as ações para que

pudéssemos continuar
impactando as pessoas

acerca da educação
ambiental. Com isso

precisamos  firmar novas
parcerias que demostraram
eficazes ao longo de 2020

onde conseguimos uma meta
física bem acima da prevista.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A ação foi considerada altamente deficiente, sendo previstos recursos na ordem de R$ 15.000,00. Porém devido ao decreto estadual n.
28.358-E de 23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei
Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, inviabilizou a execução além do cenário de
pandemia. No último trimestre de 2020, os recursos tiveram que ser remanejados para atendimento da Lei nº. 1.373 de 27 de janeiro de
2020, que altera a estrutura básica desta Fundação, bem como da Lei nº. 1.255 de 19 de fevereiro de 2018, que altera os valores dos
cargos dos grupos operacionais I, II e III descritos no anexo I do Plano de Carreira regido pela Lei 537 de 24 de março de 2006 e suas
alterações, entrando em vigor em janeiro de 2019 e regularização do pagamento a partir de janeiro de 2020 (Tabela de vencimento dos
servidores efetivos e pagamento de adicional de qualificação).
Vale ressaltar que as ações relacionadas à educação ambiental, não foram prejudicadas, uma vez boa parte das atividades foram
desenvolvidas utilizando recursos do FEMA.

Ação: 2334-Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

Produto: Atividade Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 659,00

Total: 659,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
900,00 659,00 73,22

Análise da Meta Física:
Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental
As metas físicas de 2020 chegaram a 77%. Hoje a Divisão de Fiscalização e a DIVMCA tem uma demanda grande de solicitações. Isso
exige o deslocamento imediato da fiscalização tanto para o atendimento de denúncias de crime ambiental onde é possível realizar os
flagrantes, como também a necessidade de realizar diligencia para responder aos órgãos como o Ministério Público e outros, além de
exigências da própria FEMARH, como confecção de carta imagem para monitoramento ambiental.
No ano de 2020 a Divisão de Fiscalização Ambiental da FEMARH, não mediu esforços para tentar atender as Denúncias protocoladas
nesta Unidade. Porém, as dificuldades encontradas foram: logística, ausências de apoio Policial no ato das fiscalizações ambientais,
Localização das Denúncias, Localização não exata, localização infundada e localização de difícil acesso, número reduzidos de Fiscais e a
Pandemia da COVID-19.
Do período que compreende entre Janeiro a Dezembro de 2020 a Divisão de Fiscalização juntamente com a Companhia Independente de
Policiamento Ambiental - CIPA efetuaram 181 processos de Auto de Infrações nas suas mais diferentes atividades relacionadas aos ilícitos
ambientais dentro do Estado de Roraima. No ano de 2020 foram realizadas missões das mais variadas ocorrências como: atendimento de
denuncias anônimo, vistoria em atendimento ao Licenciamento Ambiental a Ofícios Ministeriais, e outros tipos de ocorrências.

Divisão de Unidade de Conservação, vinculado à Diretoria de Gestão Florestal
Visitas as Unidades de Conservação (3) - Santa Maria do Boiaçú, Sta Maria Velha, Samauma, São Jorge, Dona Cota, Itaquera, Remanso
e Floresta. Do lado do município de Caracaraí, temos Sacaí (Rio Branco), Terra Preta (Rio Xeruini), Lago Grande, Canauaini, Caicubi,
Cachoeirinha e Panacarica.
Participação em Conferencia online (1) - IACT/FEMARH.
Audiências públicas (13) - Caracaraí, Rorainópolis, Santa Maria do Boiaçú, Sta maria Velha, Itaquera, Remanso, Floresta, Sacaí , Terra
Preta, Canauaini, Caicubi, Cachoeirinha e Panacarica.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Monitoramento da Qualidade Ambiental. 85 O monitoramento estabelecido
foi instituído com base na

realização de verificação de
alteração de cobertura vegetal

dos processos oriundos da
diretoria de licenciamento e
gestão ambiental, a meta foi

atendida integralmente. Foram
requisitados através dos
memorandos 001/2018 e
001/2019 DPMA/DMCA

equipamentos, programas e
treinamentos para

modernização e ampliação
das ações de monitoramento
ambiental. Foi instituída nova
ferramenta para análise de
alertas de desmatamentos.

2 Gestão da Unidade de Conservação. 60 Para atender as metas da
medida de Gestão da Unidade

de Conservação para o ano
de 2020, realizou 03 viagens
para APA Baixo Rio Branco,
emitiu 14 relatórios com os
resultados das audiências

publicas e elaborou 01
cronograma de ações para

gestão da Unidade de
Conservação Estadual no ano

de 2021.

A gestão da Unidade de
Conservação conta também

com o Acordo de Cooperação
Técnica n°001/2017, que se

encontra vigente e se trata da
cooperação entre IACT e

FUNBIO, com a participação
da FEMARH, para a

recategorização da APA Baixo
Rio Branco e da APA Xeruiní

de modo a manter as
articulações com instituições

de pesquisa.

As ações previstas para o ano
de 2020 foram comprometidas
em decorrência das medidas

restritivas resultantes do
Decreto Estadual n°28635-E,
de 23 de março de 2020, que

decretou estado de
calamidade pública em todo o
Estado de Roraima, devido a

pandemia da COVID-19.
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3 Fiscalização Ambiental. 80 Hoje a Divisão de Fiscalização
tem demandas de

solicitações. Isso exige o
deslocamento imediato da
fiscalização tanto para o

atendimento de denúncias de
crime ambiental onde é

possível realizar os flagrantes,
como também a necessidade

de realizar diligencia para
responder aos órgãos como o

Ministério Público e outros,
além de exigências da própria

FEMARH.
A estrutura da DFA encontra-

se defasada. Temos uma
servidora administrativa, cinco
fiscais, um Técnico Ambiental

e um Agente Ambiental de
Apoio. Não há veículos

diretamente a disposição do
setor. É necessário pagar às
diárias dos fiscais e analistas
que dão apoio às operações

de fiscalização. Vale ressaltar,
que os fiscais atuam sempre

em dupla, portanto com a
equipe que a DFA tem hoje,

fica humanamente impossível
atender as demandas

existentes na velocidade que
elas exigem.

A implantação do Plantão é
uma saída, bem como a

lotação de mais fiscais na
DFA, iremos retomar as

articulações no sentido de
garantir o porte de arma para

os fiscais, isso é uma
segurança a mais para os

mesmos.

4 Execução do Contrato de Concessão de
Colaboração Financeira não reembolsável nº.

14.2.1016.1 BNDES/FEMARH-Cadastro
Ambiental Rural (CAR).

80 Foi instituída através de
portaria da presidência desta

Fundação (Portaria
nº76/2017/FEMARH/RR), uma
Unidade de Coordenação de

Projeto, responsável pela
gestão do convênio aprovado.

A comissão conta com os
seguintes cargos:

Coordenação geral;
Coordenação administrativo-

financeira; Unidade de
gerência de convênio e

prestação de contas; Unidade
jurídica; Coordenação

operacional; Unidade de
sistema de informática;

Unidade de coleta de cadastro
ambiental rural; e Unidade de

comunicação e mídia.
A comissão foi alterada pelas

portarias nº31/2018, nº
61/2018, nº 80/2018, nº
427/2018 e nº 39/2019.
A execução da ação foi
delegada à comissão

instituída pela Presidência
desta Fundação.

Foram adquiridos em 2020,
equipamentos de informática e

em fase de execução está o
cadastro ambiental rural.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A execução financeira foi considerada altamente deficiente segundo a régua de parâmetros do Sistema FIPLAN. A ação tinha como meta
financeira prevista o valor de R$ 5.115.970,00 e de dotação autorizada o valor de R$ 35.067.179,35. Os recursos planejados pela fonte
fonte 101, devido ao decreto estadual n. 28.358-E de 23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, inviabilizou a
execução além do cenário de pandemia; no último trimestre de 2020, os recursos da fonte 101 tiveram que ser remanejados para
atendimento da Lei nº. 1.373 de 27 de janeiro de 2020, que altera a estrutura básica desta Fundação, bem como da Lei nº. 1.255 de 19 de
fevereiro de 2018, que altera os valores dos cargos dos grupos operacionais I, II e III descritos no anexo I do Plano de Carreira regido pela
Lei 537 de 24 de março de 2006 e suas alterações, entrando em vigor em janeiro de 2019 e regularização do pagamento a partir de janeiro
de 2020 (Tabela de vencimento dos servidores efetivos e pagamento de adicional de qualificação).
Vale ressaltar que as ações relacionadas ao licenciamento ambiental, não foram prejudicadas, uma vez boa parte das atividades em
campo foram desenvolvidas utilizando recursos da arrecadação própria da entidade, através do Fundo Estadual do Meio Ambiente.
A fonte 108 foi planejada para o Contrato de concessão Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 celebrado entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e a FEMARH. Porém vão houve desembolso de recebimento de recursos. Pela fonte 308,
através do Contrato citado, houve a aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Informática, na ordem de R$ 207.946,53 e pela fonte 301,
R$ 12.254,00. Em andamento, está a realização do cadastramento em propriedades rurais de projetos de Assentamento de Reforma
Agrária.
No exercício de 2020, a FEMARH recebeu recurso e fez a inclusão no orçamento de R$ 26.973.953,48, referente da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 568 Fundo PETROBRAS, que serão destinados à prevenção, fiscalização e ao combate ao
desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira. Estão em andamento os
processos de aquisição de veículos com pagamento em 2020 na ordem de R$ 2.823.156,00,  aquisição de trailer, aquisição de
motocicletas, aquisição de minibus e quadriciclos, aquisição de equipamentos de informática, contratação de brigadistas, aquisição de kits
de combate a incêndios florestais, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de equipamentos de proteção individual, aquisição de
sistema de monitoramento e internet.

Ação: 2335-Licenciamento e Gestão Ambiental

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

Produto: Licença Ambiental Emitida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.512,00

Total: 1.512,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2.841,00 1.512,00 53,22

Análise da Meta Física:
O ano de 2020 foi um ano muito atípico para todos, uma pandemia que vêm se estendendo, prejudicando o setor produtivo bem como todo
um trabalho programado para ser realizado. Mesmo assim os números de Licenças Ambientais emitidas pela FEMARH no ano de 2020
foram de 1512 licenças para uma área de 100.110 hectares, números que foram surpreendente pelo momento vivido em todo mundo. Com
isso a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ratifica seu compromisso com o desenvolvimento do Estado de
Roraima, na busca de haver equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental.

Com isso a FEMARH/Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental exercem suas atividades com as atribuições que a lei ambiental lhe
compete, sempre voltada a atender de forma dinâmica e transparente para que o tripé ambiental funcione de maneira correta.

Sobre as dificuldades na execução da ação, foram em relação a pandemia que fez com que alguns serviços fossem reduzidos, tendo em
vista, a proibição de aglomeração e viagens a serem realizadas para vistoria. Outra dificuldade é a falta de uma resposta rápida dos
consultores para cumprir as exigências dos pareceres técnicos, que por várias vezes não entregam a documentação completa para anexar
ao processo, fazendo com que os processos ficassem indeferidos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Gestão do Uso do Solo e Manejo Florestal
Sustentável.

100 Para alcança a medida, no
ano de 2020 foram analisados
146 processos, emitidos 293

Pareceres técnico, 119
Laudos de Vistoria e 346

análises técnicas, resultando
em 30 autorizações de Uso

Alternativo do Solo, 07
autorizações para Plano de

Manejo Florestal Sustentável,
03 autorizações de Corte e
Transporte para Espécie
Exótica e 1 Certificado de
Reposição Florestal- CRP.

Apesar de terem sido
executadas todas as

atividades previstas, o
quantitativo de análise de
processos, realizações de

vistorias técnicas, e emissão
de parecer técnicos e laudo de
vistoria foi inferior ao realizado

no ano de 2019 em
decorrência das medidas
restritivas resultantes do

Decreto Estadual n°28635-E,
de 23 de março de 2020, que

decretou estado de
calamidade pública em todo o
Estado de Roraima, devido a

pandemia da COVID-19.

2 Gestão de Apoio à Agricultura Familiar. 95 A grande dificuldade em
atingir a meta foi a

necessidade da realização da
carta imagem para a

agricultura familiar para o
realização da supressão

vegetal de até 3ha e esse
serviço é realizado pelo
departamento e que não

responde com a demanda
necessária.

3 Licenciamento de Empreendimentos e
Atividades Potencialmente Poluidoras.

90 Com a pandemia foi reduzido
o número de processos de
licenciamento ambiental no

ano anterior, fazendo com que
não atingimos a nossa

expectativa para este ano.

4 Gestão do Ordenamento da Atividade de
Pesca e das Atividades de Aquicultura e

Recursos Faunísticos.

98 A grande dificuldade foi os
proprietários de embarcações
em trazer as documentações
necessárias para fazer o seu

licenciamento.

5 Gestão do Programa Licencia Já. 0 Infelizmente o processo de
licitação para a contratação do

programa atrasou a
implantação do sistema e que

foi remanejado para o ano
seguinte.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi considerada altamente deficiente segundo a régua de parâmetros do Sistema FIPLAN. A ação tinha como meta
financeira prevista o valor de R$ 60.000,00.
Porém devido ao decreto estadual n. 28.358-E de 23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, inviabilizou a
execução além do cenário de pandemia. No último trimestre de 2020, os recursos tiveram que ser remanejados para atendimento da Lei
nº. 1.373 de 27 de janeiro de 2020, que altera a estrutura básica desta Fundação, bem como da Lei nº. 1.255 de 19 de fevereiro de 2018,
que altera os valores dos cargos dos grupos operacionais I, II e III descritos no anexo I do Plano de Carreira regido pela Lei 537 de 24 de
março de 2006 e suas alterações, entrando em vigor em janeiro de 2019 e regularização do pagamento a partir de janeiro de 2020 (Tabela
de vencimento dos servidores efetivos e pagamento de adicional de qualificação).
Vale ressaltar que as ações relacionadas ao licenciamento ambiental, não foram prejudicadas, uma vez boa parte das atividades em
campo foram desenvolvidas utilizando recursos da arrecadação própria da entidade, através do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Ação: 2421-Gestão dos Recursos Hídricos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

Produto: Atividade Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento Meta

Estado 1.537,00

Total: 1.537,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.902,00 1.537,00 80,81

Análise da Meta Física:
Divisão de Outorga: A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) paralisou ou reduziu uma série de atividades pelo mundo. Na Divisão de
Outorga - (DO), porém, aconteceu o aumento do ritmo de regularização de usos de águas de domínio Estadual. De janeiro a dezembro
foram feitos 839 regularização de Outorgas, 254 vistorias e também ficaram pendentes 50 processos por falta de informações dentro
processo.
Divisão de Segurança de Barragem realizou monitoramento e fiscalização em 10 propriedades, esse monitoramento e fiscalização acabam
sendo feito uma classificação das Barragens.
Divisão de Planejamento e Gestão Recursos Hídricos essa divisão é responsável pela manutenção das Plataformas de Coletas de Dados
e Monitoramento de Qualidades de Aguas Superficiais do Estado de Roraima, sendo monitorados 23 pontos de qualidades de agua e
feitos a manutenções 16 plataformas.
Contudo isso a Diretoria de Recursos Hídricos exerceu suas atribuições conforme a Lei de Recursos Hídricos de forma transparente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Gestão para o apoio às Unidades de Recursos
Hídricos, através da execução Programa de

Consolidação do Pacto Nacional pelas Águas-
PROGESTÃO ANA/FEMARH.

90 O PROGESTÃO é um
programa de incentivo

financeiro aos sistemas
estaduais para aplicação
exclusiva em ações de

fortalecimento institucional e
de gerenciamento de recursos
hídricos, mediante o alcance
de metas definidas a partir da

complexidade de gestão
(tipologias A, B, C e D)

escolhida pela unidade da
federação.

Roraima aderiu ao Progestão -
ciclo 2 por meio do Ofício nº
198/2019 - GAB/GOV, de 23
de maio de 2019, e manteve
como entidade coordenadora

do Programa no estado a
Fundação Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos
¿ FEMARH.

O estado permaneceu com a
tipologia A de gestão, aprovou

o Quadro de Metas junto ao
Conselho Estadual de

Recursos Hídricos e assinou o
contrato Progestão - ciclo 2

com a ANA em 23 de
dezembro de 2019, definindo
para a certificação o período

de 2019 a 2023.
Meta I.1: Integração de dados

de usuários de recursos
hídricos ¿ compartilhamento

no âmbito do Sistema
Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos

(SNIRH), por meio do
Cadastro Nacional dos
Usuários de Recursos

Hídricos (CNARH), dos dados
referentes aos usuários de

recursos hídricos de domínio
estadual que possuam ato de

regularização publicado ou
tenham sua solicitação
indeferida ou que sejam

dispensados de outorga. Tem
por objetivo a melhoria do

conhecimento das demandas
de recursos hídricos para o

fortalecimento da gestão
integrada das águas de
domínio da União e dos

estados, bem como das águas
superficiais e subterrâneas.
Meta I.2: Capacitação em

recursos hídricos ¿
elaboração e implementação

de planos de capacitação para
os sistemas estaduais de

recursos hídricos. Tem por
objetivo promover o

planejamento das ações de
capacitação nos estados, de
acordo com suas metas de

gestão específicas, com vistas
a contribuir para o

aperfeiçoamento da atuação
dos gestores estaduais
e ampliar e qualificar o

envolvimento social nas
instâncias participativas.

Meta I.3: Contribuição para
difusão do conhecimento ¿

fornecimento das informações
sobre a situação da gestão
das águas solicitadas ao
estado para subsidiar a
elaboração do Relatório

¿Conjuntura dos Recursos
Hídricos no Brasil¿. Tem por

objetivo contribuir para o
conhecimento da situação dos
recursos hídricos em escala

nacional.
Meta I.4: Prevenção de

eventos hidrológicos críticos ¿
operação adequada dos
sistemas de prevenção a

eventos críticos, com
adequado funcionamento das

plataformas de coleta e
transmissão de dados

hidrológicos, bem como pela
disponibilização de

informações aos órgãos
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competentes. Tem por
objetivo garantir a operação
das salas de situação e das

redes de monitoramento
automáticas implantadas nos

estados.
Meta I.5: Atuação para

segurança de barragens ¿
cumprimento de exigências

relativas à implementação da
Política Nacional de

Segurança de Barragens
(PNSB). Tem por objetivo a
observância dos dispositivos
legais e normativos da PNSB

e do Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança

de Barragens (SNISB).

Uma das grandes dificuldades
pra atingir a meta foi à

questão de transporte pra
realizar as atividades de
vistoria, monitoramento e

fiscalização das atividades.
O Estado de Roraima atendeu

parcialmente as metas de
cooperação federativa,
segundo os critérios e

requisitos estabelecidos, e
integralmente as metas de

gestão de águas no âmbito do
sistema estadual de recursos
hídricos ao obter a aprovação

pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos do novo

Quadro de Metas do Estado.
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2 Gerenciamento das Unidades de
Planejamento Hídrico através da execução do

Contrato nº. 044/2016-QUALIÁGUA.

100 O Programa Nacional de
Avaliação da Qualidade das

Águas ¿ PNQA é um
programa lançado pela

Agência Nacional de Águas
que visa a ampliar o

conhecimento sobre a
qualidade das águas

superficiais no Brasil, de forma
a orientar a elaboração de
políticas públicas para a

recuperação da qualidade
ambiental em corpos d'agua

interiores como rios e
reservatórios, contribuindo

assim com a gestão
sustentável dos recursos

hídricos.
O enquadramento dos corpos
d¿água é o estabelecimento
do nível de qualidade a ser
alcançado ou mantido em

segmento de corpo d¿água ao
longo do tempo.
Mais que simples
classificação, o

enquadramento deve ser visto
como instrumento de

planejamento, pois deve estar
baseado não necessariamente

na condição atual do corpo
d¿água, mas nos níveis de

qualidade que deveriam
possuir ou ser mantidos no

corpo d¿água para atender às
necessidades estabelecidas

pela sociedade.
O Qualiágua é um contrato

estabelecido entre a Femarh e
a ANA (Agência Nacional de
Águas) que tem o objetivo de

monitorar a qualidade das
águas superficiais de Roraima
e segue o plano de metas que
gratifica a Fundação por cada

ponto monitorado com a
medição da vazão e da

medição dos parâmetros
físicos químicos de qualidade

da água.
Para coletar os dados de

qualidade da água os técnicos
da Femarh utilizam a sonda

multiparamétrica EXO-1 para
aferir a turbidez, PH,

condutividade elétrica,
oxigênio dissolvido e saturado
e as temperaturas da água e

do ambiente.
Na mesma ação são feitas as
coletas de amostras de água
em cada ponto a fim definir

em laboratório os parâmetros
da quantidade de coliformes
fecais, nitrogênio, nitratos e

sólidos totais em suspensão.
 ANA lançou em 2013 a Rede
Nacional de Monitoramento de

Qualidade da Água, RQNA,
que conta com a estratégia de

cooperação entre os
operadores da rede de

monitoramento em nível
Nacional.

¿Nessa estratégia, os Estados
são os principais responsáveis

pelo estabelecimento e
operação das redes de

qualidade da água, e, ao final
os dados são repassados à
Agência Nacional de Águas

para serem interpretados com
custos de implementação e
operação reduzidos¿, disse.
Testes são feitos em rios de

cinco municípios
Em Roraima a qualidade da

água é aferida nos rios
Surumu, município de

Uiramutã, na terra Indígena
Raposa Serra do Sol; rio

Amajari, município do mesmo
nome; Uraricoera, município

de Boa Vista.
E também: rio Mucajaí, rio
Branco, em pontos em Boa

Vista e Caracaraí; rio
Barauana, Rio Anauá e

Estado de Roraima

    218



Jauaperi, município de
Rorainópolis.

As aferições da qualidade da
água são realizadas em

intervalos de no máximo 100
dias e os resultados criam a

série histórica da qualidade da
água que ficam disponíveis

para consulta no site da
Femarh e da Agência
Nacional de Águas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, a ação foi considerada altamente deficiente em termos de planejamento (34,51%) e em
termos de execução (16,63%) dos recursos destinados às atividades de recursos hídricos. Previstos nesta ação estão os recursos do
Contrato nº 046/2019/ANA/PROGESTÃO II e do Contrato n°. 044/2016/ANA/-QUALIAGUA.
Os Processos pagos com a fonte do Progestão foram: fornecimento de combustível, passagens áreas e terrestres, aquisição de estojo
químico para analise da agua, bolsa de pesquisa, lavagem de veículos, manutenção de veículos, diárias dos servidores, suprimentos de
fundo e fornecimento de equipamentos de informática.
E na fonte do Recurso do Qualiágua, não teve execução.
Em relação as dificuldades encontradas foram em relação à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) o que paralisou muitas atividades,
fazendo com que fossem reduzidos o monitoramento e fiscalização das barragens em virtude das propriedades se encontrarem fechadas.
Outra dificuldade encontrada está na resposta dos consultores para cumprir as exigências dos pareceres técnicos.
A Meta financeira que foi planejada para a construção da sala de situação não ocorreu por causa do processo de licitação.

Ação: 3543-Aparelhamento da FEMARH

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

Produto: Unidade Aparelhada

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

25,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A Ação foi considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Aparelhar a FEMARH. 0 Ação considerada como
altamente deficiente e sem
movimentação de execução
pelos setores no exercício

2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2020. Devido ao decreto
estadual n. 28.358-E de 23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei
Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, inviabilizou a execução além do cenário de
pandemia. No último trimestre de 2020, os recursos tiveram que ser remanejados para atendimento da Lei nº. 1.373 de 27 de janeiro de
2020, que altera a estrutura básica desta Fundação, bem como da Lei nº. 1.255 de 19 de fevereiro de 2018, que altera os valores dos
cargos dos grupos operacionais I, II e III descritos no anexo I do Plano de Carreira regido pela Lei 537 de 24 de março de 2006 e suas
alterações, entrando em vigor em janeiro de 2019 e regularização do pagamento a partir de janeiro de 2020 (Tabela de vencimento dos
servidores efetivos e pagamento de adicional de qualificação).

Ação: 2387-Desenvolvimento Florestal Sustentável

Tipo de Ação: Atividade
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Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: Projeto Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3,00 1,00 33,33

Análise da Meta Física:
O Projeto Recategorização da Área de Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco, financiado e executado pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade ¿ FUNBIO, mediante o Acordo de Cooperação Nº 02/2017, teve suas atividades continuadas conforme as ações previstas
para 2020.  Houve a contratação de 6 (seis) consultores para elaboração de estudos técnicos ambientais, fundiários e socioeconômicos
das 6 (seis) propostas de Unidades de Conservação: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Boiaçu, Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Campina, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itapará, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Xeruini, Parque
Estadual Catrimani e Parque Estadual das Nascentes. Ao todo foram concluídos 18 (dezoito) relatórios técnicos com os estudos da região
e realizadas 12 (doze) consultas públicas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das
Comunidades Ribeirinhas da Região do Baixo

Rio Branco e do Rio Xeruini

20 O Projeto Reflorestar e o
Projeto de Desenvolvimento

Sustentável do Baixo Rio
Branco tiveram seus textos
desenvolvidos e foi iniciada

articulação multi-institucional
orientada para a identificação
de parcerias e captação de

recursos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nessa ação, foram previstos recursos no valor de RS 13.000,00 (treze mil reais), porém não houve liberação de recursos financeiros e,
portanto, não ocorreu execução financeira.

Ação: 2391-Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: 	Concessões Realizadas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve concessão florestal devido à falta de estrutura física, de pessoal, tecnológica, financeira e falta de arcabouço jurídico.
Sobretudo, inexistem, no momento, florestas estaduais onde se possa realizar gestão e/ou concessão florestal.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Recategorização da Área de Preservação
Ambiental

100 18 (dezoito) relatórios técnicos
elaborados com os estudos da
região do Baixo Rio Branco e
12 (doze) consultas públicas

realizadas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nessa ação, foram previstos recursos no valor de RS 17.000,00 (dezessete mil reais), porém não houve liberação de recursos e, portanto,
não aconteceu a execução financeira.

Ação: 3540-Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: Informações Científica Produzida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3,00 1,00 33,33

Análise da Meta Física:
O Projeto de Alfabetização Científica de Alunos da Educação Básica não foi implementado devido à falta de recursos financeiros e às
restrições decorrentes da pandemia causada pela COVID-19 (Coronavírus). No entanto, foi elaborado o Projeto Desenvolvimento de Polos
Produtivos e Sistemas Agroalimentares para a Agricultura Familiar no Estado de Roraima, concebido em parceria com a Embrapa
Roraima, aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e formalizado mediante os convênios nº
908.522/2020 e nº 908.534/2020, no valor total de RS 1.111.000,00 (um milhão cento e onze mil).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Projeto de Alfabetização Científica de Alunos
da Educação Básica

0 Não foram realizadas
atividades, devido à falta de

recursos financeiros e às
restrições decorrentes da
pandemia causada pelo

coronavírus.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nessa ação foram previstos recursos no valor de RS 132.990,00 (cento e trinta e dois mil novecentos e noventa reais), porém não houve
liberação de recursos e, portanto, não houve execução financeira.

Ação: 2308-Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16604-Fundo Estadual do Meio Ambiente

Produto: Fundo Gerenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
No exercício de 2020, a meta física (fundo gerenciado) foi atingida sendo executadas atividades destinadas ao devido funcionamento da
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Porém, devido a disseminação da
Covid-19 a nível mundial, algumas medidas desta ação não foram atingidas como: Financiamento de projetos a serem executados em
conformidade com a Política Ambiental e a Capacitação Técnica Operacional dos Servidores da FEMARH.
Foram executadas as seguintes ações no exercício de 2020: atividades de fiscalização e monitoramento ambiental; atividades de vistorias
em processos de outorga de recursos hídricos; atividades de vistorias em processos de licenciamento ambiental; participação em reunião
climática e elaboração do Boletim Climático da Amazônia; Apoio da Polícia Civil e Militar através da Companhia Independente de
Policiamento Ambiental nas ações de segurança dos analistas no ato da fiscalização ambiental; participação de palestras sobre educação
ambiental; participação em audiências públicas; realização de panfletagem e entregas de mudas nativas; participação de reunião junto ao
Ministério do Meio Ambiente; participar de ação do Projeto Rede Empreendedor Solidário; participação na Câmara Setorial de Meio
Ambiente do Conselho de Administração do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal; participação no
evento: Fruticultura e Dia de Campo; participação na Assembleia anual do povo Ingarikó; apoio às ações de recategorização da APA Baixo
Rio Branco; participação em visita para busca de informações quanto a Câmara de Conciliação Ambiental; realização de visita técnica no
Plano de Manejo do Arara Vermelha; realização de atividades de Mobilização para renovação de carteiras de pescadores; participação em
reunião junto ao BNDES; visita técnica ao Ministério do Meio Ambiente, para pleitear recursos para o projeto de bacias hidrográficas;
reuniões nos municípios para cadastramento do Cadastro Ambiental Rural; Promoção da educação ambiental; acompanhamento de
análise dos terrenos para construção de escolas nas comunidades caicubi e cachoeirinha, baixo Rio Branco; Realização de vistorias
técnicas nas instalações das usinas termelétricas; participação do processo seletivo simplificado para contratação de Brigadistas de
prevenção e combate a incêndios florestais; Avaliação presencial dos protótipos (veículo BOMBEIROS e veículo Branco FEMARH
completo), referente ao processo 1140/20-01- HPE Automotores do Brasil Ltda.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Apoio a Política Estadual do Meio Ambiente
executada pela FEMARH.

100 Houve no exercício de 2020, o
apoio na execução das

Políticas Estaduais do Meio
Ambiente, conforme Termos
de cooperação firmados com

a Fundação a seguir:
1. ACORDO DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE CENSIPAM E A

FEMARH-RR
OBJETO: Promover a

produção e o
compartilhamento, por meio
de geoserviços, de imagens,

dados e informações
geoespaciais, estruturação,
modelagem, capacitação,

produção e disseminação de
informações geoespaciais

produzidas ou geridas pelos
partícipes, na área geográfica

da Amazônia Legal.
2. ACORDO DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE SECRETARIA DE

ESTADO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL SECOM E A

FEMARH-RR
OBJETO: Promoção de ações

publicitárias destinadas à
proteção ambiental nas UV´s

localizadas no Estado de
Roraima.

3. ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA

ENTRE UERR E A FEMARH-
RR

OBJETO: Manutenção,
monitoramento, conservação,
fiscalização do meio ambiente,
dentro do Estado de Roraima
implementando e cumprindo

as políticas públicas
ambientais no Estado de
Roraima, com o intuito de

preservar e melhorar a
qualidade do meio ambiente.

4. ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE A FEMARH E A

FEDERAÇÃO DAS
COLÔNIAS DE

PESCADORES E
PSICULTORES DO ESTADO

DE RORAIMA
OBJETO: Promover uma

parceria para que as
Entidades filiadas a

FECPAPPAR possam fazer o
recebimento das

documentações para a
confecção de novas

carteirinhas e registro de
embarcação pesqueira, bem
como renovação, visando um
suporte para os pescadores
dos Municípios de Roraima.

5. ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA

ENTRE A UFRR, SESAU E A
FEMARH

OBJETO: Estabelecer as
condições de capacitação dos
profissionais da saúde a fim

de garantir o tratamento
adequado no enfrentamento

do problema de saúde pública
de envenenamentos

ocasionados por serpentes no
estado de Roraima, bem
como, um programa de

controle e prevenção sobre o
ofidismo para a população a

fim de diminuir a incidência de
envenenamentos por
serpentes no estado.

6. ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA

ENTRE A SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO

AMBIENTE DO AMAPÁ ¿
SEMA/AP E A

FEMARH/RORAIMA
OBJETO: Realização de

parceria técnica para
possibilitar o intercâmbio

tecnológico, seja por
compartilhamento de códigos-
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fonte de sistemas de
informática/software, sessão

de uso, documentação,
treinamentos e outros, visando
à melhoria dos processos de
Licenciamento, Fiscalização,

Monitoramento, Gestão e
Proteção Ambiental.

7. ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE O ITERAIMA E O

INSTITUTO DE TERRAS DO
PARÁ ¿ ITERPA, COM A

PARTICIPAÇÃO DA
FEMARH.

OBJETO: possibilitar
intercambio tecnológico,

sejam por compartilhamento
de infraestrutura, códigos-

fonte, cessão de uso,
documentação, treinamentos

e outros elementos da
plataforma digital SICARF,

visando o aperfeiçoamento e a
criação de uma solução

tecnológica que possibilite a
otimização dos procedimentos

de regularização fundiária.
8. ACORDO DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE A COORDENADORIA
ESTADUAL DE PROTEÇÃO

E DEFESA CIVIL, CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE
RORAIMA-CBM/RR E A

FEMARH-RR
OBJETO: Atender ao Plano de

Aplicação dos Recursos do
Fundo Petrobras (oriundos da
arguição de descumprimento

de preceito fundamental ¿
ADPF N°586 PARANÁ) para
prevenção, fiscalização e ao
combate do desmatamento,
incêndios florestais e ilícitos
ambientais fortalecendo a

governança interinstitucional
voltada ao uso sustentável
dos recursos naturais no

Estado de Roraima. E
estabelecer um alinhamento

com o Plano Estadual de
Prevenção e Controle de

Desmatamento e queimadas
em Roraima ¿ PPCDQ/RR.

9. ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA

ENTRE A UERR E A
FEMARH.

OBJETO: Finalidade adquirir
equipamentos para promover

a manutenção,
monitoramento, conservação,
fiscalização do meio ambiente,
dentro do Estado de Roraima

implementando e de fato
cumprindo as políticas
públicas ambientais no

Estado, com o intuito de
preservar e melhorar a

qualidade do meio ambiente.

2 Financiamento de projetos a serem
executados em conformidade com a Política

Ambiental.

0 Não houve no exercício de
2020 o dispêndio de recursos

do FEMA destinado ao
financiamento de projetos a

serem executados em
conformidade com a Política

Ambiental.

3 Capacitação Técnica e Operacional dos
Servidores da FEMARH.

0 Devido a disseminação do
corona vírus a nível mundial,
as atividades de capacitação

foram comprometidas no
exercício de 2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A ação foi considerada deficiente em termos de planejamento devido a inclusão dos recursos da compensação ambiental na ordem de R$
530.650,00, e houve a execução de apenas R$ 48.241,89.
Em termos de execução do Fundo, foi considerado regular, com percentual de 41,11%, não sendo maior devido a disseminação da Covid-
19 a nível mundial, o que afetou na finalização de alguns processos administrativos e na capacitação dos servidores o que influenciou na
execução das atividades.
Houve a execução das despesas destinadas à manutenção das atividades da Fundação, através do pagamento da Anuidade da ABEMA;
fornecimento de internet; Serviços de limpeza e conservação das instalações da Fundação; aquisição de Material de expediente;
contratação de empresa para a emissão de passagens aéreas e terrestres; pagamento de processos de reconhecimento de dívida;
contratação de empresa para gerenciamento da frota de veículos; Carteira Funcional; Assinatura de ferramenta de pesquisa de
comparação de preços; Serviço de Monitoramento eletrônico; Manutenção de Ar condicionado; Aquisição de luvas, máscaras e álcool gel;
Serviços de Provedor de Internet; Aquisição de Equipamentos de Informática (Compensação Ambiental); Serviço de Dedetização e o
pagamento de diárias.

Ação: 2388-Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado
de Roraima

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16605-Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
O Fundo não foi operacionalizado, pois não houve disponibilidade financeira.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Operacionalização do Fundo de
Desenvolvimento Florestal do Estado de

Roraima

0 Não foram realizadas
atividades, devido à falta de

recursos financeiros e às
restrições decorrentes da
pandemia causada pelo

coronavírus.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nessa ação foram previstos recursos no valor de RS 83.398,00 (oitenta e três mil trezentos e noventa e oito), porém não houve liberação
de recursos e, portanto, não houve execução financeira.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 84-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento

Objetivo do Programa: Formular, promover e executar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, mediante estímulo,
fomento, apoio, promoção, produção e difusão do conhecimento visando o desenvolvimento sócio-
ambiental para a melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de Produção
e Divulgação de
Informações
Científicas e
Tecnológicas

Fórmula:
Pesquisa+publica
ção+eventos
apoiados /
Pesquisa+publica
ção+eventos
previstos X 100

Fonte: IACT-RR

Anual Percentual 35 36 30 0,00 31/12/2020

Taxa de Apoio à
Qualificação

Fórmula: Pessoas
efetivamente
qualificadas /
Previsão de
pessoas a serem
qualificadas X 100

Fonte: IACTI-RR

Anual Percentual 13 15 10 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em consonância com o Decreto n°28.358-E de 23 de janeiro de 2020, não foi possível executar nenhuma atividade no exercício de 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
Não houve a execução das ações supracitadas do referido programa, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020,
não foi realizado o aporte de recursos financeiros, não havendo portanto, desempenho a ser avaliado.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

Avaliação dos resultados:
Mediante a indisponibilidade de aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, não
existem resultados a serem apresentados.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Ambientais (Pandemia Corona Vírus).

Financeiras Não houve execução financeira, uma vez que o Governo do Estado de RR decretou
contingenciamento de recursos.DECRETO Nº 28.358-E de 23/01/20, da limitação de empenho das

dotações orçamentárias.
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Orçamentárias Não houve aporte de recursos financeiros junto a unidade orçamentária para a execução das
ações, medidas e tarefas abordadas pelo programa.

Participação Social:

Não tendo sido o programa executado, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, não há dados para essa
avaliação.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2417-Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: Divulgação Efetivada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação. DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a
limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá
outras providências¿ Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e
consignadas a órgãos, entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fomento à Produção Científica. 0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

2 Fomento a Projetos, Pesquisa e Infraestrutura
na Área de Ciência, Tecnologia e Inovação.

0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

3 Divulgação de Ações em Ciência e
Tecnologia.

0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

4 Divulgação Científica. 0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

5 Apoio Financeiro a Projetos de Pesquisa. 0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

Estado de Roraima

    227



6  Implementação de Ações Educacionais,
Científicas e Tecnológicas.

0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

7 Campanha de Sensibilização e Orientação à
Sociedade Quanto a Conservação, Proteção,

Difusão e Utilização do MIRR.

0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

8  Implantação do Museu Itinerante. 0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

9  Modernização e Resgate do Acervo do MIRR. 0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

10 Acessibilidade ao Acervo da Biblioteca do
MIRR.

0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

11 Modernização do Plano Museológico do
MIRR.

0 Em consonância com o
Decreto n°28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível executar nenhuma

atividade no exercício de
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

Ação: 2418-Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: Pessoa Qualificada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio a Graduação e Pós-Graduação Lato
Senso e Strictu Senso

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

2 O MIRR Como Espaço Não Formal de Ensino
à Alfabetização Científica.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

3 Reestruturação da Coleção Zoológica do
MIRR.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

Ação: 2419-Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: 	Ação Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1  Consolidação do Marco Regulatório e das
Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação do

Estado de Roraima.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

Ação: 2420-Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais
e Cadeias Produtivas.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.
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2 Apoio a Projetos e Ações de Tecnologias que
Visem à Inovação para Solução de Problemas

Socioeconômicos e Ambientais.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

3 Apoio a Produção, Distribuição, Consumo,
Poupança e Crédito Organizadas sob a Forma

de Autogestão.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

Ação: 3541-Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: APLs  Apoiadas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Desenvolvimento, Implementação e Gestão da
Plataforma Tecnológica Multiusuários.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

2 Apoio à Formação e à Capacitação dos
Recursos Humanos para o Uso de Bens e
Serviços das Tecnologias de Informação e

Comunicação (TI&C).

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

3 Estímulo ao Cooperativismo, ao
Associativismo e ao Desenvolvimento da

Economia Solidária.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.
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4 Apoio à Formação e à Capacitação para o
Uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TI&Cs) dos Cidadãos.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

Ação: 3542-Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima

Produto: Laboratório Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Adoção do Uso de Tecnologia da Informação
e Comunicação ¿ TI&C na Prestação dos
Serviços Públicos aos Cidadãos (Governo

Eletrônico).

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

2 Difusão do Acesso e do Uso de Bens e
Serviços das TI&Cs para Promoção da

Inclusão Social e Digital do Povo Roraimense.

0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

3 Revitalização do MIRR. 0 Em consonância com o
Decreto n° 28.358-E de 23 de

janeiro de 2020, não foi
possível  executar  nenhuma

atividade  no exercício de
2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Não se obteve aporte de recursos financeiros, obedecendo o Decreto Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020, instrumento esse, que
inviabilizou a execução do programa e desempenho da ação.

DECRETO Nº 28.358-E DE 23 DE JANEIRO DE 2020. ¿Dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas
na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências¿
Art. 1º Fica limitado o empenho de dotações orçamentárias previstas na Lei nº 1.371, de 15 de janeiro de 2020, e consignadas a órgãos,
entidades e fundos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual nas fontes 100, 101 e 102.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 02-Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 98-Gestão do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

Objetivo do Programa: Integrar esforços comuns aos Estados Amazônicos, objetivando acelerar o desenvolvimento
econômico, ambiental e sustentável da Amazônia Legal.

Público Alvo: Todos os Habitantes da Amazônia Legal

Unidade Resp. Programa: 16302-Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2484-Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento

Sócioeconômico da Amazônia Legal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 16302-Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Legal

Produto: Política Implementada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 COORDENAÇÃO DO CONSÓRCIO NO
ESTADO DE RORAIMA

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 12-Prevenção, Combate a Sinistro e Defesa Civil ao Cidadão

Objetivo do Programa: Prestar socorro à população, prevenir e minimizar desastres.

Público Alvo:  População do Estado de Roraima

Unidade Resp. Programa: 19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Ocorrências
atendidas no
Estado

Fórmula:
Atendimentos
Realizados /
Solicitações de
Atendimentos
X100

Fonte:
DIE/CBMRR

Anual Percentual 80 95 80 82,00 31/12/2020

Taxa de incidência
de pessoas em
áreas de riscos

Fórmula:
População
atendida/Número
de pessoas em
áreas de riscos X
100

Fonte: CBMRR

Semestral Percentual 88 88 88 88,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores do programa esta dentro do índice previsto, tendo em vista que estão relacionados com a atividade fim da UO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
Com relação ao Planejamento PPD a UO teve um desempenho adequado e dentro do planejado. Jé em relação ao índice de Execução
COFD, foi deficiente, tendo em vista as suplementações que ocorreram nas fontes 108, 308 e 650, o que elevou a dotação final em mais
de 100%, e nao havendo tempo hábil para a execução da totalidade ou da maior parte dos recursos alocados.

Avaliação dos resultados:
O programa foi efetivo no atingimento dos objetivos propostos, pois envolvem o atendimento às solicitações nos casos de emergências
que necessitam de uma resposta imediata visando preservar a integridade dos bens e a vida das pessoas. Entretanto, as ações do
programa que visam melhorar a infraestrutura ficaram prejudicadas por conta das restrições orçamentárias, o que não tem permitido uma
maior efetividade com relação aos objetivos do programa. O orçamento do programa foi direcionado para as ações 2050 e 2368 e sua
execução se deu, principalmente, por conta do reforço orçamentário oriundo de fontes de convênio, o que mostra a insuficiência de
recursos destinados pelo governo do estado para a correta efetivação do programa, para a obtenção de materiais, melhoria da estrutura
da instituição e de recursos humanos. Dessa forma, fica claro que as restrições orçamentárias inviabilizam e dificultam a plena execução
do programa, na medida em que a instituição fica impedida de ampliar sua estrutura para atender um maior número de pessoas, de levar o
atendimento a todos os municípios do estado com mais rapidez e eficiência.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Orçamento insuficiente para execução de ações relativas a infra estrutura da UO

Financeiras Demora na liberação de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço relativo a fonte
101

Participação Social:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2016-Execução das Atividades de Defesa Civil

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

Produto: Operações Realizadas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3,00

Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 3,00 75,00

Análise da Meta Física:
No decorrer do exercício de 2020 foram realizadas 3 operações, sendo a Operação de combate e Prevenção à COVID-19, Operação
Baixo Rio Branco e Operação relativa ao Processo Seletivo Simplificado de contratação de brigadistas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover a execução das atividades de
Defesa Civil do Estado

100 -Prestar apoio à Operação
COVID19;

-Vistoria de pontes;
-Vistoria de trechos de
estradas danificados.

-Ações de prevenção contra
incêndios florestais.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Os índices apurados se justificam por não terem ocorrido eventos catastróficos que demandasse altas somas de recursos, ficando restrito
a tarefas de prevenção.

Ação: 2050-Prevenção e Combate a Sinistros

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

Produto: Ocorrencias Atendidas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7.570,00

Total: 7.570,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

9.500,00 7.570,00 79,68

Análise da Meta Física:
A meta física prevista era de 9.500 atendimentos. Porém, em relação ao exercício anterior, houve uma redução no número de
atendimentos de 20,06% em 2020, o que fica evidenciado no índice obtido de 79,68%. Não se sabe ao certo o que motivou a queda, mas
é provável que tenha relação com a pandemia de covid19.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover atividades de prevenção e o
atendimento à população do Estado nas

situações de auxílio e emergências.

100 -Cursos de formação
-Execução de missões

diversas
-Vistorias
-Palestras

-Atendimento de ocorrências
diversas

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No caso do Planejamento PPD, cujo índice foi de 130,75% - Regular, que retrata o total empenhado frente à dotação inicial, teve esse
desempenho por conta da transferência de saldo orçamentário do exercício anterior, na fonte 308 e por conta de excesso de arrecadação
na fonte 108 através dos convênios 853278/2017 - MJ/SENASP, 880231/2018 - MJ/SENASP e 893287/2019 - MJ/SENASP, o que elevou
a arrecadação final na fonte 108.

Já em relação ao índice de Execução COFD, que foi de 58,05% - Deficiente, tem relação com o aumento de cerca de 225% nos créditos
apresentados na dotação final, tendo em vista que para o exercício não havia planejamento para execução desse montante orçamentário,
não havendo tempo hábil para empenhar esse montante.

Ação: 2368-Reforma das Unidades de Bombeiros Militares

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Nao houve execução no exercício de referência.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover a melhoria das instalações do
CBMRR na capital e interior

0 Nao houve

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nao houve execução orçamentária para esta PAOE no exercício de referência.

Ação: 3477-Construção das Unidades de Bombeiros Militares

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

Estado de Roraima

    238



REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Nao houve execução no exercício de referência.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover a construção das unidades do
CBMRR

0 nao realizado

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nao houve alocação de recursos suficientes para a execução da ação

Ação: 3495-Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Nao houve a realização da meta física prevista por conta de restrições orçamentárias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover a ampliação das unidades do
CBMRR

0 Nao houve atividades

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Nao houve alocação de recursos suficientes para a execução da ação

Ação: 2449-Operacionalização do Fundo de Reequipamento do CBMRR -
FREBOM/RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19601-Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
A operacionalização do FREBOM ocorreu normalmente durante o exercício ora avaliado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Promover a modernização e reequipamento
do CBMRR

100 -Operacionalização do
FREBOM;

-Aquisição de materiais e
equipamentos para atender a

demanda do CBMRR

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Planejamento realizado em dissonância com a previsão orçamentária.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 24-Desenvolvimento da Educação Profissional

Objetivo do Programa: Implementar a Rede de Educação Profissional

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Matrículas
Efetivadas na
Rede de
Educação
Profissional

Fórmula: Número
de Matrículas
Efetuadas no Ano
Base / Número de
vagas ofertadas X
100

Fonte: Censo
Escolar 2018-
SEED

Anual Percentual 40 80 70 82,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

A Meta Física PPA 2020-2023/LOA exercício 2020 estava prevista  para benefício de 787 Aluno (Pessoa). Diante dos interesses em
relação a demanda do exercício foram ofertadas 1023 vagas, sendo distribuídas nos cursos Técnicos Subsequentes de: Agroindústria,
Manutenção Automotiva, Técnicos em Móveis, Técnico em Refrigeração, Técnico em Manutenção de Informática, Técnico em Segurança
do Trabalho, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Jurídicos e Técnico em Cuidador de Idoso; vagas para os cursos
Técnicos Concomitante de: Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Refrigeração e Climatização, Técnico em Recursos Humano
e Técnicos em Práticas Jurídicas.
Com base na oferta de vagas e o total de matriculas efetivadas em relação ao apurado o total de matriculas efetivadas pela central de
matriculas, considera-se a situação de calamidade em razão da Pandemia do COVID-19 em observância aos cuidados previstos seguindo
as normas do DECRETO nº. 28.635-E de 22 de março de 2020, DECRETO nº. 28.635-E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas
do Plano de Retomada normativas SMSA nº 01/2020 e Instrução Normativa SMSA , o Programa apresenta indicador índice satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Aquisição de tecnologias para melhor oferta de cursos de qualificação.
Contratação de Pessoal qualificado para execução das ofertas e demandas.

Análise da Execução Financeira:
Análise: A execução financeira do programa tem índice de deficiência quando comparado com LOA , o planejamento indicado pela
dotação Inicial em relação com o valor empenhado COFD em relação a Dotação Final  os valores remanejados na execução financeira do
Programa. Justificativa pelos procedimentos de Anulação da PAOE 2199 natureza da despesa 33.90.30, fonte: 102, para suplementação
na PAOE 2199 natureza da despesa 33.90.39, fonte 102, para atender as despesas com Contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de cobertura securitária (seguros) para estagiários. Conforme Ofício nº 1003/2020/SEED/GAB/RR. Anulação da
PAOE 4311, natureza da despesa 33.90.92, fonte 101, para Suplementação na PAOE 2199 natureza da despesa 44.90.93, fonte: 101,
para atender as despesas com restituição saldo financeiro, referente ao convênio nº658394/2009 - Reforma e ampliação do Centro
Profissionalizante Professor Antônio de Pinho Lima e Construção de Escola de Ensino Médio Profissionalizante. Conforme Ofício nº
1410/2020/SEED/GAB/RR. Suplementação na PAOE 2199, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.36, 33.90.18 e 33.90.48, fonte 374,
referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa: Pronatec Prisional, da conta corrente 7851-4.
Obs.: a)	PAOE: 12.363.024.2197.000 ¿  Reforma e adequação da Rede Física da Educação Profissional, Quando da Elaboração do PPA
2020-2023 para assegurar a Ação no planejamento foram estabelecidas Matas Físicas para o Quadriênio e Metas Financeiras com
Recursos a Contratar por Convênios e ou Emendas Parlamentares junto ao FNDE tendo Recursos Estimados na Fonte 200 no Valor de
1.000.000,00   conforme demonstra Plano Plurianual 2020-2020 DOE 3643 Pág. 266, cópia anexa. Portando quando da execução não
houve Incorporação de recursos Provenientes de Convênios Celebrados na esfera Intergovernamental nem Superávit Financeiro apurado
no balanço Patrimonial está PAOE não apresenta execução orçamentaria e financeira no Exercício de 2020.

Avaliação dos resultados:
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Foi atendido ao longo do exercício 2020 o total de 846 alunos distribuídos nos cursos Técnicos Subsequentes de Agroindústria,
Manutenção automotiva, Técnicos em Móveis, Técnico em Refrigeração, Técnico em manutenção de Informática, Técnico em Segurança
do Trabalho, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Jurídicos, e Técnico em Cuidador de Idoso. Nos cursos Técnicos
Concomitante foram distribuídas em: Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Refrigeração e Climatização, Técnico em Recursos
Humano e Técnicos em práticas Jurídica. Com base na oferta de vagas e o apurado pelo Censo Escolar publicado na Port. nº 2.219 de
27/12/2019, considera-se que o indicador oferece índice satisfatório. Tal fator, tem influência na reformulação da proposta pedagógica, na
melhoria da plataforma de gestão, bem como na pratica de estágio, e melhor articulação de parceria do corpo docente com as parcerias
publica e privadas para o desenvolvimento das atividades proposta.
Obs.:a)	PAOE: 12.363.024.2197.000 ¿  Reforma e adequação da Rede Física da Educação Profissional, Quando da Elaboração do PPA
2020-2023 para assegurar a Ação no planejamento foram estabelecidas Matas Físicas para o Quadriênio e Metas Financeiras com
Recursos a Contratar por Convênios e ou Emendas Parlamentares junto ao FNDE tendo Recursos Estimados na Fonte 200 no Valor de
1.000.000,00   conforme demonstra Plano Plurianual 2020-2020 DOE 3643 Pág. 266, cópia anexa. Portando quando da execução não
houve Incorporação de recursos Provenientes de Convênios Celebrados na esfera Intergovernamental nem Superávit Financeiro apurado
no balanço Patrimonial está PAOE não apresenta execução orçamentaria e financeira no Exercício de 2020.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Falta de dotação orcamentária para melhor gerira as atividades em razão de Anulação e

Suplementação para atender  demandas na execução financeira orçamentaria.

Administrativas Equipamentos tecnológico obsoletos dificultado a execução dos projetos e atividades do programa

Financeiras Falta de recursos para gerenciamento das atividades da ação

Tecnológicas Escassez de tecnologia para oferta dos cursos

Participação Social:

Demonstração da  importância da participação do Público Alvo nos processos de envolvimento educacionais, desde as oficinas e estágios
proposto pela ementa do curso ofertado

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2199-Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Mantida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
 O índice apresentado se justifica pela execução das atividades de Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional com oferta de
atividades pedagógicas para atender os 539 alunos regulamentes matriculados nos cursos profissionalizantes na rede Estadual da
Educação Profissionalizante.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as atividades desenvolvidas no Centro
Estadual de  Educação Profissional

100 Manutenção da Unidade de
Ensino profissionalizante

Pagamento de Seguros de
Vida; e Indenização e

Restituições de recursos de
Convênio 658394/2009

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Análise: o índice de deficiência de 151,18%. Dotação Inicial LOA no planejamento %PPD comparado com empenhado em relação a
Dotação Inicial, e o índice de 23,57%, COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado na execução financeira do
Programa.  Justificativa pelos procedimentos de   Anulação da PAOE 2199 natureza da despesa 33.90.30, fonte: 102, para suplementação
na PAOE 2199 natureza da despesa 33.90.39, fonte 102, para atender as despesas com Contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de cobertura securitária (seguros) para estagiários. Conforme Ofício nº 1003/2020/SEED/GAB/RR. Anulação da
PAOE 4311, natureza da despesa 33.90.92, fonte 101, para Suplementação na PAOE 2199 natureza da despesa 44.90.93, fonte: 101,
para atender as despesas com restituição saldo financeiro, referente ao convênio nº658394/2009 - Reforma e ampliação do Centro
Profissionalizante Professor Antônio de Pinho Lima e Construção de Escola de Ensino Médio Profissionalizante. Conforme Ofício nº
1410/2020/SEED/GAB/RR. Suplementação na PAOE 2199, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.36, 33.90.18 e 33.90.48, fonte 374,
referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa: Pronatec Prisional, da conta corrente 7851-4.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 29-Qualificação de Profissionais para a Educação

Objetivo do Programa: Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação  para o aperfeiçoamento do ensino público.

Público Alvo: Docentes e Técnicos

Unidade Resp. Programa: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Profissionais
Qualificados para
a Educação
Básica

Fórmula: Número
de profissionais da
Educação Básica
Qualificados/
Número total de
profissionais da
Rede Estadual de
Ensino da
Educação Básica
X 100

Fonte: Censo
Escolar 2018 -
SEED

Anual Percentual 63 85 70 63,00 31/12/2020

Taxa de
Matrículas
Efetivadas nos
Cursos de
Extensão

Fórmula: Número
de matrículas
efetivadas /
Número de
matrículas
orfetadas X 100

Fonte: Pró-
Reotoria de Ext. e
Cult.-UERR

Anual Percentual 100 100 100 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

SEED: Indicador reverente Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica com base na fórmula do cálculo do indicador o
índice apurado no programa tinha meta prevista no  PPA 2020-2023 para o exercício de2020,   publico alvo de 7.508, porem o  total de
Profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica ao final do exercício foi de 8.840 servidores.
Diante da análise e dos resultados apurados foram qualificados cerca de 5.601 profissionais. Considerando a oferta de cursos do Centro
Estadual de Formação Profissional de Educação de Roraima - CEFORR, do Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE e os Profissionais
afastados com Remuneração (licença para qualificação). Ressaltamos que as metas previstas, o numero de profissionais da educação
básica e a demanda.  O índice apresentado pelo indicador do programa é satisfatório, atendendo assim os objetivos do programa quando
da qualificando os Profissionais da Educação educação básica e os demais servidores da área educacional.
Concluímos que a diferença entre a meta física prevista e a realizada, é decorrente da diferença entre o número de servidores atendidos
pela ação durante o exercício e os informados no período de elaboração do PPA 2020-2023, portanto esse fator não teve interferência em
relação aos objetivos alcançados em relação as metas propostas pelo Programa. Todas as atividades exercidas para alcance dos
resultados do Programa seguiram as normas estabelecidas pela OMS, Decretos Federais e regulamentadas pelos Decretos estadual e
portarias internas da SEED e outras orientações, tomando todos os cuidados previstos seguindo as normas do DECRETO nº. 28.635-E de
22 de março de 2020, DECRETO nº. 28.635-E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas do Plano de Retomada normativas SMSA
nº 01/2020 e Instrução Normativa SMSA.

Indicador Referente a Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão é de Competência da UERR

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
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SEED: Sem recomendações.

UNIVIRR: Vale ressaltar que é de suma importância a qualificação dos profissionais da Fundação UNIVIRR, uma vez, que esta Fundação
está presente em Boa Vista e nos 14 municípios do Estado de Roraima, formando pessoas.

UERR: A maior dificuldade enfrentada pela Universidade Estadual é de natureza orçamentária e financeira. As sucessivas restrições
orçamentárias sofridas ao longo dos anos engessam o planejamento institucional, dificultam a manutenção das atividades de ensino,
pesquisa e extensão e inviabilizam os investimentos necessários em infraestrutura dos campi. A reformulação orçamentária é
imprescindível para o ideal desenvolvimento do Ensino Superior no Estado.

Análise da Execução Financeira:
SEED: Analise: O índice de deficiência de 30,76% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e de 1,33% COFD (Empenhado em
relação a Dotação Final - Valor Contigenciado) se justifica pela necessidade de anulação e Suplementação e remanejamento dos recursos
programado no Plano Anual de trabalho para atender aos Objetivos administrativos da SEED, com base no PAT/LOA com referência a
dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados  anulados e empenhados no exercício conforme: 	Suplementação na PAOE 2196,
natureza da despesa 33.90.33, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta Corrente: 07474-8,
Agência 3797-4, banco: 001. Suplementação na PAOE 2196, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36 e 33.90.39, fontes 308
e 374, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro dos Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179
-X, Termo de Compromisso 201700995 - ROBÓTICA da conta corrente 7789-5, Termo de Compromisso 2017000612 - PNAIC da conta
corrente 7596-5, Programa: Base Nacional Comum Curricular - BNCC da conta corrente 7853-0. Conforme Ofício nº
0927/2020/SEED/GAB/RR, Ofício nº 0925/2020/SEED/GAB/RR, Ofício nº 0926/2020/SEED/GAB/RR e Ofício nº 0934/2020/SEED/GAB/RR
e Suplementação na PAOE 2196, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36 e 33.90.39, fontes 308 e 374, referente aos
recursos oriundos da apuração do superávit financeiro dos Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179-X, Termo de
Compromisso 201700995 - ROBÓTICA da conta corrente 7789-5, Termo de Compromisso 2017000612 - PNAIC da conta corrente 7596-5,
Programa: Base Nacional Comum Curricular - BNCC da conta corrente 7853-0. Conforme Ofício nº 0927/2020/SEED/GAB/RR, Ofício nº
0925/2020/SEED/GAB/RR, Ofício nº 0926/2020/SEED/GAB/RR e Ofício nº 0934/2020/SEED/GAB/RR e Anulação de Despesas da Fonte
145, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 3106/2020/SEED/GAB/RR.

UNIVIRR: Observa-se que em 2020, o índice foi altamente deficiente, considerando o Decreto nº. 28.358-E de 23/01/2020, que dispõem
sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de
2020, o Decreto nº. 28.635-E, de 22/03/2020 ¿ Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins
de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus), Decreto nº. 28.694-E, de 08/04/20, que declara
estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo COVID-19 (Corona Vírus), Decreto nº. 28.709-E, de 15/04/2020, que dispõem sobre a limitação de empenho das dotações
orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020, e Decreto nº. 29.027-E, de 08/07/2020,
que dispõem sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício
financeiro de 2020.

O valor aprovado para este programa 029, foi de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para custear as despesas com habilitação e
capacitação dos profissionais da UNIVIRR, sendo que a execução financeira ficou comprometida devido aos vários impedimentos
conforme acima referenciado levando em consideração as limitações orçamentárias e à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

UERR: A principal fonte de manutenção da UERR são os repasses efetuados pelo Governo do Estado e devido à redução desses
repasses para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2019, a execução do Programa não ocorreu de forma ideal. O
Programa é parcialmente executado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto. No que tange à UERR, todas as atividades
finalísticas executadas são alocadas no Programa de Desenvolvimento da Educação Superior, especialmente no que tange às ações de
Extensão e Cultura (PAOE 2241), Desenvolvimento do Ensino Superior (PAOE 2314) e Pesquisa e Pós-Graduação (PAOE 2330).
Os Índices de Planejamento PPD e Execução COFD altamente deficientes se devem especialmente às Emendas Parlamentares
Individuais na Fonte de recursos 101 uma vez que estes recursos correspondem a 81% da Dotação Inicial da LOA. Ao longo do exercício
2020, cerca de 50% das Emendas Parlamentares aprovadas foram remanejadas para outras secretarias e órgãos do Estado. Além disso,
a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6308 estabeleceu que 50% do remanescente das Emendas deveria ser direcionada à Saúde para
subsidiar os gastos efetuados na pandemia. Dessa forma, a execução das Emendas foi seriamente comprometida, gerando o baixo índice
de empenhamento da despesa no Programa 067 e ocasionando os Índices PPD e COFD Altamente deficientes.
Ademais, não houve repasse de convênio federal no exercício 2020, fazendo com que o saldo inicialmente previsto na LOA na fonte de
recursos 108 permanecesse disponível ao término do exercício. Ressalta-se, ainda, que as fontes 100 (tesouro estadual) e 150
(arrecadação própria) também tiveram sua execução reduzida em razão das medidas de distanciamento necessárias ao combate ao
contágio pelo coronavírus, uma vez que o ano letivo de 2020 teve como principal ferramenta pedagógica o ensino remoto, visando a
proteção da comunidade acadêmica e a contenção da proliferação do vírus.

Avaliação dos resultados:
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SEED: Para o alcance das metas  o resultado do indicador do Programa foi evidenciado, pelas atividades gerencial do Centro Estadual de
Formação Profissional de Educação de Roraima - CEFORR que ofertou cursos para 4.740 profissionais; o DRH/SEED concedeu Licença
para  21 Profissionais para cursos de Mestrado, Pós Graduação e Qualificação, o Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE qualificou 840
profissionais; totalizando assim um quantitativo de 5.601 profissionais qualificado.

UNIVIRR: Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2020, não foram executados, pois as limitações
orçamentárias e à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus) prejudicaram a execução da ação 2394, Decretos estes que
impactaram decisivamente a execução programada (Habilitação e capacitação de Profissionais da UNIVIRR).

UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelo estado de emergência em saúde pública causado pelo SARS-CoV-2, que gerou a
necessidade de diversas medidas de enfrentamento ao contágio do novo coronavírus. A principal medida adotada pela Universidade
Estadual de Roraima foi a regulamentação do regime acadêmico especial para continuidade das atividades acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão durante o período de distanciamento social, em consonância com o Conselho Pleno do Conselho Nacional de
Educação (Pareceres nº 5/2020 de 28/04/2020 e nº 9/2020 de 08/06/2020) e com o Conselho Estadual de Educação ¿ CEE/RR
(Resoluções nº 007/2020 de 07/04/2020 e nº 29/2020 de 17/12/2020). A Resolução nº 001/2020 CONUNI/UERR de 26/06/2020
estabeleceu o ensino na modalidade de atendimento pedagógico não presencial para substituição das atividades acadêmicas presenciais,
com alternativas pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, como videoaulas,
videoconferência, uso de ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais, materiais impressos de leituras e afins.
Mesmo com os desafios do ensino remoto, a UERR manteve seus 24 cursos de graduação distribuídos nos campi de Boa Vista,
Rorainópolis, São João da Baliza e Caracaraí, sendo 12 cursos de Bacharelado e 12 cursos de Licenciatura, com um total de 1.351 alunos
matriculados. Na Extensão, esta IES executou 30 projetos de Extensão e Cultura voltados para as áreas de Comunicação, Cultura,
Direitos Humanos, Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho através da realização de seminários,
congressos, cursos, minicursos, oficinas, simpósios, encontros culturais, semanas e ciclos de palestras, a maioria na modalidade de live.
Na Pós-Graduação, manteve os 09 Cursos de Pós-Graduação a nível Especialização, 04 Cursos a nível de Mestrado e 03 Programas de
Doutorado. Foram ofertadas 07 novas turmas de pós- graduação, sendo 04 mestrados e 3 especializações, com emissão de 33 diplomas
de Mestrado e 73 certificados de especialização.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas As restrições na execução orçamentária dificultaram a realização dos trabalhos administrativos da

UNIVIRR, uma vez que necessitamos de orçamentário/financeiro para custeio das atividades
administrativ

Financeiras Considerando os Decretos Nº 26.404-e de 28/12/2018, Calamidade Pública, e Decreto Nº 27.163-
E, de 26/06/2019, prorroga o decreto anteriormente citado, não houve repasse orçamentário e

financeiro sufic

Orçamentárias A Dotação Orçamentária foi insuficiente para suprir as necessidades da Fundação UNIVRR para
poder executar o Programa/Ação.

Tecnológicas Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos municípios do
Estado de Roraima.

Orçamentárias SEED: Atos de Remanejamento e Suplementação de Recursos.

Gerenciais SEED, elaboração termo de referencia compatível com o plano de trabalho dos TC do FNDE, em
razão da Regionalização de Preços

Orçamentárias SEED: restrições financeira e dificuldade de adequação orçamentaria no PAT

Tecnológicas UNIVIRR - Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos
municípios do Estado de Roraima.

Administrativas UNIVIRR - Os trabalhos administrativos da UNIVIRR, foram dificultados por restrições
orçamentário/financeiro, somadas as limitações referentes à epidemia causada pelo COVID-19

(Corona Vírus).

Financeiras UNIVIRR - Limitações orçamentárias (Decretos 28.358-E, 23/01/2020, 28.709-E, 15/04/2020, e
29.027-E, 08/07/2020, limitação de empenho das dotações programadas na LOA 2020), impactou

nas cotas financ.

Orçamentárias UNIVIRR - Limitações orçamentárias (Decretos 28.358-E, 23/01/2020, 28.709-E, 15/04/2020, e
29.027-E, 08/07/2020, limitação de empenho das dotações programadas na LOA 2020), impactou

nas cotas financei

Participação Social:

SEED: Programa ser destinado à capacitação e qualificação dos profissionais da Educação Básica no âmbito da Secretaria Estadual de
Educação a participação Social é mínima, sendo assim, considerado satisfatório, com atendimento compatível com a demanda do publico
alvo.

UNIVIR: A participação do público alvo ficou comprometida, devido à não execução do programa, considerando as várias dificuldades,
principalmente o estado de Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento a epidemia causada pelo COVID-19 (Corona
Vírus).

UERR: ¿ As atividades desenvolvidas no ano letivo de 2020 foram desenvolvidas em modo digital, a maioria na modalidade de live. Como
destaque de atividades no ano de 2020, citamos os projetos: Direitos Humanos em tempos voláteis: contribuições das tecnologias
educacionais; I Encontro de Discente de Mestrado em Educação ¿ PPGE
&#8260;UERR - A pesquisa como instrumento de construção de uma prática educativa inovadora, Corona vírus: Cuidados em Saúde
&#8260; Prevenção e Transmissão e XIII Jornada de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa da UERR-RR em parceria com a XV
Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa / Seminário científico:língua portuguesa e literatura (das
especializações). Consideramos esses eventos de maior relevância pela temática e alcance de público, tendo em vista nomes de
pesquisadores nacionais e internacionais que contribuíram para formação acadêmica de nossos discentes.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
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Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA

Ação: 2196-Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Profissional  Qualificado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.475,00

Total: 1.475,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.800,00 1.475,00 81,94

Análise da Meta Física:
 O Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima - CEFORR disponibilizou os cursos de: Correção de Fluxo 37,
Descritores de Língua Portuguesa 94, Diretrizes e Orientações Básicas: Organização e Gestão da Biblioteca Escolar 30, Educação
Especial numa visão inclusiva: Práticas Educativas 47, Ensino de História: Teoria e Prática 45, Gestão Escolar Ambiental: Teorias e
Práticas 39, Olimpíadas de Língua Portuguesa: Escrevendo o Futuro 19, Prática de Orientação Educacional no Cotidiano Escolar (BOA
VISTA) 80, Sala de Leitura em um Mundo Digital 50, Educação de Jovens e Adultos: Desafios e Possibilidades capital-102, interior-26 e
indígena-31, Gestão Escolar: os desafios e Possibilidades da Prática 20, Libras Básico I 79, Metodologias Ativas na Educação Infantil e
Anos iniciais do Ensino Fundamental 108, Novas Perspectivas sobre o trabalho da Secretaria Escolar 32, O Efeito do Processo Inclusivo
Mediado pela Prática do Profissional Cuidador 25, O Novo Ensino Médio: Ressignificações e Práticas nas escolas estaduais de Roraima
43, Práticas Metodológicas da Educação escolar Indígena 36, Descritores de Língua Portuguesa 94, Dinamização da Biblioteca Escolar
66, O Ensino da Língua Portuguesa nos Anos Iniciais 58, Metodologias Ativas para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 122,
Olimpíada de Língua Portuguesa 19, Os Descritores da Matemática do Ensino Fundamental-anos finais e ensino médio e políticas públicas
95, Práticas Metodológicas nas Escolas Indígenas 74; e SEED DRH liberou 4 profissionais para efetivar qualificação  totalizando
assim1.475 profissionais qualificados que representa 81,94% da meta prevista para a PAOE em 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Capacitar e Habilitar Profissionais da
Educação Básica com cursos de formação

inicial e continuada.

100 oferta de Cursos de
Qualificação  para 1.475

profissionais.

2 Promoção de Eventos para Profissionais da
Educação Básica.

100 Promoção de Eventos:
Semana pedagógica,

Seminários e workshop

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência na execução financeira apresentado na dotação Inicial LOA no planejamento PPD comparado com empenhado em
relação a Dotação Inicial, e o índice, COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado na execução financeira do
Programa em relação as despesas empenhadas liquidas e pagas, se justifica em razão dos Suplementação natureza da despesa
33.90.33, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta Corrente: 07474-8, Agência 3797-4, banco:
001; Suplementação na PAOE 2196, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36 e 33.90.39, fontes 308 e 374, referente aos
recursos oriundos da apuração do superávit financeiro dos Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179-X, Termo de
Compromisso 201700995 - ROBÓTICA da conta corrente 7789-5, Termo de Compromisso 2017000612 - PNAIC da conta corrente 7596-5,
Programa: Base Nacional Comum Curricular - BNCC da conta corrente 7853-0 e Anulação de Despesas da Fonte 145, para atender as
Despesas com pagamento de Pessoal da SEED.

Ação: 2394-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima

Produto: Profissional Capacitado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00
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Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

50,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Em 2020 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2020, considerando os vários
fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Habilitação do corpo docente e formação
continuada para servidores da Fundação

UNIVIRR

0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

2 Cursos a Distância em  todos os niveis e
modalidades para o pessoal da UNIVIRR

0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

3 Realizar o III Encontro de Imersão de Chefes
de Centro Multimídia, Coordenadores de Polo

UAB e Gestores da UNIVIRR.

0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

4  Concurso público 0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Execução Financeira deste programa ficou comprometida considerando os vários fatores dentre eles a calamidade pública em todo o
território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

Ação: 2355-Qualificação de Profissionais para Educação Básica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: 	Profissional  Qualificado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3.872,00

Total: 3.872,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5.708,00 3.872,00 67,83

Análise da Meta Física:
SEED: O CEORR Disponibilizou Qualificação  denominados de: Semana Pedagógica com 60 participantes, 1ª Mostra Pedagógica com
150 participantes, Programa de desenvolvimento de competências sócio - emocionais com 2.636 participantes, Seminário: Conectando
Saberes com a BNCC e Processo de Aprendizagem com 120 participantes, Seminário Conectando Saberes- Inteligência Emocional com
80 participantes, Seminário Base Nacional Comum com 73 participantes, Seminário Implantação do Documento Curricular de Roraima-
Mucajaí com 150 participantes . DRH outras qualificação com 17 servidores e Gerencia de Tecnologia GTIC através do Núcleo de
Tecnologia Educacional formações e qualificação presenciais e online para professores, orientadores de Tecnologia para 840 participantes
no  Total a SEED ofertou qualificação profissionais atendendo um publico alvo de 4.136 participantes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Executar o Programa de Qualificação
Profissional para a Educação destinada aos

profissionais da Educação Básica

100 Cursos e Seminários de
Qualificação Profissional

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada em razão da indisponibilidade de recursos Orçamentário e financeiro.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 30-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer

Objetivo do Programa: Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e
recreativas.

Público Alvo: Desportistas e população em geral

Unidade Resp. Programa: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Incremento Anual
dos Serviços de
Atendimento em
Práticas
Esportivas  de
Lazer para a
Comunidade

Fórmula: Número
de atendimentos
das atividades
desportivas aos
Discentes,
comunidade
desportistas e
atividades de lazer
no ano / Número
de atendimentos
no ano anterior X
100

Fonte: SEED

Anual Percentual 8 60 60 55,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador do Programa mesmo com a situação de pandemia do COVID-19 superou a meta prevista em razão da demanda das
Federações de Desporto em utilizar os espaços físicos  Públicos com  projetos presenciais. Assim para  manter atividades voltadas para
alunos e professores de educação física escolar foram realizadas oficinas remotas voltadas a esse público, bem como manter as
cedências das Unidades Esportivas, tomando todos os cuidados previstos seguindo as normas do DECRETO nº. 28.635-E de 22 de março
de 2020,  DECRETO nº. 28.635-E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas do Plano de  Retomada  normativas SMSA nº 01/2020 e
Instrução Normativa SMSA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
- Melhor Adequação, Manutenção e Reforma dos Espaços físicos destinados as praticas desportivas e de Lazer da Comunidade e
Reforma das unidades Escolares e ginásios poliesportivos das escolas estaduais.

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira em razão da necessidade de ajuste no PPA e LOA através de Projeto de Lei aprovado e sancionado em
30/12/2020, não havendo, portanto, tempo hábil para execução financeira e orçamentaria no exercício.  Visando instruir os procedimentos
para correção da programação orçamentária da função programática dos Projetos, Ações e Operações Especiais (PAOE) referente ao
Desporto Escolar informo que, equivocadamente, houve  um erro material de digitação da Assessoria de Planejamento desta Secretaria no
momento da elaboração do PAT 2020 e PPA 2020-2023 na programática funcional,  passando a compor-se na Função 12, sendo que o
correto é a Função 27. Portanto se justifica a mudança de classificação, para que as ações do Desporto Escolar possam ser executadas
corretamente por esta Secretaria.

Avaliação dos resultados:
Considera se que o resultado é satisfatório mesmo com as dificuldades da calamidade da Pandemia COVID-19, financeira e orçamentária
em razão de: 1 - Não houve execução financeira em razão da necessidade de ajuste no PPA e LOA através de projeto de Lei aprovado e
sancionado em 30/12/2020, não havendo portanto tempo hábil para execução financeira e orçamentaria no exercício. 2- DECRETO nº.
28.635-E de 22 de março de 2020,  DECRETO nº. 28.635-E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas do Plano de  Retomada
normativas SMSA nº 01/2020 e Instrução Normativa SMSA.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias Falta de dotação orçamentária na subfunção esporte escolar

Financeiras Falta de Recursos

Administrativas Erro formal no Planejamento com relação a locação de recursos na Subfunção 27 desporto

Licitatórias Não execução de procedimentos de licitação por falta de locação de recursos.
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Participação Social:

Participação social restrita em razão da situação da COVID-19 -  DECRETO nº. 28.635-E de 22 de março de 2020,  DECRETO nº. 28.635-
E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas do Plano de  Retomada  normativas SMSA nº 01/2020 e Instrução Normativa SMSA.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2275-Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Foi planejado executar 250 apoios a eventos desportivos e de lazer comunitário, tais como apoio e realização de eventos ofertados pelas
Federações Desportivas e Comunidade, parte das atividades  foram realizadas seguindo as normas do DECRETO nº. 28.635-E de 22 de
março de 2020,  DECRETO nº. 28.635-E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas do Plano de  Retomada  normativas SMSA nº
01/2020 e Instrução Normativa SMSA. outras não contudo consideramos que as metas físicas foram realizadas de forma criteriosa e
atendeu as demandas do público alvo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter e apoiar eventos desportivos e da
comunidade realizados por entidades privadas

sem fins lucrativos.

80 Eventos desportivos e
comunitários obedecendo as

normas de segurança

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira em razão da necessidade de ajuste no PPA e LOA através de projeto de Lei aprovado e sancionado em
30/12/2020, não havendo portanto tempo hábil para execução financeira e orçamentaria no exercício.
 Justificativa: Visando instruir os procedimentos para correção da programação orçamentária da função programática dos Projetos, Ações
e Operações Especiais (PAOE) referente ao Desporto Escolar informo que, equivocadamente, houve  um erro material de digitação da
Assessoria de Planejamento desta Secretaria no momento da elaboração do PAT 2020 e PPA 2020-2023 na programática funcional,
passando a compor-se na Função 12, sendo que o correto é a Função 27. Portanto se justifica a mudança de classificação, para que as
ações do Desporto Escolar possam ser executadas corretamente por esta Secretaria.

Ação: 2277-Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Mantida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 26,00

Total: 26,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

35,00 26,00 74,29

Análise da Meta Física:
Foi planejado executar 35 manutenções  para atender todas as unidades desportivas, porem foram atendidas parte nas quais foram
realizados serviços de manutenção periódicos nas Unidades Esportivas, tais como: elétrica, hidráulica, capina nas áreas verdes, poda e
retirada de entulhos com mão de obra terceirizadas e pessoal seletivado, tais atividades foram executadas obedecendo as normas do
DECRETO nº. 28.635-E de 22 de março de 2020,  DECRETO nº. 28.635-E de 31 de março de 2020 e seguindo as normas do Plano de
Retomada  normativas SMSA nº 01/2020 e Instrução Normativa SMSA. Consideramos assim que as metas físicas foram realizadas de
forma criteriosa e atendeu as demandas do público alvo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar atividades administrativas para
atender as Unidades Desportivas

(manutenção e conservação de imóveis
próprios, cedidos e alugados).

76 Manutenção das atividades
desportivas

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira em razão da necessidade de ajuste no PPA e LOA através de Projeto de Lei aprovado e sancionado em
30/12/2020, não havendo portanto tempo hábil para execução financeira e orçamentaria no exercício. Visando instruir os procedimentos
para correção da programação orçamentária da função programática dos Projetos, Ações e Operações Especiais (PAOE) referente ao
Desporto Escolar informo que, equivocadamente, houve  um erro material de digitação da Assessoria de Planejamento desta Secretaria no
momento da elaboração do PAT 2020 e PPA 2020-2023 na programática funcional,  passando a compor-se na Função 12, sendo que o
correto é a Função 27. Portanto se justifica a mudança de classificação, para que as ações do Desporto Escolar possam ser executadas
corretamente por esta Secretaria.

Ação: 2353-Fortalecimento do Desporto Escolar

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5,00 1,00 20,00

Análise da Meta Física:
Foi planejado executar 4 etapas dos jogos escolares de Roraima e implantação de escolinhas de iniciação esportiva em unidades
esportivas e escolas estaduais, as etapas dos jogos escolares não puderam ser realizados devido à  situação calamitosa da pandemia do
covid-19, de maneira alternativa, foram realizadas oficinas remotas com diversos temas voltados ao desporto escolar e aos profissionais
da Educação física bem como o início da implantação da escolinha de de iniciação desportiva de forma remota.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer as atividades do Desporto Escolar
para atender as Unidades Escolares da Rede

de Ensino.

20 Realização de oficinas
remotas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Não houve execução financeira em razão da necessidade de ajuste no PPA e LOA através de Projeto de Lei aprovado e sancionado em
30/12/2020, não havendo portanto tempo hábil para execução financeira e orçamentaria no exercício. Visando instruir os procedimentos
para correção da programação orçamentária da função programática dos Projetos, Ações e Operações Especiais (PAOE) referente ao
Desporto Escolar informo que, equivocadamente, houve  um erro material de digitação da Assessoria de Planejamento desta Secretaria no
momento da elaboração do PAT 2020 e PPA 2020-2023 na programática funcional,  passando a compor-se na Função 12, sendo que o
correto é a Função 27. Portanto se justifica a mudança de classificação, para que as ações do Desporto Escolar possam ser executadas
corretamente por esta Secretaria.

Ação: 2363-Reforma de Unidades Desportivas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Meta não executada por falta de dotação orçamentaria.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar reforma de Unidades e Setores
Desportivos

0 Sem execução por falta de
dotação orçamentaria.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira em razão da necessidade de ajuste no PPA e LOA através de Projeto de Lei aprovado e sancionado em
30/12/2020, não havendo portanto tempo hábil para execução financeira e orçamentaria no exercício. Visando instruir os procedimentos
para correção da programação orçamentária da função programática dos Projetos, Ações e Operações Especiais (PAOE) referente ao
Desporto Escolar informo que, equivocadamente, houve  um erro material de digitação da Assessoria de Planejamento desta Secretaria no
momento da elaboração do PAT 2020 e PPA 2020-2023 na programática funcional,  passando a compor-se na Função 12, sendo que o
correto é a Função 27. Portanto se justifica a mudança de classificação, para que as ações do Desporto Escolar possam ser executadas
corretamente por esta Secretaria.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 31-Proteção, Produção e Difusão Cultural

Objetivo do Programa: Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de
Roraima.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Incremento anual
dos serviços de
atendimento a
artistas e
comunidades

Fórmula: Número
de atendimentos a
artistas e
comunidade no
ano / número de
atendimentos no
ano anterior X 100

Fonte: SECULT

Anual Percentual 5 15 15 0,00 31/12/2020

Taxa de Eventos
Culturais

Fórmula: Número
de projetos e
ações no
ano/Número de
projetos e ações
no ano anterior X
100

Fonte:
SECULT/RR

Anual Percentual 0 11.11 16.67 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento, ocorrendo apenas a execução de
Emenda Parlamentar e Reconhecimento de Dívida de despesas do exercício anterior, essas foram as execuções de maior destaque do
programa 031 - Proteção, Produção e Difusão Cultural da SECULT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
Em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento, ocorrendo apenas a execução
orçamentária e financeira de Emenda Parlamentar e Reconhecimento de Dívida de despesas do exercício anterior.

Avaliação dos resultados:
Esta avaliação ficou comprometida em razão da Pandemia da Covid-19, devido as medidas de proteção social que o estado teve que
adotar,  a instrução processual da despesa ficou prejudicada, com isso, o resultado da execução orçamentária e financeira ficou ineficaz.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Outras Diante do estado de Pandemia da Covid-19, todas as fases da despesa foi comprometida.

Participação Social:

Na participação, buscou-se desenvolver atividades culturais, objetivando atender o anseio da população do Estado. os retornos desse
público, mediante os eventos e atendimentos culturais a serem atendidos, sempre foram demandados pela própria população através de
estudos e pesquisas, ou através de grupos representados pela sociedade civil.
Em 2020 devido a Pandemia da Covid-19, não houve  participação social.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2425-Fomento à Difusão Cultural

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

Produto: Projeto  Executado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

30,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Após analise das metas físicas dessa ação e em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o
planejamento desta ação, ocorrendo apenas a execução de uma Emenda Parlamentar e Reconhecimento de Dívida de despesa do
exercício anterior, essas foram as execuções de maior destaque, observa-se ainda a suplementação de recursos para atender ao
Reconhecimento de Divida.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer, apoiar projetos, atividades e
eventos culturais do Estado de Roraima no

âmbito local, regional, nacional e internacional.

59 Execução de Emenda
Parlamentar e

Reconhecimento de Dívida de
despesa do exercício anterior.

2 Estimular e fortalecer a difusão cultural
artística nos municípios.

18 Execução de Reconhecimento
de Dívida de despesa do

exercício anterior.

3 Implantar o Sistema de Indicadores Culturais
do Estado de Roraima.

0 Em razão da Pandemia da
Covid-19, não conseguimos

atender as despesas
conforme o planejamento da
medida e tarefa desta ação.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Parte da  execução financeira ficou comprometida em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender em 100% das despesas
conforme o planejamento desta ação, podemos destacar a execução financeira de Emenda Parlamentar e Reconhecimento de Dívida de
despesa do exercício anterior.

Ação: 2426-Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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Em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realização de reforma e restauração de
unidades e áreas de lazer componentes do

Patrimônio Cultural.

0 Em razão da Pandemia da
Covid-19, não conseguimos

atender as despesas
conforme o planejamento

desta ação.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento desta ação.

Ação: 2427-Proteção do Patrimônio Cultural

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

Produto: Patrimônio Cultural Protegido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Após analise das metas físicas dessa ação e em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o
planejamento desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Proceder tombamento e registro dos bens
com reconhecido valor histórico e cultural
representativo da sociedade local, como

Patrimônio Cultural do Estado de Roraima.

8 Em razão da Pandemia da
Covid-19, não conseguimos

atender as despesas
conforme o planejamento

desta ação, ocorrendo apenas
a execução de outras
despesas com pessoa

jurídica.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento desta ação, ocorrendo apenas
execução de parte dos recursos orçamentários para atender outras despesas com pessoa jurídica, também ocorreu anulação de recursos
para remanejamento para outra ação.

Ação: 2428-Apoio à Produção Cultural

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

Produto: Projeto  Executado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

49,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Devido ao estado de Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer o apoio aos segmentos culturais. 0 Em razão da Pandemia da
Covid-19, não conseguimos

atender as despesas
conforme o planejamento

desta medida.

2 Fortalecimento do Sistema Estadual de
Biblioteca Pública.

0 Em razão da Pandemia da
Covid-19, não conseguimos

atender as despesas
conforme o planejamento

desta medida.

3 Melhoria na qualidade da Produção Cultural. 0 Em razão da Pandemia da
Covid-19, não conseguimos

atender as despesas
conforme o planejamento

desta medida.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Após analise dessa ação e em razão da Pandemia da Covid-19, não conseguimos atender as despesas conforme o planejamento desta
ação, ocorrendo apenas a execução financeira de Reconhecimento de Dívida.

Ação: 3544-Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Em razão da Pandemia da Covid-19, não houve realização de meta física desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realização de construção de unidades e
áreas de lazer componentes do Patrimônio

Cultural.

0 Não houve atividades
realizadas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em razão da Pandemia da Covid-19, não houve execução financeira desta ação.

Ação: 3545-Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural
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Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 34101-Secretaria de Estado da Cultura

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

Em razão da Pandemia da Covid-19, não houve realização de meta física desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realização de ampliação de unidades e áreas
de lazer componentes do Patrimônio Cultural.

0 Não houve atividade
realizada.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em razão da Pandemia da Covid-19, não houve execução financeira desta ação, tendo parte dos recursos orçamentário remanejado para
outra ação.

Ação: 2446-Operacionalização do Fundo Estadual de Cultura - FUNCULTURA

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 34601-Fundo Estadual da Cultura

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Devido a Pandemia da Covid-19, não houve execução das metas físicas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fomentar e incentivar a produção cultural do
Estado

0 Devido a Pandemia da Covid-
19, não houve execução da

medida.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido a Pandemia da Covid-19, não houve execução financeira.

Ação: 3564-Ação de Enfrentamento Emergencial Decorrente do Coronavírus
(COVID - 19)
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Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 34601-Fundo Estadual da Cultura

Produto: Serviço Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Recursos de ação de enfrentamento emergencial decorrente do Coronavirus. (Lei Aldir Blanc).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ação de enfrentamento emergencial
decorrente da Pandemia da Covid-19.

100 Recursos emergencial
destinados aos artistas e

fazedores da Cultura.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Os recursos financeiros da ação de enfrentamento emergencial decorrente do Coronavirus foram 100% executados, recursos destinados
aos artistas e fazedores da Cultura, conforme determinação da Lei ALdir Blanc.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 36-Gestão do Sistema Penitenciário

Objetivo do Programa: Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.

Público Alvo: População Carcerária

Unidade Resp. Programa: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Reeducando
Reintegrado

Fórmula: Número
de Reeducandos
Reitegrados /
Total de
Reeducandos no
Sistema Prisional
X 100

Fonte: SEJUC

Anual Percentual 10.19 40 40 36,04 31/12/2020

Taxa de
Reincidência
Prisional

Fórmula: Número
de Reincidência
Prisional / Número
de Reeducandos
Reintegrados X
100

Fonte: SEJUC

Anual Percentual 23.9 33 33 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: REINCIDÊNCIA PRISIONAL: Informo que não houve a inserção dos dados devido a solicitação da exclusão do Indicador de Taxa
de Reincidência Prisional do Programa de Governo 036 - Gestão do Sistema Penitenciário, conforme OFÍCIO Nº
977/2019/GAB/SEJUC/DEPLAF/DIPLAN, de 10 de setembro de 2019, encaminhado à SEPLAN, quando na Elaboração do PPA
2020/2023, tendo em vista que as ações desta Secretaria são voltadas para a Reintegração Social do Reeducando. Diante deste fato não
houve levantamento das informações para compor a Avaliação do PPA 2020.
REINTEGRADOS: Conforme informações do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, com o advento do Processo do Sistema
Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, ajudou a verificação em tempo hábil, os benefícios dos reeducandos, como a Progressão de
Regime e Livramento Condicional, e  a substituição das penas privativas de liberdade por penas mais brandas, como é o caso das
medidas cautelares (como: prisão domiciliar com monitoração eletrônica), visando amenizar a superlotação dos presídios, com um número
de 1.003 (mil e três) reeducandos reintegrados, e apesar das paralisações das atividades em decorrência da pandemia do COVID 19, o
Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, desenvolveu ações relativas ao Plano Estadual de Educação nas Prisões,
Projeto de Leitura, Projeto de Alfabetização, Projeto de corte e costura, Projeto Renascer, que engloba oficinas de: lanternagem, pintura,
mecânica, elétrica, manutenção predial, posto de lavagem, hortaliças, jardinagem, marcenaria e serralheria, atendendo 517 (Quinhentos e
dezessete) reeducandos durante o exercício de 2020, somando um total de 1.520 (Um mil quinhentos e vinte) reeducandos reintegrados à
Sociedade, por meio do trabalho,  da educação, Benefícios da Lei de Execuções Penais - LEP, além do cumprimento da pena.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
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SEJUC: Planejamento: Quando na elaboração do Plano anual do trabalho - PAT/2020, os recursos orçamentários disponibilizados à época
foram insuficientes, onde após a abertura do orçamento houve suplementações e remanejamento de recursos para atender as despesas
com refeições preparadas aos reeducando, obras em andamento, e a incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial para atender os Convênios firmados com a Secretaria, e repasses do FUNPEN 2016, 2017, 2018, e 2019,
para atender as despesas com construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Prisionais, mediante Plano de Aplicação
autorizado pelo Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.
Execução: Quanto a este item verificamos que em se tratando das despesas na Unidade Orçamentária 26101(SEJUC), tivemos nível de
84,54% de recursos liquidados, o que reforça que a SEJUC teve compromisso em utilizar os recursos disponíveis, ficando despesas
inscritas em Restos a pagar processados e não processados. No entanto, analisando os recursos empenhados supracitadas, verificamos
que mais de 74% foram utilizados para o custeio da alimentação dos internos do sistema prisional do exercício de 2020, indenização e
reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. O restante dos recursos foram utilizados em Convênios firmados, e na manutenção
mínima desta secretaria, restringindo-se a fornecimento de energia e água, combustível, locação e manutenção de veículos entre outros.
Já quando falamos em fontes advindas de repasse Fundo a Fundo, temos mais dificuldade, haja vista, a complexidade das obras que
estão em construção ou reforma dentro do sistema prisional. Atualmente temos as seguintes obras: Construção do Anexo da Cadeia
Pública Masculina de Boa Vista - CPMBV; reforma e ampliação da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista - CPFBV; reforma e ampliação
da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC; Construção da Cadeia Pública de Monte Cristo - CPMC; e por fim a construção da
Penitenciária de Rorainópolis, e também as aquisições de materiais e equipamentos, onde alguns são de uso controlado e dependem de
autorização do Exército Brasileiro, foram empenhados 39% da Dotação autorizada e 73,89% das despesas liquidadas, ficando 26% de
despesas inscritas em Restos a pagar processados e não processados aguardando o recebimento do material.

Avaliação dos resultados:
SEJUC: O programa desenvolveu-se de forma satisfatória, pois mesmo com o cenário causado pela Pandemia do Covid 19, conseguimos
dar andamento nas reformas e construções das Unidades Prisionais, aquisição de veículos, armamento para os Policiais Penais,
uniformes e kit de higiene para os reeducandos, firmando contratos para um melhor desenvolvimento das atividades, e cumprindo com os
mínimos previstos na Lei de Execuções Penais - LEP.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias SEJUC: Baixo orçamento, sendo priorizado os serviços essenciais para a manutenção do Sistema

Penitenciário do Estado.

Administrativas SEJUC: Insuficiência de efetivo operacional e administrativos para atendimento das demandas
apresentadas.

Financeiras SEJUC: Morosidade nas autorizações financeiras para pagamento das despesas.

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2122-Reintegração Social

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Pessoa Reintegrada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.520,00

Total: 1.520,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.480,00 1.520,00 102,70

Análise da Meta Física:

Estado de Roraima

    261



SEJUC: Conforme informações do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, com o advento do Processo do Sistema Eletrônico
de Execução Unificada - SEEU, ajudou a verificação em tempo hábil, os benefícios dos reeducandos, como a Progressão de Regime e
Livramento Condicional, e  a substituição das penas privativas de liberdade por penas mais brandas, como é o caso das medidas
cautelares (como: prisão domiciliar com monitoração eletrônica), visando amenizar a superlotação dos presídios, com um número de 1.003
(mil e três) reeducandos reintegrados. Apesar das paralisações das atividades devido a pandemia o Departamento de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania, desenvolveu ações relativas ao Plano Estadual de Educação nas Prisões,  para dar continuidade foi instituída uma
nova comissão através da Portaria Nº 571/2020/DSEJUC/GAB. Assim, foi possível finalizar o Plano no tempo previsto e encaminhar com
êxito ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN para aprovação. Durante o decorrer do ano tivemos o Projeto de Leitura, o qual
possibilita a remição através da leitura e produção de resenhas, conforme Portaria Conjunta Nº 010/2017 da SEJUC/RR/SEED/-VEP,
prevista na Portaria Conjunta da Justiça Federal Nº 276/2012 e na Recomendação do Conselho Nacional da Justiça Nº 44/2013, que faz
ao direito do acesso ao conhecimento, educação, cultura e desenvolvimento da capacidade crítica, por meio da leitura e produção de
resenhas. Todas as atividades foram paralisadas em 17 de março em decorrência da pandemia. Em setembro, o projeto de leitura retornou
no Centro de Policiamento da Capital e com os reeducandos da CPBV que saem para trabalhar na SEJUC. Em outubro, retornou à
produção de resenhas para os fechados da Cadeia Pública de Boa Vista. O Projeto foi coordenação das professoras Jucilaura Rodrigues
do Carmo e Edna Moura Rodrigues e atendeu cerca de 260 internos dentro das unidades prisionais do Estado.
O Projeto de Alfabetização foi possível através de parceria entre Secretaria de Justiça e da Cidadania-SEJUC, Departamento de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania - DJDHC, Cadeia Pública de Boa Vista - CPBV e Instituto Federal de Roraima - IFRR. Diante das parcerias,
em setembro de 2020 iniciaram as aulas de alfabetização dentro da Cadeia Pública Masculina de Boa Vista, atendendo 30 reeducandos,
no uso social da leitura e da escrita, possibilita novas expectativas de vida para a formação de sujeitos críticos na construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.
O Projeto de corte e costura contou com participação de 20 reeducandas na função de corte e costura. O projeto teve como primeiro
desafio a empreitada da parceria com o Centro Sócio Educativo - CSE na produção de 70 shorts com 70 camisas, no qual foi realizado em
tempo hábil a confecção e a entrega dos uniformes aos solicitantes, outras atividades também foram sendo desenvolvidas durante o
corrente ano, tais como confecção de 100 shorts e 100 camisetas para as internas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista - CPFBV,
porém cabe ressaltar que o ponto primordial do projeto foi em meados de janeiro a março de 2020 com a parceria extraoficial com a
Universidade Federal de Roraima - UFRR com a disponibilização do material, foi possível a realização de 4.000 máscaras do modelo N95.
Logo mais com a veiculação positiva do Projeto, em meados dos meses de abril a julho foram confeccionadas cerca de 45.000 máscaras
de tecidos.
O Projeto Renascer tem por finalidade promover a reinserção social dos apenados através de atividades laborais e educacionais. Bem
como a redução da pena, por meio do trabalho, além de promover a ressocialização dos apenados, atribuindo participação ativa na
sociedade, qualificando e transformando sua realidade. No ano de 2020 o projeto contou de 40 internos distribuídos em oficinas de:
lanternagem, pintura, mecânica, elétrica, manutenção predial, posto de lavagem, hortaliças, jardinagem, marcenaria e serralheria. Os
trabalhos realizados dentro das oficinas do projeto foram utilizadas pelas secretárias do Estado, além disso as oficinas são disponibilizada
ao público externo. As ações do Departamento atendeu 517 (Quinhentos e dezessete) reeducandos durante o exercício de 2020, somando
um total de 1.520 (Um mil quinhentos e vinte) reeducandos reintegrados à Sociedade, por meio do trabalho,  da educação, dos Benefícios
da Lei de Execuções Penais - LEP, além do cumprimento da pena.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Inclusão do reeducando à sociedade. 50 SEJUC: Foram aberto
processos licitatórios, mas

devido as dificuldades
encontradas no exercício, não

foram concluidos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento e Execução: No decorrer do exercício foram incorporados recursos de Convênios firmados com a SEJUC, e
suplementação de recursos de Emendas Parlamentares para o enfrentamento ao Covid 19, mas devido as dificuldades enfrentadas no
exercício, e a morosidade nos processos licitatórios, não foi possível dar andamento na execução financeira, pois alguns processos ainda
encontram se em andamento, as ações foram realizadas por meio de doações e parcerias com outras Instituições, e com os recursos
gerados pelas oficinas.

Ação: 2123-Manutenção do Sistema de Prisional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Pessoa Custodiada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4.217,00

Total: 4.217,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.700,00 4.217,00 113,97

Análise da Meta Física:
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SEJUC: Considerando que a meta custodiados em 2020 foi de 3.700 (três mil e setecentos), é curial consignar que havia 4.217 (quatro mil
duzentos e dezessete) reeducandos em cumprimento de pena, sendo que, destes, 2.915 (dois mil novecentos e quinze) estavam
encarcerados. É de bom alvitre ressaltar que o número de encarcerados é menor em razão das prisões domiciliares cumpridas por
presos(as) sentenciados(as) em regime aberto, bem como pessoas monitoradas eletronicamente, além da imposição de outras medidas
cautelares que colocam o encarceramento em ultima ratio e, consequentemente, amenizam a superlotação prisional.
Mesmo com o aumento da população carcerária, com os entraves burocráticos, pandemia da COVID-19, crise migratória e econômica que
o Estado de Roraima vem enfrentando, a SEJUC tem atendido a população carcerária com os mínimos previstos na LEP, com recursos
próprios e através de doações de outras instituições, ou mesmo a família do apenado. O Departamento de Justiça Direitos Humanos e
Cidadania - DJDHC desempenhou seu papel com as assistências psicológicas, médicas e agendamento de serviços sociais - a exemplo
da emissão de CPF, de RG e comprovação de vida para os beneficiados com assistência do INSS, entrega de medicação entre outros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manutenção do Sistema de Prisional em
consonância com a LEP Nº 7210 ¿ Lei de

Execuções Penais.

80 SEJUC: Abertura de
processos licitatórios para a
Manutenção do Sistema de

Custódia em consonância com
a LEP N.º 7210 - Lei de

Execuções Penais.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Quando na elaboração do Plano anual do trabalho - PAT/2020, os recursos orçamentários disponibilizados à época
foram insuficientes, onde após a abertura do orçamento houve suplementações e remanejamento de recursos para atender as despesas
com refeições preparadas aos reeducando, e a incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial para atender os Convênios firmados com a Secretaria.
Execução: Quanto a este item verificamos que em se tratando das despesas, tivemos nível de 75,65% de recursos liquidados, o que
reforça que a SEJUC teve compromisso em utilizar os recursos disponíveis, ficando também despesas inscritas em Restos a pagar não
processados. No entanto, analisando os recursos empenhados na fonte 101 supracitadas, verificamos que mais de 93% foram utilizados
para o custeio da alimentação dos internos do sistema prisional do exercício de 2020, indenização e reconhecimento de dívida de
exercícios anteriores. O restante dos recursos foram utilizados em Convênios firmados, e na manutenção mínima desta secretaria,
restringindo-se a fornecimento de energia e água, combustível, locação e manutenção de veículos, aquisição de kit de higiene, uniformes
para os reeducandos, entre outros.

Ação: 2376-Reforma de Unidades Prisionais

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
SEJUC:  Os recursos destinados para Reforma de Unidades Prisionais através da Emenda Parlamentar n.º 69 de autoria do Deputado
Renan Filho, foram remanejados para o DETRAN, objetivando a realização de Campanhas de Educativas no Trânsito, e os recursos
restante foram destinados a Reconhecimentos de dívidas e indenizações, que não foram executados.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Reformas de Unidades Prisionais. 0 SEJUC:  Os recursos
destinados para Reforma de
Unidades Prisionais através
da Emenda Parlamentar n.º
69 de autoria do Deputado

Renan Filho, foram
remanejados para o DETRAN,

objetivando a realização de
Campanhas de Educativas no

Trânsito, impossibilitando a
abertura de processos

licitatórios para execução da
Ação.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC:  Os recursos destinados para Reforma de Unidades Prisionais através da Emenda Parlamentar n.º 69 de autoria do Deputado
Renan Filho, foram remanejados para o DETRAN, objetivando a realização de Campanhas de Educativas no Trânsito, e os recursos
restante foram destinados a Reconhecimentos de dívidas e indenizações, que não foram executados.

Ação: 3304-Construção de Unidades Prisionais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 38,00

Total: 38,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

40,00 38,00 95,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Retomada da Construção do Presídio de Rorainópolis - Convênio n.º 0213.280-80/2009/CEF/MJ, em andamento, onde encontra
se com 95% dos serviços concluídos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de Unidades Prisionais 100 SEJUC: Quanto ao item em
tela, esta secretaria atendeu
plenamente essa tarefa, pois,

tivemos a contratação de
empresa para construção do

presídio vinculado ao
convênio nº 213.280-
80/2006/CEF/MJ, em

exercícios anteriores, estando
a obra em execução efetiva.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Após a abertura do orçamento houve uma suplementação de recursos provenientes de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial para atender o Convênio nº 213.280-80/2006/CEF/MJ para conclusão da obra de construção do presídio
de Rorainópolis que visa atender ao sistema de segurança da região sul do Estado de Roraima.
Execução: Devido os entraves burocráticos e de pandemia da COVID-19, a execução da obra foi paralisada, mas os recursos foram
devidamente liquidados e inscritos em restos a pagar conforme a execução da construção, haja vista, o encerramento do exercício
financeiro de 2020. Essa situação foi motivada pela demora na liberação dos boletins de medição com a autorização de pagamento por
parte da CEF.

Ação: 3307-Aparelhamento de Unidades Prisionais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Unidade Aparelhada
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Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

7,00 1,00 14,29

Análise da Meta Física:
SEJUC: Devido a pandemia da COVID-19 e os entraves burocráticos, deixamos de executar as aquisições previstas na ação, sendo
formalizado apenas o processo de aquisição de veículos e devolução de saldo de Convênios. Vale ressaltar que algumas aquisições
previstas foram aprovadas no Plano de Aplicação com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, deixando de ser executada na Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Aparelhamento de Unidades Prisionais. 10 SEJUC: Abertura do processo
licitatório para aquisição de

veículos, a fim de atender as
Unidades Prisionais.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Após a abertura do orçamento houve uma suplementação de recursos provenientes de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial para atender os processos de Devolução de saldo dos Convênios n.º 787677/2013 - Centro de Referência
à Saùde Materno Infantil na Unidade Prisional Feminina, e n.º 756467/2011 - Aparelhamento de 02 (Duas) Unidades Básicas de Saúde,
com vigências encerradas.
Execução: Quanto a execução financeira houve a devolução dos saldos dos convênios, e foi firmado o contrato para aquisição veículos,
ficando as despesas inscritas em Restos a pagar não processados aguardando o recebimento do material.

Ação: 2386-Operacionalização do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima -
FUNPER

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26601-Fundo Penitenciário do Estado de Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Informamos que nas últimas reformulações dos Planos de Aplicação referente aos repasses 2016, 2017, 2018 e 2019, foram
previstas 31 (trinta e uma) Ações para utilização dos recursos, as quais, 5 (cinco) já foram finalizadas, 8 (oito) estão em execução e as
demais encontram-se em fase de instrução processual e/ou licitação. Cabe ressaltar que 2 das ações finalizadas são, a Reforma e
Ampliação da Cadeia Pública de Boa Vista - CPBV e da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC, bem como, das ações em
execução, 2 também são destinadas às obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Prisionais, como a Cadeia Pública de
Monte Cristo - CPMC e Cadeia Pública Feminina de Boa Vista - CPFBV, que mesmo em meio a todos os entraves burocráticos e de
pandemia da COVID-19, avançamos nessas Ações. Obras estas de extrema importância para o Estado de Roraima. Nesse sentido, entre
as ações executadas, tivemos também nesse período, a aquisição de 106 Centrais de ar condicionado,  aquisição de Armamento (600
Pistolas .40) e 5 Viaturas caracterizadas para escolta de presos, destinadas ao aparelhamento das Unidades Prisionais de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

Estado de Roraima

    265



CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Operacionalizar o Fundo Penitenciário do
Estado.

42 Abertura de processos para
aquisições de material

permanente e consumo, além
das obras de Construções,
Reformas e Ampliações dos

estabelecimentos penais.

2 Remuneração dos reeducandos do Projeto
Vida no campo.

0 O projeto em tela foi
suspenso, devido a solicitação

da EMBRAPA.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Após a abertura do orçamento houve uma incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado
no balanço patrimonial, com os recursos dos repasses Fundo a Fundo, foram possibilitadas ações dentro dos Planos de Aplicações
previstas com orientações do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.
Execução: o índice ficou  altamente deficiente, pois, nas últimas reformulações dos Planos de Aplicação referente aos repasses 2016,
2017, 2018 e 2019, foram previstas 31 (trinta e uma) Ações para utilização dos recursos, as quais, 5 (cinco) já foram finalizadas, 8 (oito)
estão em execução e as demais encontram-se em fase de instrução processual e/ou licitação, e que mesmo em meio a todos os entraves
burocráticos e de pandemia da COVID-19, avançamos nessas Ações. Ressaltamos, que desse montante da dotação final, temos o valor
de R$ 37.697.132,92, possuem previsão para 8 (oito) ações para obras de Construção, Reforma e Ampliação de unidades prisionais. Ou
seja, são atividades complexas, por isso, a disparidade entre a dotação final e o valor liquidado.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 37-Segurança e Defesa do Cidadão

Objetivo do Programa: Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de
Segurança Pública.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de Crimes
Ocorridos

Fórmula: Número
de Crimes
Ocorridos / Total
da População x
100

Fonte: NEAC

Anual Percentual 9 7.5 9 6,95 31/12/2020

Taxa de
Ocorrencias no
Estado

Fórmula: Número
de Ocorrências
Atendidas/Número
de Ocorrências
Solicitadas X 100

Fonte: CBMRR

Semestral Percentual 90 90 90 0,00 31/12/2020

Taxa de Pessoas
Atendidas

Fórmula: Número
de pessoas
atendidas / total
de pessoas
necessitando
atendimento x 100

Fonte: PMRR

Semestral Percentual 81.81 57 75 148,20 31/12/2020

Taxa de Infração
de Trânsito
Registrada no
Estado

Fórmula: Número
de Infração
Registrada / Total
de Veiculos
Registrados x 100

Fonte: DETRAN-
RR

Anual Percentual 21.13 21.18 19.31 18,81 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

PC: Em razão da pandemia decorrente da COVID-19, que levou ao afastamento de diversos servidores, não foi possível atingir as metas
estabelecidas, devendo ser levado em conta, também, o aumento populacional, e a redução do efetivo decorrente de aposentadorias,
demissões e óbitos.
A implantação da Delegacia Online também possibilitou um maior acesso da população à instituição, o que contribuiu para o aumento na
identificação dos crimes ocorridos.

PM: Ao analisar o indicador do programa, concluiu-se que ultrapassamos o objetivo planejado para a ação, tornando-se altamente
deficiente, em comparação a quantidade de pessoas previstas no PAOE, a qual foi de 30.421 (trinta mil quatrocentos e vinte e um mil),
pois este índice de apuração do sistema, não condiz com as demandas reais do Estado, haja vista não ter sido atualizado na revisão do
programa PPA 2020-2023.

DETRAN: A Taxa de Infração registrada no Estado um resultado de 18,81% em relação aos veículos registrados em nossa base de dados.
O índice de 2020 aumentou se comparado ao ano anterior, o DETRAN-RR buscou otimizar resultados através da fiscalização com blitz
educativa e repressiva, com a com o objetivo de orientar e educar os condutores de automóveis, para que haja um trânsito mais seguro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
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PM:- Formular um indicador que possa mensurar e analisar eficientemente os programas, para que possamos mostrar o que realmente
queremos.
- Que haja financeiro suficiente para quitação de débitos com os fornecedores da Polícia Militar, uma vez que as empresas locais e
nacionais oferecem entraves em licitar com esta Instituição, devido o não pagamento de antigos credores.

DETRAN:    Houve em 2019 um planejamento estratégico em conjunto com todos os colaboradores do órgão, para que seja eficaz e
eficiente na execução de todos os programas, em 2020 o DETRAN-RR reviu algumas ações para poder se adequando a nova realidade
em meio a Pandemia e está tentando executar o planejamento estratégico para melhor atender as necessidades dos usuários do órgão.

SESP: Criação de um Índice de avaliação própria da Secretária de Segurança Pública ¿ (SESP).

OUVIDORIA: 1.	Veículo Utilitário de médio porte tipo pick-up.	Garantir o regular andamento das atividades desta Ouvidoria, mais
precisamente para realização de visitas nas Ouvidorias da Capital, bem como na execução da implantação da Rede de Ouvidorias do
Interior, ocasião em que os Ouvidores terão que se deslocar para diversos Municípios,  como também o acompanhamento da Agenda do
Governador no interior e capital do Estado.
1.	Destinação de  servidor para função de Motorista.	Suporte administrativo para atividades burocráticas e administrativas.
Aquisição de Material Permanente:

Informática

1.	Aparelho de Telefone fixo

APICS: Não há recomendações.
2.	Computadores
3.	Nobreaks
4.	Servidor de Armazenamento Básico

Eletrodomésticos:

1.	Refrigerador
2.	Fogão de quatro bocas
3.	Centrais de ar

A aquisição se faz necessária, pela substituição de equipamentos que estão apresentando problemas constantes, sendo necessário
diversos reparos, considerando o desgaste natural decorrente do uso diário destes equipamentos,  e também pelo fato de alguns
equipamentos se tornarem obsoletos tendo em vista os constantes avanços na área de informática, objetivando assim um melhor
desempenho na realização das atividades desenvolvidas na OGE.

Todos os eletrodomésticos estão em estado precário. O refrigerador, fogão e centrais de ar, foram comprados quando o orçamento era
gerido pela Ouvidoria. O refrigerador queimou e foi necessário os servidores comprarem um frigobar usado para suprir as necessidades,
pois a solicitação de aquisição não foi atendida pela Casa Civil.

As centrais de ar existentes apresentam falhas constantes, outras não funcionam, tais como na sala de atendimento presencial  ao
cidadão. É necessário registrar, que o ambiente físico interfere no acolhimento proporcionado ao cidadão.
A sala de atendimento presencial deve conter:
Instalações físicas em boas condições, temperatura agradável e equipamentos eletrônicos funcionando de forma eficiente para o registro
das manifestações.
Material de Consumo:

1.	Extintores;
2.	Material de expediente;
3.	Material de copa e cozinha e produtos de higienização;
4.	Gêneros de alimentação;
5.	Material gráfico, divulgação e de processamento de dados;

A aquisição de materiais de consumo é imprescindível à Ouvidoria Geral, para suprir às necessidades de fornecimento interno, bem como
para dar atendimento, de forma satisfatória, haja vista que os materiais encontram-se na condição de esgotados no estoque do
almoxarifado.

Análise da Execução Financeira:
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SEJUC: A execução financeira oscilou entre Altamente Deficiente, e regular, onde todos os recursos utilizados das dotações
orçamentárias, foram com a folha de pagamento dos jetons do Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD,
onde devido a Pandemia enfrentada pela Covid 19, tivemos dificuldades para executar as outras ações

PC: A execução financeira oscilou entre Altamente Deficiente, Deficiente e Regular, o que indica limitações por parte do órgão. Os
principais limites decorrem da falta de efetivo qualificado e capacitado em número suficiente para atender as demandas apresentadas
pelas unidades na atividade fim. Devemos observar ainda que as unidades fins não se encontram aptas a demandar de forma eficiente, o
que compromete a capacidade de execução financeira. Nesse aspecto, deve haver uma capacitação dos profissionais na atividade fim,
voltada à instrução de processos administrativos de aquisição e contratação, com o objetivo de melhorar os indicadores de execução
financeira.

PM: A execução do programa deu-se por meio de instrução de processos licitatórios e a execução orçamentária depende exclusivamente
desses processos. A Polícia Militar já executa o programa apenas com as despesas essenciais e necessários à prestação de serviço de
segurança pública à sociedade.
O orçamento disponibilizado não é suficiente para que Polícia Militar faça investimentos e aumente o alcance de suas ações,
principalmente porque a criminalidade é crescente em nosso Estado e de conhecimento público, visíveis com a imigração venezuelana, o
aumento das facções criminosas e o tráfico de drogas.
Entretanto, dentro do proposto, e com os meios que dispõe o desempenho da PMRR foi eficiente no que se refere execução de  despesa e
contratos essenciais à manutenção da ordem e segurança pública. Não compromete os resultados finalísticos do programa. Permitindo
que a Policia Militar siga oferendo a sociedade um serviço de qualidade e confiança.

DETRAN: Devido ao cenário de Pandemia o Órgão teve que rever as ações prioritárias, ajustando seu cronograma de desembolso
financeiro durante o Exercício de 2020, devido à queda de arrecadação impactada pelo isolamento social. Ocasionando abertura de
créditos adicionais| remanejamento entre as PAOES a fim de executamos os projetos e atividades inerentes ao Departamento Estadual de
Trânsito.

SESP: A análise financeira referente às Ações de responsabilidade da SESP foi altamente deficiente, embora tenha apresentado índices
regulares para ampliação da dotação inicialdas ações do programa, principalmente em relação aos recursos de Convênio e a criação e
efetivação orçamentária do Fundo Estadual de segurança (FESP), a partir do mês de setembro.
Um fator que contribui para obtenção de índices insatisfatórios quanto na análise financeira é o contingenciamento orçamentário que afeta
de forma significativa ostrâmites processuais de aquisição de materiais e serviços, ao disponibilizar valores consideravelmente inferiores
do programado, tendo que recorrer a suplementações para dar continuidadesàs atividades, influenciando diretamente no desenvolvimento
das ações programadas por esta unidade orçamentária.

APICS: A análise financeira referente à ação de responsabilidade da ACADEMIA DE POLICIA INTEGRADA CORONEL SANTIAGO -
APICS foi insatisfatória, Um fator que contribui para obtenção de índices insatisfatórios foi a suspensão das atividades administrativas em
cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19, sendo ofertados apenas os serviços essenciais, em que a maior parte destes serviços ocorreram por meios de
tecnologias remotas e a canalização de recursos para priorização de despesas correntes necessárias para o funcionamento das unidades,
causando assim certas descontinuidades das ações.

OUVIDORIA: Os recursos financeiros destinados à ação foram suficientes, porém não foram executados em sua totalidade por motivo de
decreto de controle de gastos.

Avaliação dos resultados:
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SEJUC: Os resultados foram insatisfatórios, no que concerne a população carcerária, foram realizadas trabalhos voltados a fiscalização e
recuperação de apenados no cumprimento de suas penas, que correspondem as demandas de processos e ofícios enviados pela Vara de
Execução Penal para fins de Parecer de Indulto, Comutação de Pena e de Livramento de Condicional realizados na Sede do Conselho,
inspeções nas Unidades Prisionais, onde se verifica as condições de aplicação de pena, assim como a qualidade da alimentação,
fiscalização nos dias de visitas, atendimentos médicos e jurídicos, e considerando a pandemia enfrentada no ano corrente,  no que tange a
realização de Reuniões Extraordinárias, para fins de realização de solenidade de livramento condicional, de ordem da Vara de Execução
Penal da Comarca de Boa Vista, foram realizados o total de 112.  As ações previstas pelo Conselho Estadual de Políticas sobre as Drogas
- CONEAD, e para o exercício de 2020, e os eventos voltados ao Apoio aos familiares dos presos, Realização do Dia das Mães, Dia dos
Pais e Natal realizados através do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania ¿ DJDHC,  foram comprometidos em
decorrência da suspensão dos prazos e atividades administrativas em cumprimento aos Decretos, para fins de prevenção e enfrentamento
a pandemia causada pela Covid-19, sendo apenas realizada a Palestra Antidrogas no dia 17/12/2020, na Comunidade de Xumima,
alcançando as Comunidades de Juazeiro, Canavial e São Pedro, onde atendeu 138 pessoas, ficando somente realizado o Apoio aos
familiares dos presos, em forma de visitas domiciliares, atendimento ao público, e escuta qualificada com fortalecimento de vínculo familiar
(Amparo familiar) pelo DJDHC, atendendo no total de 382 pessoas.

PC: Os resultados foram altamente impactados pela COVID-19, tendo em vista que a redução de efetivo e a limitação de contato
comprometem diretamente as atividades exercidas pela Polícia Civil, que exigem contato direto com a população. Como na maioria dos
casos, que não envolvem situações de flagrante, é possível postergar ações que requeiram contato com a população, houve uma redução
nos índices de elucidação, não atingindo as metas previstas.

PM: A liberação dos recursos não foi satisfatória para atender todas as demandas da Polícia Militar, principalmente no que se refere ao
pagamento de verbas rescisórias e despesas inscritas em restos a pagar, mesmo tendo sido previstas no orçamento da unidade, para a
ação correspondente; Entretanto em relação aos contratos essenciais para a manutenção da atividade policial, tais como aluguel de
viaturas, aquisição de combustível, pagamento de água e energia das unidades, aquisição de ração para os semoventes (caninos e
equinos), locação de impressoras e papel, e pagamento de diárias operacionais, foram todos realizados cumprindo todas as fases da
despesa, sem pendencias de execução.
Ressalte-se que o valor liberado não nos permitiu atender as demandas de ampliação de quarteis da PM, nem de manutenção de viaturas,
incluindo troca de pneus e óleos, limpeza de centrais de ar, aquisição de materiais permanentes e de utilização administrativa, os quais
mostram -se urgentes em realiza-los.
Destacamos que os processos referentes às emendas parlamentares foram iniciados pelo setor responsável, mas devido a entraves
administrativos, não foram finalizados;
Embora em situações precárias de trabalho, os policiais militares continuam atuando, dentro do possível, em todo o Estado para não
prejudicar a execução do programa e desguarnecer a segurança da população.

DETRAN: Dentre todas as ações planejadas para este programa, a única que deixou a desejar foi a construção de unidades do DETRAN.
As demais seguem atendendo os objetivos propostos e público alvo apesar de haver dificuldades relacionadas a recursos humanos,
materiais e infraestrutura.

SESP: Os resultados foram insatisfatórios em decorrência da suspensão dos prazos e atividades administrativas em cumprimento aos
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto nº 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, além
do contingenciamento de valores e a canalização de recurso para priorização de despesas correntes necessárias para o funcionamento
das unidades, que causaram assim certas descontinuidades das ações. Porém a captação de recursos por meio de convênios, Fundo
Estadual de segurança Pública (FESP) no exercício de 2020, continuam direcionados para as causas dos problemas das ações.

OUVIDORIA: O programa se mantém em conformidade com os objetivos estabelecidos no planejamento de ações da unidade, no entanto,
em virtude da crise que assola o mundo em causada pela pandemia, houve contingenciamentos que impossibilitaram o uso do orçamento
destinado para o exercício 2020,  ocasionando baixo alcance de resultados satisfatório.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas SESP - A suspensão dos prazos e atividades administrativas prejudicou a execução da Ação

2398, uma vez que esta condicionada aprovação das licitações pelo órgão concedente.

Financeiras SESP-  Devido ao contingenciamento orçamentário, o planejamento e a execução dos processos
são prejudicados sendo necessário remanejamento e suplementação para garantir a manutenção

dos serviços admin

Licitatórias SESP - Entraves nos certames licitatórios acarretam morosidade na execução de convênios, uma
vez que o repasse financeiro está condicionado ao aceite do processo licitatório pela concedente.

Orçamentárias SESP/APICS - A execução do Orçamento foi comprometida por várias adequações que
priorizaram gastos com as despesas contínuas.

Técnicas Suspensão dos prazos e atividades administrativas sendo ofertados apenas os serviços
essenciais, em que a maior parte destes serviços ocorreram por meios de tecnologias remotas.

Administrativas FESP - adotou descentralização de determinadas atividades, as quais dependem das instituições
beneficiárias dos recursos alocarem pessoal técnico para elaboração e instrução dos processos .

Orçamentárias FESP - O atraso na regulamentação orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública,
ocorreu apenas em 29 de julho de 2020, com a publicação da Lei nº 1.422 de mesma data.

Financeiras FESP- Foram recebidos repasses financeiros e todavia, os recursos permanecem bloqueados pelo
órgão repassador, Ministério de Justiça e Segurança Pública até a aprovação dos Planos de

Ações/Aplicações

Licitatórias FESP - A execução de processos que envolvem obras e reformas está prejudicada em razão da
ausência de regularização de imóveis.

Técnicas Os normativos e regulamentos para o uso de recursos por parte do MJ, causam atraso na
execução em virtude de restrições para utilização dos recursos, os quais aguardam

esclarecimentos e orientações.

Financeiras DETRAN - Por ter o Orçamento formado por Receita Própria, em 2020 o Órgão não arrecadou a
receita estimada, devido ao alto nível de inadimplência e ao cenário econômico Estadual e

Nacional.

Administrativas DETRAN - A alta rotatividade dos servidores somada ao fluxo dos processos administrativos
ocasionando lentidão na execução das atividades.

Administrativas PC: Insuficiência de efetivo operacional e administrativos para atendimento das demandas
apresentadas.
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Ambientais PC: Necessidade de licenciamento ambiental para realização de obras.

Financeiras PC: Necessidade de liberação de recursos por parte dos órgãos concedentes.

Gerenciais PC: Insuficiência de efetivo capacitado para instrução processual adquada.

Judiciais PC: Elevado número de decisões judiciais, principalmente de cunho gerencial, que obrigam a
alteração das atividades constantes do planejamento.

Licitatórias PC: Apresentação de recursos por parte de licitantes, levando a alteração de editais.

Orçamentárias PC: Existência de dívidas anteriores que comprometem a execução orçamentária em razão da
necessidade de remanejamento.

Tecnológicas PC: Indisponibilidade de link de acesso à internet com velocidade e segurança compatíveis com as
necessidades da instituição em todas as unidades.

Técnicas PC:Indisponibilidade de solução de comunic q permita o pronto atendimento à população. Indisp
de equip e soluções tecno q permitam ganho de eficiência.Resistência dos serv a mudança e

modern operacion

Orçamentárias SEJUC: Baixo orçamento, sendo priorizado os serviços essenciais para a manutenção do Sistema
Penitenciário do Estado.

Administrativas SEJUC: Insuficiência de efetivo operacional e administrativos para atendimento das demandas
apresentadas.

Financeiras SEJUC: Morosidade nas autorizações financeiras para pagamento das despesas.

Orçamentárias PM: orçamento insuficiente para investimento em batalhões nos bairros periféricos, bem como
para aplicar em programas sociais de combate à criminalidade e de prevenção ao uso de drogas.

Administrativas PM: devido á pandemia do covid-19, houveram muitas baixas de servidores e os procedimentos
Administrativos internos e externos, ficaram comprometidos e dificultaram a execução das ações.

Licitatórias PM: Burocracia na instrução dos processos de construção, reforma e ampliação. A falta de banco
de dados com informações de empresas e valores elevados para aquisição de materiais de outras

regiões.

Financeiras falta de autonomia financeira, para pagar despesas de exercício anterior, e eleger prioridades na
contratação, uma vez que precisam ser apresentadas ao chefe do executivo antes de paga-los.

Tecnológicas  PM: Indisponibilidade de acesso à internet com velocidade e segurança compatíveis com as
necessidades da instituição em todas as unidades operacionais e administrativas.

Técnicas PM: Devido ao serviço ordinário e finalístico da instituição ser o policiamento ostensivo, há
dificuldade de encontrar policiais capacitados para executar atividade administrativa específica.

Tecnológicas PC: Indisponibilidade de link de acesso à internet com velocidade e segurança compatíveis com as
necessidades da instituição em todas as unidades.

Orçamentárias OGE: Restrições orçamentárias, sobretudo para a realização de campanhas de divulgação do
serviço de ouvidoria ¿ gráficas, certificações, peças de divulgação.

Tecnológicas OGE: Falta de renovação de equipamentos de informática, tais como: Computadores, Nobreaks,
Aparelhos de Telefone, Servidor de Armazenamento Básico.

Técnicas OGE: linhas telefônicas indisponíveis para atendimento.

Outras OGE: Falta de resolutiva das manifestações de ouvidoria, encaminhadas à algumas secretarias.

Participação Social:
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PC: As alterações decorrentes da COVID-pm: 19 alteraram de forma significativa a maneira como a Polícia Civil atua junto à sociedade, o
que permitiu a abertura de novos canais de contato, com a disponibilização de telefones e serviço de mensagem, bem como o
fortalecimento de plataformas digitais, como a Delegacia Online, que teve ampliada a gama de fatos passíveis de registro, sem
necessidade de contato com o policial.

PM: PC: As alterações decorrentes da COVID-19 alteraram de forma significativa a maneira como a Polícia Civil atua junto à sociedade, o
que permitiu a abertura de novos canais de contato, com a disponibilização de telefones e serviço de mensagem, bem como o
fortalecimento de plataformas digitais, como a Delegacia Online, que teve ampliada a gama de fatos passíveis de registro, sem
necessidade de contato com o policial.

DETRAN: Através da ouvidoria do órgão, é possível ouvir os usuários e suas solicitações são atendidas dentro da medida do possível.
Além disso, para alcançar um maior número de público-alvo, houve a ampliação nos canais de comunicação com a população, através do
uso das redes sociais como ferramenta útil para que o usuário exponha o seu descontentamento em caso de problemas com serviços e
conheça as ações realizadas pelo DETRAN-RR.
Resultado disso, através da participação da população e atendendo as demandas do Público-alvo que compartilham um perfil semelhante
e por isso devem ser o foco das ações desta Autarquia, foram criadas três unidades descentralizadas, para melhor atendê-los, uma vez
que é uma maneira de ficar mais próximo dos serviços que o órgão oferece.

SESP: Essa participação ocorre de forma constante através do disk denúncia, com o Centro Integrado de Operações de Segurança
Pública (CIOPS), responsável por atender aos chamados de emergências policiais criando uma ponte de ligação entre a sociedade e a
segurança pública.

OUVIDORIA: A participação da sociedade é obtida pelo meio da procura do cidadão pelos canais de atendimento, seja presencial, por e-
mail, por telefone ou redes sociais. Tais manifestações são recebidas pela equipe de ouvidores, que imediatamente procuram de maneira
aceitável, solucionar junto ao órgão competente ou secretaria demandada, a manifestação recebida.
O cidadão pode obter participação junto à Ouvidoria Geral através dos Canais de comunicação:
Telefone: 4009-4250, E-mail: oge_rr@hotmail.com.br e Site: www.ouvidoria.rr.gov.br

APICS: No período em analise essa participação ocorre de forma modesta em decorrência da suspensão dos prazos e atividades
administrativas em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de
31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19, o que resultou no baixo numero de treinados/capacitados por esta unidade.
Através do site da OGE, o cidadão tem acesso ao sistema Fala.br, que é a plataforma integrada de acesso à informação e ouvidoria do
Poder Executivo Federal que permite a qualquer cidadão encaminhar de forma ágil pedidos de informações públicas e manifestações, tudo
num único ambiente. Além do registro de pedidos e manifestações, o sistema permite acompanhar o cumprimento dos prazos; consultar as
respostas recebidas; entrar com recursos; apresentar reclamações; entre outras ações, em conformidade com a Lei de Acesso à
Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2260-Promoção da Cidadania

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13101-Casa Civil

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 149,00

Total: 149,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.000,00 149,00 14,90

Análise da Meta Física:

Estado de Roraima
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A operacionalização do programa 037 ocorre através da ação 2260: Promoção da Cidadania, executado pela Ouvidoria Geral do Estado-
OGE.
Consoante ao Decreto Nº 21.236-E de 13 de Julho de 2016, que ¿Regulamenta a Criação, Modernização e Subordinação das Ouvidorias
dos Órgãos do Governo do Estado de Roraima, com base na Lei 276 de 16 de Novembro de 2000 e dá outras providências e
Regulamentada pelo Decreto 4430-E de 18 de Outubro de 2001, a Ouvidoria Geral do Estado de Roraima, estabeleceu diretrizes para
regularização, e criação de Setoriais no âmbito dos órgãos da Administração do Governo de Estado de Roraima.
Desta forma todas as Ouvidorias da Administração Direta seguirão as determinações e orientação da Ouvidoria Geral do Estado de
Roraima:
Ouvidorias Setoriais da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU:
Hospital Coronel Mota;
Hospital Geral de Roraima;
Hospital Materno Infantil;
Policlínica Cosme Silva.
Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado da Educação e Desporto /SEED;
Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado da Segurança Pública/SESP;
Ouvidoria Setorial na Rodoviária Internacional de Boa Vista.
Ouvidoria buscou o atendimento de algumas Metas no Exercício de 2020:
Criação da Seção de Informática - TI;
Criação da CEAC ¿ Central de Atendimento ao Cidadão;
Processo de divulgação da Ouvidoria;
Em parceria com a Escola Estadual do Governo a Ouvidoria Geral do Estado participou do Programa Qualidade de Vida do Servidor onde
foram desenvolvidas palestras nas Secretarias para divulgar os canais de comunicação da Ouvidoria e fomentar a participação social.
Nesta etapa, foram elaborados banners, cartazes e folders de divulgação da Ouvidoria;
Em parceria com a Controladoria Geral da União a Ouvidoria Geral do Estado aderiu ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias
(PROFORT);
Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e_Ouv).
Adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias;
A Ouvidoria Geral do Estado de Roraima no exercício 2020 realizou 149 (cento e quarenta e nove) atendimentos sendo estes na capital e
interior, o resultado ficou muito abaixo da meta prevista, e só foram possíveis de se alcançar mediante ao esforço dos profissionais
envolvidos nos atendimentos via
trabalho remoto "home office" e quando necessário presencialmente, foram realizados com as devidas medidas de proteção individual
tanto para o cidadão,
como para o agente público envolvido no atendimento da demanda, em virtude da restrições impostas para prevenir a disseminação do
vírus COVID - 19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Atendimento ao Cidadão 149 Pessoa Atendida

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Orçamento inicial da Ouvidoria Geral do Estado de Roraima foi na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), porém ocorreu uma
suplementação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriunda da Emenda Parlamentar nº 81 de Autoria do Deputado Estadual Soldado
Sampaio que inicialmente destinava-se a execução de reformas e manutenções no prédio do imóvel onde funciona a Casa do Cidadão,
porém em face do agravamento da pandemia ocasionada pelo COVID - 19, os serviços não foram realizados, sendo que o Deputado autor
da Emeda solicitou sua transposição a Universidade Virtual de Roraima - UNIVIR, conforme Nota de Provisão Orçamentária - NPO:
13101.0001.20.00005-4 e Nota de Provisão da Programação da Despesa -  NPD:13101.0000.20.00005-4, para desenvolvimento de
projeto voltados aquela instituição de ensino.

Ação: 2398-Gestão das Políticas de Segurança Pública

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19101-Secretaria de Estado da Segurança Pública

Produto: Políticas de Segurança Pública Implantadas

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

Estado de Roraima
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Em virtude do contingenciamento de valores a SESP apresenta discrepância entre o valor global previsto pelo PPA 2020-2023 e o valor
efetivamente autorizado pela LOA/2020. Com os valores disponibilizados significativamente inferiores ao programado o cumprimento das
ações programadas por esta unidade orçamentária fica comprometido, sendo necessária recorrer a suplementações e remanejamentos
para dar continuidades às atividades, priorizando o pagamento das despesas correntes e de pessoal, o que proporciona o índice altamente
deficiente no desempenho da Ação 2398, que se torna inexequível por falta de recursos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio ao planejamento e implementação dos
programas de políticas de segurança pública e

na manutenção dos sistemas de
monitoramento e comunicação da segurança

pública

0  Tarefa não implantada, em
virtude da retirada da emenda

parlamentar , do
contingenciamentos e da

canalização de  de recursos
para suprir as despesas
correntes e de pessoal.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
 Foram obtidos índices insatisfatórios com relação à execução das metas do Programa no período de janeiro a dezembro de 2020, tendo
em vista o valor liberado na LOA para execução das despesas contidas na ação 2398, ser insuficiente para a realização das ações
previstas. Com isso tivemos que fazer readequação no Orçamento onde foi priorizado o pagamento das despesas contínuas.

Ação: 2399-Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19101-Secretaria de Estado da Segurança Pública

Produto: Projeto Financiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 14,00

Total: 14,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 14,00 350,00

Análise da Meta Física:
O índice altamente deficiente obtido na Ação 2399 se deu por conta da formalização de novos Convênios com o Governo Federal o que
provocou a elevação da dotação inicial em relação dotação final, no entanto a suspensão dos prazos e atividades administrativas em
cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19, sendo ofertados apenas os serviços essenciais, em que a maior parte destes serviços ocorreram por meios de
tecnologias remotas, prejudicaram a execução uma vez que esta condicionada a aprovação das licitação pelo órgão concedente,
provocando o baixo índice de execução.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gestão de convênios do sistema de
segurança pública

14 Abertura de processos para
aquisição de materiais

permanente e serviços a
serem contratados conforme

Plano de Trabalho dos
convênios vigentes e
capitação de recursos

obtendo índices regulares na
ordem de 120,01% no

período, em decorrência da
efetivação de novos

convênios.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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Embora a capitação de recurso tenha obtido índices regulares na ordem de 120,01% no período, em decorrência da efetivação de novos
recursos, os convênios executados na unidade tiveram índices insatisfatórios em relação à execução que está submetida às normas
estabelecidas na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016, incluindo a transferência de Recursos da União, que por premissa
condiciona a efetivação do repasse financeiro a aceitação do processo licitatório pelo concedente, conforme exposto no Art. 41. A
liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:[...]II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao: b)
conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela concedente ou mandatária; que condiciona à efetivação do repasse
financeiro a aceitação do processo licitatório pela Concedente.
Vale ressaltar que no período analisado os processos relativos aos convênios estavam em fase de licitação e com a suspensão dos prazos
e atividades administrativas em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº
28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, sendo ofertados apenas os serviços essenciais, em que a maior parte destes serviços
ocorreram por meios de tecnologias remotas, prejudicaram a execução.

Ação: 2049-Policiamento Preventivo

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 45.084,00

Total: 45.084,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

30.421,00 45.084,00 148,20

Análise da Meta Física:
 Na ação 2049, a PMRR executou apenas processos essenciais, tais como locação de viaturas para emprego no policiamento ostensivo,
aquisição de combustível, aquisição de ração para subsistência dos semoventes equinos (cavalos), fornecimento de água potável e
tratamento de esgotos, serviço de energia elétrica para as unidades do Interior, bem como o pagamento de diárias de exercício anterior.
Entretanto, o gráfico apresenta-se deficiente em razão do quantitativo da meta física prevista ser um número já defasado, em relação à
realidade do Estado, e não atualizado quando da revisão do PPA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realização de atividades referentes ao
policiamento preventivo preservando a ordem

pública.

100 locação de viaturas para
emprego no policiamento
ostensivo, aquisição de

combustível, aquisição de
ração para subsistência dos

semoventes equinos
(cavalos), fornecimento de

água potável e tratamento de
esgotos, serviço de energia
elétrica para as unidades do

Interior, bem como o
pagamento de diárias e outras

despesas de exercício
anterior.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Estado de Roraima
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No que se refere à execução financeira foram empenhados, liquidados e pagos os processos instruídos na ação, cujas empresas são,
Garrote - aquisição de ração equina, ACB Locadora de veículos, Link card (fornecimento de combustível), Roraima Energia, Companhia de
Água e Esgotos de Roraima, com fornecimento de energia elétrica e água para os destacamentos de polícia do interior do Estado.
O policiamento preventivo realizou o atendimento de diversos tipos de ocorrência, registrados em relatórios operacionais (ROP) com
resultados eficientes, bem como ocorreram diligências que foram resolvidas no local, sem necessidade de confecção de ROP.
Nesta ação, também foram pagas diárias operacionais aos policiais militares empregados em missões no interior do Estado, tal despesa
recebe uma grande parte de orçamento da ação, entretanto, em virtude da redução dos postos de serviço das missões no interior do
Estado, bem como a Pandemia do Covid 19, que impediu a realização de eventos festivos tradicionais das cidades do interior do Estado,
contribuíram para a diminuição do gasto com pagamento de diárias do exercício, comprometendo o índice de percentual empenhado em
relação à dotação inicial.
Ainda assim, foi realizado o pagamento de diversas diárias operacionais de exercício anterior.
Deixou-se de executar em razão da morosidade na instrução processual, uma emenda parlamentar para construção de um anexo no
Batalhão de Operações policiais Especiais, bem como deixou-se de pagar através de reconhecimento de dívida, despesas de capital e de
consumo, em razão de anulação de saldo realizado pela SEPLAN, no início da execução do orçamentaria.
A execução Orçamentária e financeira avaliada do que foi empenhado em relação a dotação inicial, apresenta um índice deficiente de
49,61%, pelos fatores acima expostos, bem como devido ao quantitativo da meta física prevista ser um número já defasado, em relação à
realidade do Estado, e não atualizado quando da revisão do PPA.

Ação: 2173-Ações Sociais da PMRR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

8.150,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A PMRR realiza anualmente, em conjunto à Secretaria de Educação Estadual um programa de combate às drogas chamado PROERD ,
tal programa atua na formação de alunos com cursos de prevenção, ciclo de palestras sobre prevenção às drogas e cidadania. O ano de
2020 foi marcado pela calamidade trazida pela pandemia do covid 19. Assim, com a edição do Decreto nº 28.635-E, de 22 de março de
2020, que declara o inicio do estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima, seguido dos demais decretos ao
longo do ano, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), AS AULAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO  FORAM SUSPENSAS E ESTA AÇÃO NÃO FOI EXECUTADA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Atividades sociais integrando a sociedade com
a PMRR

0 Não foram realizadas as
atividades inerentes a esta

ação, tendo em vista a
Pandemia do covid 19, e a

edição do Decreto nº 28.635-
E, de 22 de março de 2020,

que declara o inicio do estado
de calamidade pública em

todo o território do Estado de
Roraima e suspendeu em
aulas na rede Estadual.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Diante da situação de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), a aquisição de material de consumo previsto para implementar os projetos sociais, foram
postergados em razão da impossibilidade de desenvolver as metas previstas para a ação, uma vez que as aulas suspensas, e não havia
publico para aplicar as metas previstas. Ficando todo saldo orçamentário sem execução, e ao final do exercício, parte foi remanejado para
complementar as despesas com a Folha e pagamento do mês de dezembro.

Ação: 2369-Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 1,00 50,00

Análise da Meta Física:
Em 2020, em atenção a uma determinação judicial, fora instruído processo para Reforma do destacamento do município de Alto Alegre, a
fim de oferecer aos munícipes, qualidade no atendimento das ocorrências e bem estar aos policiais que ali realizam suas atividades
laborais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reforma de quartéis e casas de apoio da
PMRR

0 Instrução do processo
licitatório junto à seplan, bem
como emissão do Pedido de

empenho, não fora
empenhado a despesa pois o
processo não foi homologado

antes do encerramento do
exercício.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O orçamento foi executado até a fase de emissão de Pedido de empenho, uma vez que a instrução de um processo de reforma demanda
tempo para instruir todas as fases e atender as demandas próprias da ação. Desta feita, seguindo os procedimentos atinentes à instrução
do processo pela SEINF, fora enviado à Policia Militar que encartou o pedido de empenho e devolveu à secretaria de Infraestrutura para
seguir nas demais fases da licitação. Que encerrou-se o exercício sem a informação à Policia Militar da homologação da proposta
vencedora e consequentemente sem a efetivação do empenho da despesa, tendo sido estornado o Pedido de Empenho no final do
exercício, o que justifica o índice altamente deficiente na realização da meta orçamentaria e financeira da ação.

Ação: 3123-Modernização do Sistema de Informações

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

Produto: Sistema Modernizado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3,00

Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 3,00 20,00

Análise da Meta Física:
As demandas operacionais, previstas para esta ação consiste na implantação/aquisição de sistemas para operacionalizar a atividade
policial. Entretanto, somente três sistemas foram adquiridos, para subsidiar a atividade meio, na instrução de processos administrativos no
departamento de finanças da PMRR. Tal número representa um resultado altamente deficiente, frente a meta que havia sido prevista,
entretanto, as burocracias para a instrução processual para aquisição destes produtos comprometem a execução da ação no tempo
previsto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
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1 Realização de atividades referentes ao
desenvolvimento de inteligência da PMRR

20 Implantação de 3 sistemas de
informação para subsidiar a

atividade meio, implantado no
departamento de finanças da

PMRR(Banco de preço,
Volaire, scripte case)

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O setor de Inteligência, é de extrema importância para a execução das estratégias para o emprego eficiente do policiamento ostensivo em
área urbano e rural do Estado, com o intuito de garantir a preservação da ordem pública.
Note-se que no ano de 2020, o orçamento da ação foi mínimo, pois foi pensado na ação apenas como executor de tarefas relacionadas á
tecnologia da informação e análise de sistemas. Entretanto, observa-se que mesmo sem dispor de recursos suficientes para subsidiar suas
estratégias, foi realizado na ação mais tarefas do que as previstas, e embora os recursos financeiros disponibilizados para a execução
desta ação sejam mínimos. No ano de 2020, foi remanejado um valor para a ação, para aquisição de computadores, proveniente de
emenda parlamentar, entretanto, não houve tempo hábil para executar os procedimentos licitatórios para essa aquisição.

Ação: 3494-Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve contratação de empresa para construção de quartéis, casa de apoio ou destacamento da PMRR, principalmente porque o
recurso disponibilizado na ação, é insuficiente para custear tais despesas.
Entretanto, existe também outro fator preponderante, que é a quantidade insuficiente de engenheiros na SEINF para desenvolver e
aprovar os projetos necessários á execução da ação. Pois estes, atendem as demandas de todas as secretarias de Estado o que
demanda deles muito tempo. E não é possível a instrução de um processo desta natureza, sem os projetos dos profissionais da área.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de quartéis e casas de apoio da
PMRR

0 Não houve realização de
tarefa nesta ação, haja vista o

recurso  orçamentário ser
insuficiente, bem como a
morosidade da instrução

processual.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A ação não foi realizada pois o recurso disponibilizado na ação, é insuficiente para custear tais despesas. Ressalte-se entretanto, que há
necessidade de disponibilizar mais recursos para atender essa ação, tendo em vista que o efetivo aumentou e não há quartéis e casas de
apoio suficientes para atender aos PMs.  No interior do Estado as instalações existentes são, em sua maioria, adaptações de imóveis
residenciais para serem utilizados como quartéis. e os prédios da Capital já não conseguem abranger a grande demanda de serviços e
departamentos necessários ao bom funcionamento do serviço administrativo, bem como a operacionalização do policiamento ostensivo,
pois têm a infraestrutura inadequada já que são imóveis antigos.
Diante disso o saldo orçamentário foi remanejado para outras despesas.

Ação: 3496-Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

Produto: Unidade Ampliada
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Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Não houve contratação de empresa para ampliação dos quartéis e casas de apoio. Há necessidade de disponibilizar mais recursos para
atender essas despesas, tendo em vista que o efetivo aumentou e não há quartéis e casas de apoio suficientes para atender aos policiais
militares. As instalações existentes no interior do Estado são, em sua maioria, adaptações de imóveis residenciais para serem utilizados
como quartéis. Os prédios da capital não atendem a demanda de departamentos necessários ao bom funcionamento do serviço
administrativo, bem como a operacionalização do serviço ostensivo, pois têm a infraestrutura inadequada.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da
PMRR

0 não foram realizadas
atividades nesta ação, devido

ao saldo orçamentário
insuficiente e à dificuldades de
pessoal para instruir processo

desta natureza, bem como
não há engenheiros

suficientes na SEINF para
aprovar os projetos desta

secretaria.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido ao tempo necessário para instrução de um processo de ampliação de quarteis e casas de apoio, bem como devido à complexidade
do objeto, esta ação não foi executada, um dos fatores primordiais é a quantidade insuficiente de engenheiros na SEINF para desenvolver
e aprovar os projetos necessários á execução da ação. Pois estes, atendem as demandas de todas as secretarias de Estado, no que
tange a realização desta tarefa. E não é possível a instrução de um processo desta natureza, sem os projetos dos profissionais da área.
Assim sendo não houve tempo hábil para realização desta tarefa, e o recurso orçamentário disponível foi remanejado para complementar
despesas com Folha de pagamento da PMRR.

Ação: 2315-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da
Segurança Pública e Defesa Social

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19104-Academia de Polícia Integrada

Produto: Profissional Formado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 313,00

Total: 313,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.200,00 313,00 26,08

Análise da Meta Física:
O índice altamente deficiente obtido na Ação 2315 se deu por conta da suspensão das atividades administrativas em cumprimento aos
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, sendo
ofertados apenas os serviços essenciais, em que a maior parte destes serviços ocorreram por meios de tecnologias remotas, sendo os
recursos destinados para despesas correntes e de pessoal necessárias para o funcionamento das unidade.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Administração de recursos humanos da
APICS

36.93 Todos os recursos foram
destinados à continuidade dos
serviços desenvolvidos pela

instituição, priorizando o
pagamento das despesas

contínuas.

2 Suporte biopsicossocial, técnico,
administrativo e logístico para a formação dos
servidores do sistema de segurança pública

24.07 A suspensão das atividades
administrativas em

cumprimento aos Decretos nº
28.587-E de 16 de março;

Decreto nº 28.635-E de 22 de
março; Decreto nº 28.663-E
de 31 de março, Decreto nº

28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de

abril de 2020, para fins de
prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid
-19, sendo ofertados apenas
os serviços essenciais, em
que a maior parte destes

serviços ocorreram por meios
de tecnologias remotas,

afetaram significativamente a
eficácia da atividade

acadêmica capacitando
apenas 313 (trezentos e treze)
profissionais no exercício de

2020

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
 Para o exercício de 2020, a execução financeira desta ação foi altamente deficiente em virtude do cumprimento aos Decretos nº 28.587-E
de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, sendo ofertados apenas os
serviços essenciais, em que a maior parte destes serviços ocorreram por meios de tecnologias remotas, o que inviabilizou a realização da
meta, ocasionando a necessidade de readequação no Orçamento onde foi priorizado o pagamento das despesas contínuas.

Ação: 2048-Polícia Judiciária Civil

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19105-Polícia Civil do Estado de Roraima

Produto: Crimes Elucidados

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4.588,00

Total: 4.588,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5.000,00 4.588,00 91,76

Análise da Meta Física:
No exercício de 2020 tendo como indicador da ação os crimes elucidados tivemos uma ótima realização tendo em vista que previsão era
de 5.000 sendo realizado 4.588. Muitas ações de combate ao crime foram realizadas ao longo do ano, o que culminou com a diminuição
do número de homicídios no Estado. De janeiro a Maio de 2018, a Polícia Civil registrou 123 homicídios em Roraima. Em 2019, no mesmo
período, os números caíram para 90, uma redução de 26,8%, dados apurados pelo Núcleo de Estatística e Análise Criminal.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 1 - Realização de Ações Policiais 34.8 Investigação Policial,
Capacitar Policiais Civis,

Aquisição de Material
Permanente

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A previsão orçamentária inicial para 2020 foi de R$1.775.327,00 tendo como dotação final de R$6.731.501,26, tendo sido empenhando
R$2.342.608,85 o que apresentou um desempenho regular com relação ao planejamento, porém com relação a execução foi altamente
deficiente.
O aumento da dotação orçamentária decorreu da assinatura de convênio e em razão da demora na análise dos processos licitatórios pelo
órgão concedente não foi possível realizar um maior volume de contratações no exercício.

Ação: 2367-Reforma de Unidades da Polícia Civil

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19105-Polícia Civil do Estado de Roraima

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Quanto as Unidades reformadas, não houve reforma com recursos da unidade Polícia Civil, as 2 unidades reformadas da polícia foram
realizadas com recursos proveniente de leilões realizado pelo Tribunal de Justiça.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reforma de unidades da Policia Civil. 0 REFORMA NAS UNIDADES
POLICIAIS

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução nessa ação.

Ação: 2412-Perícia Criminal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19105-Polícia Civil do Estado de Roraima

Produto: Laudo Pericial Emitido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 16.271,00

Total: 16.271,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

14.000,00 16.271,00 116,22

Análise da Meta Física:
A ação de Perícia Criminal corresponde aos laudos emitidos pelos institutos que compõem a instituição como o Instituto de Medicina Legal,
Instituto de Criminalista e Instituto de Identificação. Estava previsto a emissão de 14.000 laudos e que no ano de 2020, sendo emitidos
16.271 laudos, deixando a meta física 116,22%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Perícia Criminal 46.51 EMISSÃO DE LAUDOS
PERICIAIS NOS INSTITUTOS

DE CRIMINALÍSTICA,
IDENTIDADE E MEDICINA

LEGAL

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A ação apresentou uma redução financeira apresentando 25,49% em seu planejamento tornando altamente deficiente. Com relação a
execução a ação se mostrou deficiente com 46,51%. Em 2020 devido a pandemia a execução das medidas e tarefas ficaram prejudicadas.
Em razão de dificuldades decorrentes da falta de profissionais capacitados na área de perícia criminal para instrução de processos de
aquisição e/ou contratação de serviços, não foi possível realizar a execução pretendida, o que resultou numa execução deficiente do ponto
de vista financeiro.

Ação: 3290-Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19105-Polícia Civil do Estado de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2,00

Total: 2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 2,00 100,00

Análise da Meta Física:
Quanto a construção de unidades foram construídas 2 unidades, sendo a delegacia de Caracaraí e a Delegacia do 1ºDP com recursos
próprios da instituição e convenio PROINVEST.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Despesas com construção de novas unidades
policiais.

20.74 Despesa com a Construção
de unidades da Policia Civil e

Técnica.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não foi possível concluir o processo licitatório para construção de unidades da Polícia Civil e Técnica em tempo hábil para que houvesse a
emissão da Nota de Empenho dentro do exercício, o que comprometeu a execução financeira da ação. Com relação as duas unidades
entregues a população a execução orçamentária estava praticamente concluídas, o que resultou num percentual de planejamento de
26,24% e de execução de 20,24% tornando a ação altamente deficiente.

Ação: 2046-Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima

Produto: Carteira de Habilitação Expedida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 30.317,00

Total: 30.317,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

45.000,00 30.317,00 67,37

Análise da Meta Física:
Com a Pandemia que assolou o Pais no ano de 2020, ainda não foi atingido a meta proposta de Emissão de Carteira Nacional de
Habilitação-C.N.H, vários fatores contribuíram para isso, o alto custo no processo de obtenção da primeira C.N.H, que vai desde o Exames
médicos e oftalmológico junto as clinicas credenciadas, passando pelas  Autos Escolas e as TAXAS do DETRAN-RR, podemos incluir
também as reprovação tanto nas provas teóricas  e/ou práticas que acabam por prolongar a conclusão do processo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1  Emissão e Renovação de Carteira Nacional
de Habilitação - CNH e Permissão

Internacional para Dirigir - PID.

100 Emissão de 1ª CNH
(Biometria, Exames Médico e
Psicológico, Aulas e provas

teóricas e práticas).
Emissão da Renovação de
CNH (Biometria, Exames

Médicos).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O desembolso dos recursos financeiro os ocorreram conforme a realização da receita arrecadada durante o Exercício Financeiro de 2020.

Ação: 2047-Licenciamento de Veículos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima

Produto: Veículo Licenciado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 97.028,00

Total: 97.028,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

187.000,00 97.028,00 51,89

Análise da Meta Física:
Justifica-se o não alcance da meta devido aos altos índices de inadimplência nos pagamentos das taxas, acredita-se que motivados pela
crise atual no Estado Brasileiro de devido a PANDEMIA DA COVID - 19, além do enfrentado pelo próprio Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gerenciamento, Manutenção e  Suporte
Técnico do Sistema GETRAN  para Controle

de Veículos,  Habilitação, Licenciamento,
Multas, Taxas e Serviços Prestados pelo

DETRAN-RR.

100 Abertura de Processo para
contratação de empresa de

analise de sistemas de
informática responsável em

alimentar a base de dados dos
Sistemas RENACH,

RENAVAM, RENAMO e
RENAINF.

2 Placas Mercosul 100 A Execução Financeira
ocorreu conforme a demanda
e capacidade do Órgão em
arrecadar para atender o

cronograma de desembolso.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A Execução Financeira ocorreu conforme a demanda e capacidade do Órgão em arrecadar para atender o cronograma de desembolso.

Ação: 2288-Educação Para o Trânsito

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima

Produto: Atividade Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 95,00

Total: 95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

200,00 95,00 47,50

Análise da Meta Física:
As Ações de Educação para o Trânsito no ano de 2020,  houve redução brusca do efetivo de PMs destacados aos sábados e domingos
para as operações de fiscalização e esse fato trouxe enormes prejuízos aos trabalhos da fiscalização, atualmente o efetivo de policiais que
prestam apoio para realização das nossas blitz é de apenas 2 policiais o que insuficiente, essa condição limita  expansão das nossas
ações repressivas em determinados dias e horários.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fiscalização do Trânsito. 100 Abertura de Processo para
aquisição de material e

serviço para fiscalização
repressiva.

2 Realização de Campanhas Educativas no
Trânsito

100 Divulgação na mídia (TV,
radio , internet) e impressa.

3 Sinalização viária nos Municípios do Estado
de Roraima.

100 Abertura de processo para
contratação de empresa para

Sinalizar Horizontal e
Verticalmente ruas e avenidas
dos municípios do Estado de

Roraima.

4 Capacitação dos servidores nas atividades do
Trânsito.

100 Abertura de Processo para
Contratação de Empresa para

qualificação dos servidores
nas atividades afins do

trânsito.

5 Disponibilizar Junta Médica e Psicológica a
Sociedade

100 Abertura de Processo para
Credenciamento de Médicos e

Psicólogos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O desembolso dos recursos financeiros ocorreram conforme a receita arrecadada durante o Exercício Financeiro de 2020.

Ação: 3526-Construção de Unidades do DETRAN

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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4,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Devido a queda da arrecadação e a não efetivação de repasse financeiro da emenda parlamentar e a não efetivação do processo
licitatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de Unidades do DETRAN/RR 0 Não houve construção de
nenhum unidade do DETRAN,
apenas pequenas reformas na

Sede do Detran.

2 PROJETO ARQUITETÔNICO DA SEDE DO
DETRAN-RR

100 Projeto Arquitetônico
concluído.

3 Construção das CIRETRANS do DETRAN/RR 0 Não houve construção de
nenhum CIRETRAN, apenas

pequenas reformas.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Devido a queda da arrecadação e a não efetivação de repasse financeiro da emenda parlamentar e a não efetivação do processo
licitatório.

Ação: 2460-Operacionalização do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento
da PMRR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19602-Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
As Metas Físicas de operacionalização do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento, foram desenvolvidas de maneira satisfatória
visto que a arrecadação de recursos foi significativa, pois foram implementadas diversas contratações conforme o previsto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 REAPARELHAMENTO ATRAVÉS DA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

INCLUINDO MATERIAIS PERMANENTES
PARA POLÍCIA MILITAR E APERFEIÇOA-LA
ATRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO

DO EFETIVO POLICIAL MILITAR DO
ESTADO

31.58 ABERTURA DE
PROCESSOS LICITATÓRIOS

PARA CONTRATAÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO,

PERMANENTE E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DIVERSOS,
COM A FINALIDADE DE

ATENDER A POLÍCIA
MILITAR

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A execução Orçamentária e financeira avaliada do que foi empenhado em relação a dotação inicial, apresenta um índice regular de
134,15%, devido à suplementação de crédito adicional por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, uma vez que não pode
ser incluído no orçamento inicial, assim foram executas tarefas não previstas no PAT 2020.
O índice COFD calculado com base no somatório do orçamento inicial acrescido do superávit apurado em balanço patrimonial gerou um
índice altamente deficiente de 36,33%, devido ás limitações na execução do orçamento, bem como a morosidade nas fases dos
procedimentos licitatórios, pareceres técnicos, análises jurídicas que a legislação preceitua, adversidades originadas a pandemia do Covid
19, onde muitos policiais militares foram acometidos pela doença, assim como servidores de outras secretarias, dificultando o alcance do
objetivo pretendido na ação.

Ação: 2461-Operacionalização do Fundo de Modernização, Manutenção e
Desenvolvimento da Polícia Civil - FUNDESPOL - RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19603-Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia
Civil - FUNDESPOL - RR

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
 O FUNDESPOL - RR tem como produto o Fundo Operacionalizado, a partir do exercício de 2019 o fundo foi implementado. Os recursos
arrecadados são oriundos das taxas de serviços da PCRR. O FUNDESPOL - RR tem por finalidade prover, em caráter complementar,
recursos financeiros destinados à modernização, ao desenvolvimento, ao reaparelhamento, à manutenção, qualificação, capacitação e
execução de serviços da Polícia Civil, incluindo-se a aquisição de bens de consumo e permanentes, execução de obras e contratação de
serviços técnicos especializados, entre outros definidos nesta lei.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E DESPESAS DE
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA

DESENVOLVIMENTO DA POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA.

62.45 PAGAMENTO DE TAXAS,
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DE EXPEDIENTE.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
No exercício de 2020 a dotação do Fundo se deu mesmo valor fixado na sua lei de criação. Dessa forma o planejamento da ação foi
altamente deficiente uma vez que os recursos arrecadados durante o ano seria muito superior a dotação inicial da LOA. Quanto a
execução da ação se manteve regular, não sendo possível a realização de muitas medidas e tarefas em decorrência da pandemia.

Ação: 2485-Enfrentamento à Criminalidade Violenta

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19604-Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima -
FESP/RR

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 16,00

Total: 16,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 16,00
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Análise da Meta Física:
Havia prevista a execução do orçamento no valor de R$ 16.266.097,00 para o ano de 2020, sendo executado (empenhado ¿ inscrito em
restos a pagar) o valor de R$ 2.534.000,00 no ano de 2020, que representa execução no percentual de 15,58%.

Frisamos que o ano de 2020 fora atípico vivenciado pela situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19). Ainda, o atraso na regulamentação orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública, por meio da Lei nº 1.419 de 07 de
julho de 2020 que o incluiu no Plano Plurianual 2020-2023, e da Lei nº 1.420 de 07 de julho de 2020, que abriu o crédito especial do
orçamento fiscal do exercício financeiro de 2020, ocorreu apenas em 29 de julho de 2020, com a publicação da Lei nº 1.422 de mesma
data, limitando em curto prazo para execução.

Faz-se necessário informar que emerge a necessidade de deliberação dos Planos de Ações encaminhados ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública, a fim de desbloquearem os recursos financeiros.

Todavia, em 28 de agosto de 2020 foram aprovados 19 projetos pelo Conselho Gestor do FESP os quais somaram 58 unidades de
entrega, no valor estimando de R$ 60.879.896,82 (sessenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e
oitenta e dois centavos), dos quais foi emitido empenho no valor de R$ 2.534.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil reais),
distribuídos nas seguintes medidas:

Medida: 1 - Modernização da infraestrutura das instituições de segurança pública e defesa social

Tarefa: 1 - Infraestrutura física

Tarefa: 2 - Infraestrutura lógica, comunicação e soluções em tecnologia da informação

Medida:2 - Manutenção e sustentabilidade das ações de segurança pública e defesa social

Tarefa: 1 - Apoiar e manter o custeio das ações para manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do
meio ambiente e de bens e direitos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Era prevista receita para o ano-financeiro de 2020 o valor de R$ 16.266.097,00 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e seis mil e
noventa e sete reais). Todavia, a receitas superaram a previsão alcançando o valor de R$ 51.766.968,00 (cinquenta e um milhões,
setecentos e sessenta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais), somados os planos de ações de 2019, no valor de R$ 26.406.308,00,
e de 2020, no valor de R$ 25.360.660,00. Do total foi empenho o valor de R$ 2.534.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e quatro mil
reais), inscrito em restos a pagar.

Frisamos que o atraso na regulamentação orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública, por meio da Lei nº 1.419 de 07 de julho
de 2020 que o incluiu no Plano Plurianual 2020-2023, e da Lei nº 1.420 de 07 de julho de 2020, que abriu o crédito especial do orçamento
fiscal do exercício financeiro de 2020, ocorreu apenas em 29 de julho de 2020, com a publicação da Lei nº 1.422 de mesma data, limitando
em curto prazo para execução.

Ação: 2486-Valorização dos Profissionais de Segurança Pública

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 19604-Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima -
FESP/RR

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Havia prevista a execução do orçamento no valor de R$ 4.492.585,00 para o ano de 2020, porém não teve processo concluído no ano.

Frisamos que o ano de 2020 fora atípico vivenciado pela situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19). Ainda, o atraso na regulamentação orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública, por meio da Lei nº 1.419 de 07 de
julho de 2020 que o incluiu no Plano Plurianual 2020-2023, e da Lei nº 1.420 de 07 de julho de 2020, que abriu o crédito especial do
orçamento fiscal do exercício financeiro de 2020, ocorreu apenas em 29 de julho de 2020, com a publicação da Lei nº 1.422 de mesma
data, limitando em curto prazo para execução.

Todavia, em 28 de agosto de 2020 foram aprovados 3 projetos pelo Conselho Gestor do FESP os quais somaram o valor de R$
3.897.350,00 (três milhões, oitocentos e noventa e sete mil trezentos e cinquenta reais), distribuídos nas seguintes medidas:

Medida: 1 - Atenção Biopsicossocial, Saúde e Segurança no Trabalho / Qualidade de Vida

Tarefa: 1 - Atendimento biopsicossocial

Tarefa: 2 - Reabilitação e readaptação

Medida: 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão

Tarefa: 1 - Formação profissional, aperfeiçoamento, habilitação, atualização, capacitação e especialização

Tarefa: 2 - Formação acadêmica com graduação, extensão e pós-graduação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Era prevista receita para o ano-financeiro de 2020 o valor de R$ 4.492.585,00 (ASASDFASDFASDF). Todavia, a receitas superaram a
previsão alcançando o valor de R$ 12.970.247,00 (doze milhões, novecentos e setenta mil duzentos e quarenta e sete reais), somados os
planos de ações de 2019, no valor de R$ 6.664.518,00, e de 2020, no valor de R$ 6.308.729,00.

Frisamos que o atraso na regulamentação orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública, por meio da Lei nº 1.419 de 07 de julho
de 2020 que o incluiu no Plano Plurianual 2020-2023, e da Lei nº 1.420 de 07 de julho de 2020, que abriu o crédito especial do orçamento
fiscal do exercício financeiro de 2020, ocorreu apenas em 29 de julho de 2020, com a publicação da Lei nº 1.422 de mesma data, limitando
em curto prazo para execução.

Faz-se necessário informar que emerge a necessidade de deliberação dos Planos de Ações encaminhados ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública, a fim de desbloquearem os recursos financeiros, bem como, aguarda decisão quanto a utilização dos recursos para o
pagamento de hora-aula.

Ação: 2185-Gestão de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Cidadão Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 181,00

Total: 181,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2.330,00 181,00 7,77

Análise da Meta Física:
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SEJUC: COPEN: No que concerne a população carcerária, foram realizadas trabalhos voltados a fiscalização e recuperação de apenados
no cumprimento de suas penas, que correspondem as demandas de processos e ofícios enviados pela Vara de Execução Penal para fins
de Parecer de Indulto, Comutação de Pena e de Livramento de Condicional realizados na Sede do Conselho, inspeções nas Unidades
Prisionais, onde se verifica as condições de aplicação de pena, assim como a qualidade da alimentação, fiscalização nos dias de visitas,
atendimentos médicos e jurídicos, e considerando a pandemia enfrentada no ano corrente,  no que tange a realização de Reuniões
Extraordinárias, para fins de realização de solenidade de livramento condicional, de ordem da Vara de Execução Penal da Comarca de
Boa Vista, foram realizados o total de 112.
CONEAD: As ações previstas pelo Conselho Estadual de Políticas  sobre as Drogas - CONEAD, para o exercício de 2020 ficaram
suspensas como medida de prevenção e cumprimento aos decretos governamentais, mediante ao enfretamento à Pandemia causada pelo
Covid - 19 (coronavírus), desde março do corrente ano, sendo apenas realizada a Palestra Antidrogas no dia 17/12/2020, na Comunidade
de Xumima, alcançando as Comunidades de Juazeiro, Canavial e São Pedro, onde atendeu 138 pessoas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gerenciar ações consultivas e fiscalizadoras
da Execução Penal.

50 SEJUC: Foi aberto o processo
para pagamento dos Jetons

dos Conselheiros do Conselho
Penitenciário - COPEN, mas
devido a Pandemia do Covid

19, deixamos de abrir os
processos para Aquisição de

material de consumo e
expediente.

2 Promover as diretrizes da Política Estadual de
prevenção, fiscalização e repressão ao uso,
abuso e tráfico de substancias psicoativas

lícitas e ilícitas, em consonância com a política
nacional estabelecida pelo Conselho Nacional

Antidrogas.

50 SEJUC: Foi aberto o processo
para pagamento dos Jetons

dos Conselheiros do Conselho
Estadual Antidrogas -

CONEAD, mas devido a
Pandemia do Covid 19,

deixamos de abrir os
processos para aquisição de

material de consumo e
expediente.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: O Orçamento previsto para a Ação foi quase que exclusivamente para a folha de pagamento dos jetons do
Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD.
Execução:Quanto a execução financeira, todos os recursos utilizados da dotação orçamentária foram com a folha de pagamento dos
jetons do Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD, onde devido a Pandemia enfrentada pela Covid 19,
tivemos dificuldades para executar as outras ações.

Ação: 2186-Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Nesta Ação foram previstos eventos voltados ao Apoio aos familiares dos presos, Realização do Dia das Mães, Dia dos Pais e
Natal, mas devido a Pandemia pelo Covid 19, foram suspensas as programações, ficando somente realizado o Apoio aos familiares dos
presos, em forma de visitas domiciliares, atendimento ao público, e escuta qualificada com fortalecimento de vínculo familiar (Amparo
familiar), atendendo no total de 382 pessoas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Oferecer a garantia e exercício dos Direitos
Civis do Cidadão.

0 SEJUC: Devido a Pandemia
do Covid 19, deixamos de
abrir os processos para
aquisição de material de
consumo e expediente.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Devido a Pandemia do Covid 19, deixamos de abrir os processos para aquisição de material de consumo e expediente, não
houvendo execução financeira.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 38-Vigilância em Saúde

Objetivo do Programa: Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio
de implementação das políticas estratégicas da vigilância em saúde.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 20601-Fundo Estadual de Saúde

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de metas
alcançadas por
política de saúde

Fórmula: Número
de metas
alcançadas por
políticas de
saúde/Número de
metas pactuadas
e programadas x
100

Fonte: SESAU

Anual Percentual 73 90 75 70,00 24/02/2021

Análise de Indicadores do Programa:

(SESAU) - Considerando os esforços Coordenados entre Entes (União, Estado e Municípios) em cada esfera de atuação referente ao
enfrentamento da COVID-19 que assolou o País, avaliamos como regulares os resultados alcançados, pois não foram prejudiciais de
forma definitiva aos objetivos gerais do programa não ocorrendo descontinuidade preponderante na manutenção das inspeções sanitárias
e demais fiscalizações realizadas nas unidades de saúde da capital e do interior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
(SESAU) - Sem recomendações para o período.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Não se verificou para o período prejuízo quanto aos objetivos propostos pelo programa quem restringisse de forma contínua as
atividades finalísticas da vigilância sanitária no exercício analisado.

Avaliação dos resultados:
(SESAU) - Embora com pouca efetividade do ponto de vista geral; no tocante a Vigilância Sanitária para o enfrentamento prioritário da
COVID-19 houve a manutenção do desempenho do programa dentro do esperado com monitoramento ostensivo dos indicadores de
saúde que denotou priorização do fortalecimento de ações e esforços coadunados entre União, Estados e Municípios.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Outras (SESAU) - Pandemia do novo coronavírus (COVID-19); Diminuta quantidade de profissionais na

área de fiscalização sanitária.

Participação Social:

(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído e com contrapartida de corpo técnico disponível pela Gestão para viabilizar sua
operacionalidade.
(SESAU) - Ouvidoria Estadual da Saúde constituída e em operação;

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental,

Prevenção e Controle de Doenças

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde
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Produto: Programa Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 20,00

Total: 20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

25,00 20,00 80,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A Vigilância Epidemiológica e Ambiental obteve indicador de 80%  mantendo-se regular; teve como uma das principais ações
no exercício acompanhar o comportamento das doenças na sociedade, reunindo informações com objetivo de conhecer detectar ou prever
qualquer mudança que possa ocorrer nos fatores condicionantes do processo saúde doença; bem como identificar a gravidade de novos
agravos que venham a prejudicar a população. De posse dessas informações são implementadas medidas de intervenção para reprimir ou
amenizar os danos elaborando ações estratégicas. Nesse contexto, também organiza-se em cooperação com os Municípios no sentido de
auxiliá-los na descentralização das ações todas previstas Programação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVS com destaque para o
Plano Específicos de Contingência da COVID-19. Com observância aos relatórios das gerencias podemos apontar avanços em dois
aspectos importantes: 1) Disseminação da importância do cuidado com a saúde do trabalhador, do monitoramento da qualidade e do uso
consciente da água que bebemos, da qualidade do ar que respiramos, do solo para o cultivo de alimentos dentro dos parâmetros
aceitáveis, da exposição nociva de substâncias químicas e a influência dos recursos naturais para sustentabilidade econômica e social; e
2) Postura proativa necessária para efetivação dos programas implementados tais como: controle do sarampo, controle da tuberculose,
controle da malária, controle da meningite e difteria, controle das doenças exantemáticas, controle da hanseníase, controle das doenças e
agravos não transmissíveis, controle das hepatites virais, controle das doenças de veiculação hídrica e alimentar, controle da febre
amarela e dengue, vigilância hospitalar, controle das zoonoses, controle da pólio, influenza e tétano e ações relacionadas a entomologia.
Em termos ambientais há também: vigilância de acidentes com substancia química - VIGIQUIM, vigilância da qualidade do ar - VIGIAR,
vigilância do solo - VIGISOLO, vigilância da água relacionada ao consumo humano - VIGIAGUA e; vigilância relativa as áreas potenciais
de serem atingidas por desastres naturais - VIGIDESASTRES. Além de detectar as emergências epidemiológicas e a consequente
necessidade de desencadeamento de ações em face de rumores relevantes para a saúde pública; elaboração e divulgação de Boletim
Epidemiológicos do novo Coronavírus (COVID-19); elaboração do Plano Estadual para o Enfrentamento do Coronavírus 2019 (COVID-19)
e orientação para elaboração dos Planos de Contingência municipais; elaborção de Notas Técncias, conforme orientações do Ministério da
Saúde sobre as medidas para enfrentamento da COVID-19; Reuniões semanais com os gestores do COE COVID-19 (Centro de
Operações de Emergência em Saúde Pública); visita técnica aos Municípios para orientações in loco sobre ações de enfrentamento ao
COVID-19 e fortalecimento da vigilância epidemiológicas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS DE

ABRANGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

70 (SESAU) - Inspeções para
prevenção e controle de

doenças e assessoria aos 15
Municípios com objetivo de

fortalecer a descentralização
dos serviços inerentes a
vigilância epidemiológica;

Fortalecimento dos sistemas
de notificação com objetivo de
diminuir as subnotificações e

aumentar a eficiência das
informações disponíveis além
do enfrentamento da COVID-

19.

2 PREVENÇÃO E CONTROLE ESPECÍFICO
DE DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS HIV E AIDS.

70 (SESAU) - Fortalecimento da
prevenção e controle das

DST/HIV e AIDS.

3 REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL NAS ÁREAS DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E

AMBIENTAL.

70 (SESAU) - Realização de
exames demandados em

materiais inerentes as ações
de vigilância pelo Laboratório

Central - LACEN para o
controle de doenças e agravos

no Estado.

4 PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS DE

ABRANGÊNCIA AMBIENTAL.

70 (SESAU) Realização de ações
da vigilância ambiental para a

prevenção e o controle de
doenças e agravos no Estado.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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(SESAU) - A execução orçamentária para o período denotou a necessidade de aplicação mais efetiva de ações interfederativas (União,
Estado e Municípios) em relação a COVID-19 que contribuiu para o fortalecimento do combate e prevenção de doenças e agravos
principalmente no cenário adverso adverso atual, com foco principalmente em relação as intervenções in loco relativo ao fortalecimento da
vigilância epidemiológica especificamente com apoio as atividades e o planejamento de Campanhas Nacionais de Vacinação e
monitoramento das atividades em salas de vacina e centrais municipais de abastecimento de imunobiolo&#769;gicos. Postura proativa
necessária para efetivação da prevenção e controle das demais doenças tais como: controle do sarampo, controle da tuberculose, controle
da malária, controle da meningite e difteria, controle das doenças exantemáticas, controle da hanseníase, controle das doenças e agravos
não transmissíveis, controle das hepatites virais, controle das doenças de veiculação hídrica e alimentar, controle da febre amarela e
dengue, vigilância hospitalar, controle das zoonoses, controle da pólio, influenza e tétano e ações relacionadas a entomologia

Ação: 2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Município Assessorado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 13,00

Total: 13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 13,00 86,67

Análise da Meta Física:
(SESAU) - O difícil ano de 2020 em relação ao cumprimento das metas, exigiu bastante esforço de todo o corpo da saúde, inclusive da
vigilância em saúde, e consequente da vigilância sanitária, que desde o mês de março vêm atuando diretamente no combate a COVID-19,
seja na atenção e reorganização dos serviços assistenciais à saúde, na orientação à população, nas barreiras sanitárias, no treinamento
das VISAS municipais para o enfrentamento à COVID-19, nas decisões de saúde através do Centro de Operações em Emergência em
Saúde - COE. Destaques: 125 inspeções nos estabelecimentos de interesse da saúde na área de medicamentos nos municípios do
interior do Estado; 57 inspeções nos estabelecimentos de interesse da saúde na área de medicamentos da capital; 35 inspeções em
estabelecimentos privados de serviços de saúde na capital; 34 inspeções em estabelecimentos públicos de serviços de saúde na capital;
57 análise sob demanda relativo aos projetos básicos de arquitetura; 64 coletas de alimentos para análise laboratorial; Treinamento aos 13
municípios relativo aos temas da Vigilância Sanitária.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE
LABORATORIAL DE PRODUTOS SUJEITOS

À VIGILÂNCIA SANITÁRIA,

70 (SESAU) - Envio de amostras
da vigilância sanitária e

realização de ensaios de
proficiência objetivando a

avaliação de resultados por
meio de amostras cegas, em
atendimento ao requisito de

qualificação das ações
implementadas pelo LACEN
RR em consonância com as

normas técnicas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde.

2 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS
SANITÁRIOS COM RISCO À SAÚDE

INDIVIDUAL E COLETIVA.

80 (SESAU) - Inspeções
Sanitárias e acompanhamento

de controle de doenças na
capital e demais Municípios do

Estado.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) Embora com as dificuldades em relação ao cenário da pandemia da COVID-19 não se observou durante o período
descontinuidade preponderante frente as atividades desenvolvidas em relação ao enfrentamento de doenças e agravos principalmente
para o enfrentamento de cenários adversos.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 53-Programa Estadual de Habitação

Objetivo do Programa: Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional.

Público Alvo: Famílias sem moradia própria

Unidade Resp. Programa: 18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de Redução
do Déficit
Habitacional

Fórmula:
(Quantidade de
Habitações
Entregues /
Número de
Pessoas
Cadastradas) X
100

Fonte:
CODESAIMA

Anual Percentual 10.5 .5 .4 0,00 23/12/2020

Taxa de Moradias
Regularizadas

Fórmula:
(Quantidade de
Moradias
Regularizadas /
Número de
Moradias
Irregulares) x 100

Fonte:
CODESAIMA

Anual Percentual 0 23 21 5,45 23/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

CODESAIMA: O Indicador de taxa de moradias regularizadas foi drasticamente comprometido, em virtude das restrições de circulação
devido à pandemia causada pelo COVID-19, o que ocasionou o afastamento de grande parte dos empregados para o teletrabalho,
modalidade de serviço em que a Companhia não estava preparada. Ademais, as construções de unidades habitacionais não ocorreram
devido à contenção de gastos por contingenciamento orçamentário e por remanejamento dos recursos para áreas mais essências da
companhia, além do fato da janela de programas do Governo Federal, relacionadas à habitação, não ter sido aberta no exercício de 2020,
ocasionando uma apuração nula do indicador de taxa de redução do déficit habitacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja o mais efetivo seriam que fossem primeiramente destinados
recursos financeiros suficientes para o alcance dos objetivos planejados.

Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de 2.204.000,00, passando-se por suplementações de
recursos captados por meio da celebração de convênio e emenda parlamentar, chegando ao valor final de 2.541.470,51. Em contrapartida,
houve necessidade de remanejamento de recursos para atender demandas emergências, em decorrência do Decreto nº 25.358-E de 23
de janeiro de 2020, o qual limitava o empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício
de 2020. Essas suplementações contribuíram com o alcance do índice de 29,71% apurado no PPD (planejamento), caracterizado como
Altamente Deficiente. Já a Execução do Programa se mostrou Altamente Deficiente com o índice de 25,77%. Embora não tenha sido
possível a execução completa do objetivo, de acordo com a dotação Final, o Programa teve parte das metas alcançadas.

Avaliação dos resultados:
CODESAIMA: O resultado foi não satisfatório, em decorrência do contingenciamento e posterior remanejamento de recursos para áreas
mais emergenciais da Companhia os quais prejudicaram sua execução, bem como o alcance de seu objetivo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias CODESAIMA: Devido ao contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas

áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Financeiras CODESAIMA: Em razão de aportes financeiro insuficientes, não foi possível alcançar as ações
planejadas.
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Participação Social:

CODESAIMA: O mecanismo institucionalizado que possibilitou tal participação efetiva da sociedade neste programa fora realizado por
meio de pesquisas via telefone.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2301-Apoio das Atividades do Setor Habitacional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima

Produto: Mutuário Atendido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 240,00

Total: 240,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

500,00 240,00 48,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: Preliminarmente, vale destacar que o baixo índice, informado na régua de parâmetro, ocorreu devido ao equivoco no
lançamento da meta física prevista no PAT 2020, uma vez que a meta prevista, no PPA 2020/2023, foi de 300 mutuários atendidos e não
de 500, conforme consta no sistema.
No exercício em questão, foi realizado 80% da meta física prevista. O setor habitacional, por meio da sua divisão de operações, atendeu
de forma presencial e por meio eletrônico 240 mutuários, atendimento esse que resultou em entrega de documentos referentes a
regularizações de imóveis de conjuntos habitacionais da CODESAIMA, tendo resultado satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manutenção das Atividades do Setor
Habitacional

73.34 Abertura de Processo
Licitatório para celebração de
Convênio, consultoria técnica

habitacional e adesão a
associação de COHABs.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: No decorrer do exercício em questão foram destinados recursos suficientes para execução da ação prevista, no entanto
houve necessidade de remanejamento entre ações para atender demandas emergenciais, em decorrência do contingenciamento de
recursos. Em contrapartida, houve uma significativa suplementação orçamentária captada através da celebração de convênio e emenda
parlamentar. Esses reforços orçamentários contribuíram grandemente com o alcance do índice de 240,74% apurado no PPD
(planejamento), caracterizado como Altamente Deficiente. Já na Execução da ação se mostrou regular, com um índice de 73,34%. Embora
não tenha sido possível a execução completa da meta, de acordo com a dotação final, a ação teve seu objetivo 80% alcançado.

Ação: 3172-Construção de Unidades Habitacionais

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima

Produto: Casa Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta
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Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

100,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: não houve construção de unidades habitacionais, devido a contenção de gastos por contingenciamento orçamentário, bem
como a janela de abertura de programas habitacionais do Governo Federal ter sido prorrogada para os anos de 2021/2023, em
decorrência da pandemia do COVID-19, o que impossibilitou a celebração de convênios federais nesse setor, tendo a meta física obtido
resultado nulo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção de Unidades Habitacionais. 0 nula

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no PPD, atingindo um percentual
de 0,00% na execução da programação orçamentária e financeira. Já o resultado apurado no COFD demonstra um percentual também
nulo classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE para o exercício de 2020.
Após análise da execução podemos pontuar dois fatores condicionantes para o resultado apurado, primeiro foi o Decreto nº 25.358-E de
23 de janeiro de 2020, o qual limitava o empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao
exercício de 2020, devido ao difícil momento de retração econômica do Estado, e em segundo o remanejamento de recursos para outras
áreas essenciais da Companhia.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 54-Mais Emprego

Objetivo do Programa: Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.

Público Alvo: Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)

Unidade Resp. Programa: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa Relativa de
Empregos
Intermediados
pelo SINE

Fórmula: (Número
de pessoas
colocadas
(mercado de
trabalho) / número
de pessoas
encaminhadas ao
mercado de
trabalho ao ano) X
100

Fonte:
SETRABES

Anual Percentual 15 50 50 16,90 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Na análise dos indicadores deste programa, verificamos que o índice apurado está abaixo do previsto, embora tenham sido encaminhadas
3.260 (três mil duzentos e sessenta) pessoas para o mercado de trabalho, foram contratados apenas 551 trabalhadores. Essa diferença se
dá por vários fatores, o primeiro é que para cada vaga são encaminhados em média de 2 à 4 candidatos, outro fator é que muitos
candidatos não possuem a qualificação exigida para vaga ofertada, vale ressaltar que existem Empresários que exigem uma qualificação
superior a função oferecida, além de outros fatores mais subjetivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O programa Mais Emprego, tem por finalidade ampliar as oportunidades de Trabalho e Renda, com o objetivo de atender pessoas em
idade economicamente ativa e desempregadas no Estado de Roraima. Recomendamos que sejam ampliadas as ofertas de qualificação
profissional, e sejam realizadas campanhas de sensibilização aos empresários com relação as qualificações mínimas exigidas para cada
vaga.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 34,15% da dotação final da LOA, as ações do programa
planejadas na elaboração do PPA 2020-2023 foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus 9COVID-19), conforme
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19. Vale ressaltar que 95% do recurso orçamentário que compõe a dotação final do programa, refere-se aos
recursos extraordinários para utilização no enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), que não estavam planejados
no PPA e que foram suplementados no orçamento da SETRABES em setembro/2020, prejudicando a sua execução total dentro do
exercício.

Avaliação dos resultados:
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O Programa 54 trata da política de emprego, trabalho e renda, que tem como finalidade proporcionar a geração de renda direcionada ao
empreendedorismo individual e autônomo, através de diversas oficinas de capacitação, do subsidio de linhas de crédito e através de
programas de geração de renda. Tem por finalidade ainda, acolher o cidadão e auxiliá-lo, na emissão da carteira de trabalho, na
qualificação profissional, na intermediação junto ao mercado de trabalho e na garantia dos direitos do trabalhador/cidadão através do
SINE/RR, como também no encaminhamento para recebimento do seguro desemprego. Dentre os avanços ocorridos para fortalecimento
da política do trabalho, emprego e renda em 2020, destaca-se a criação do Fundo Estadual do Trabalho (FET), que irá facilitar a captação
e recebimento de recursos federais para custeio e investimento nessa área, sendo que algumas ações que eram realizadas dentro da
unidade orçamentária da SETRABES (UO 23.101) foram transferidas para a unidade orçamentária do FET (UO 23.604), conforme dispõe
a Lei nº 1418, de 02 de julho de 2020.
Com a propagação da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado, foi necessário realizar um plano emergencial para
enfrentamento e combate ao vírus, buscando alternativas para manutenção da renda de várias famílias que ficaram em vulnerabilidade
social devido aos efeitos negativos da pandemia, como também buscando mão-de-obra temporária para subsidiar as diversas ações da
SETRABES em substituição aos servidores que necessitaram se afastar por ser do grupo de risco e/ou por terem contraído o vírus. A partir
do recebimento de recursos extraordinários da Lei nº 173/2020 foi possível iniciar a execução das ações emergenciais, como por exemplo
a contratação de seletivados para atender o "Projeto Cesta da Família".
Vale ressaltar que durante o ano de 2020, mesmo com as restrições de funcionamento decorrentes da pandemia, foi possível atender, de
forma presencial e eletrônica, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), as pessoas
que buscaram os serviços do SINE/RR (emissão de carteiras de trabalho, seguro desemprego e captação de vagas), atingindo mais de
100% da meta prevista, se somadas as metas realizadas das ações 2085 e 2487, especialmente para preenchimento e recebimento de
Seguro Desemprego. O SINE/RR, tem realizado um trabalho incansável na busca por parcerias junto às empresas do Estado, para
captação de vagas, conseguindo captar 1.831 vagas de emprego das quais 551 foram preenchidas pelos trabalhadores cadastrados no
SINE que foram encaminhados para entrevista nas empresas. Obtiveram resultados também, algumas medidas relacionadas a ação de
Fomento à Geração de Trabalho e Renda, com algumas oficinas de capacitação para os artesãos e feiras itinerantes realizadas no
decorrer do ano que tiveram a participação de 349 pessoas, também algumas atividades para impulsionar a economia solidária, com
reuniões e palestras para 253 pequenos produtores rurais, que resultaram em uma maior autonomia financeira e melhoria na renda dessas
famílias. Importante ressaltar ainda, a contratação temporária de 104 servidores para atuarem nas diversas ações de enfrentamento e
combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), especialmente na execução do ¿Projeto Cesta da Família¿ onde foram beneficiadas até
dezembro de 2020, aproximadamente 9.198 famílias que se encontram em vulnerabilidade social temporária em decorrência da pandemia.
Na revisão  do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, foi necessário fazer uma
readequação deste programa, com a criação e efetivação orçamentária do Fundo Estadual do Trabalho (FET), a partir do mês de
setembro, as medidas relacionadas a ação 2085 e 2348, passaram a ser incorporadas à ação "2487 - Fortalecimento da Política do
Trabalho", motivo pelo qual foram anulados os recursos orçamentários da PAOE 2085.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Gerenciais Falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Licitatórias Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos do Estado, paralização
na tramitação de processos não essenciais em decorrência da pandemia da COVID-19.

Administrativas Morosidade na tramitação de documentos, falta de definição dos processos de trabalho, baixa
capacidade operacional, capacitação insuficiente da equipe executora, recursos tecnológicos

obsoletos.

Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual do Trabalho - CETERR, Comissão Estadual de Emprego de Roraima -
COER, além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2085-Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Beneficiada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 6.121,00

Total: 6.121,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

9.000,00 6.121,00 68,01

Análise da Meta Física:
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A meta física desta ação teve seu desempenho prejudicado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos
nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela COVID-19. Foram ofertados apenas os serviços essenciais do SINE, que alcançaram as metas físicas satisfatórias para o
período de janeiro a agosto, sendo que a maior parte destes serviços ocorreram por meios de tecnologias remotas.
A partir do mês de setembro, com a criação e efetivação orçamentária do Fundo Estadual do Trabalho (FET), as medidas relacionadas a
ação 2085, passaram a ser incorporadas à ação 2487 - Fortalecimento da Política do Trabalho, motivo pelo qual não houve execução de
metas físicas na PAOE 2085 nos meses de setembro a dezembro de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Encaminhamento do trabalhador ao mercado
de trabalho, colocação de mão de obra.

68.01 A medida foi realizada
parcialmente, porém com
resultados considerados

satisfatórios, sendo que os
atendimentos

encaminhamentos ao
mercado de trabalho

aconteceram tanto de forma
remota, quanto presencial, em

decorrência da pandemia
ocasionada pelo coronavírus

(COVID-19).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais. Importante ressaltar que, a partir do mês de setembro todos os
recursos da ação 2085 foram anulados e as medidas e atividades relacionadas a esta ação foram incorporadas a ação "2487 -
Fortalecimento da Política do Trabalho", vinculada ao Fundo Estadual do Trabalho - FET/RR (UO 23.604).

Ação: 2348-Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador
Formal e Informal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Qualificada

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 198,00

Total: 198,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.840,00 198,00 10,76

Análise da Meta Física:
No período de janeiro a abril a ação foi realizada por meio de parcerias com o Sistema S, porém, devido as medidas de prevenção em
relação à pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), que restringiram os atendimentos, o SENAI cancelou todos os cursos de
Qualificação Profissional presenciais, motivo pelo qual esta ação teve um baixo desempenho não conseguindo atingir as metas físicas
previstas.
No período de maio a agosto, em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto
nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas
atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, não houve execução desta ação.
A partir do mês de setembro, com a criação e efetivação orçamentária do Fundo Estadual do Trabalho (FET), as medidas relacionadas a
ação 2348, passaram a ser incorporadas à ação 2487 - Fortalecimento da Política do Trabalho, motivo pelo qual não houve execução de
metas físicas nesta ação nos meses de setembro a dezembro de 2020.
.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Qualificar os trabalhadores para o mercado de
trabalho.

10.76 A medida foi executada
parcialmente, no período de

janeiro a abril, com a
qualificação de 198

trabalhadores, por meio de
parceria firmada com o

SENAI/RR. A partir de maio as
atividades de qualificação dos

trabalhadores foram
suspensas em decorrência da

pandemia do coronavírus
(COVID-19).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto nº
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais. Importante ressaltar que, a partir do mês de setembro 99% dos
recursos da ação 2348 foram anulados e as medidas e atividades relacionadas a esta ação foram incorporadas a ação ¿2487 ¿
Fortalecimento da Política do Trabalho¿ vinculada ao Fundo Estadual do Trabalho ¿ FET/RR (UO 23.604).

Ação: 2350-Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 602,00

Total: 602,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10.130,00 602,00 5,94

Análise da Meta Física:
A meta física da ação 2350 teve seu desempenho prejudicado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19. Porém obtiveram resultados, algumas medidas da ação, com oficinas de capacitação para 349 artesãos
e feiras itinerantes realizadas no decorrer do ano, também com atividades para impulsionar a economia solidária, através de reuniões e
palestras para 253 pequenos produtores rurais, que resultaram em uma maior autonomia financeira e melhoria na renda dessas famílias.
Outra medida da ação que teve alguma execução foi o "Meu Primeiro Negócio", onde foram iniciados os cadastros de 100 (cem) pessoas,
por meio da parceria firmada com a Agência de Fomento do Estado de Roraima (Desenvolve RR) que estão aguardando a liberação de
recursos, para serem beneficiadas com fomento a renda familiar.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Implementação do Programa Feiras
Estaduais.

11.63 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram
realizadas oficinas de

capacitação com artesanato e
confecção de máscaras

caseiras para 349 artesãos e
feiras itinerantes realizadas no

decorrer do ano.
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2 Apoio Técnico e Operacional a rede de
cooperação solidária estadual de resíduos

sólidos.

6.33 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram
realizadas reuniões e

palestras para 253 pequenos
produtores rurais, que

resultaram em uma maior
autonomia financeira e

melhoria na renda dessas
famílias.

3 Clube de Mães, Associações e Comunidades
Indígenas

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
COVID-19.

4  Meu Primeiro Negócio 8.85 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram

iniciados os cadastros de 100
(cem) pessoas, por meio da

parceria firmada com a
Agência de Fomento do

Estado de Roraima
(Desenvolve RR) que estão
aguardando a liberação de

recursos, para serem
beneficiadas com fomento a

renda familiar.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 49,62% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com serviços de terceiros pessoas jurídicas, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades
previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos
nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela COVID-19.

Ação: 3561-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Serviço Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 9.198,00
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Total: 9.198,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 9.198,00

Análise da Meta Física:
Com a propagação da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado, foi necessário realizar um plano emergencial para
enfrentamento e combate ao vírus e seus efeitos negativos, buscando alternativas para atender as famílias que ficaram em vulnerabilidade
social temporária em decorrência da pandemia, garantindo pelo menos que não falte alimentos em suas casas. A Ação 3561 foi criada a
partir do segundo semestre, para implementação dos recursos extraordinários da Lei nº 173/2020, fomentando a geração de emprego, por
meio da realização de processo Seletivo Simplificado nº 002/2020, que contratou 104 servidores, de forma emergencial e temporária, no
intuito de atender à necessidade de recursos humanos para atuarem nas diversas ações de enfrentamento e combate a pandemia do
coronavírus (COVID-19), especialmente na execução do ¿Projeto Cesta da Família¿ onde foram beneficiadas até dezembro de 2020,
aproximadamente 9.198 famílias que se encontram em vulnerabilidade social temporária, residentes nos municípios de Boa Vista, São
Luiz, São João da Baliza e Caroebe.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 1.	MEDIDA - Ações para Geração de Renda no
Enfrentamento a COVID-19.

33.84 A medida foi executada
parcialmente, uma vez que a

ação 3561 foi criada em
setembro, a partir do

recebimento de recursos
extraordinários da Lei nº

173/2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 33,84% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com pessoal e diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação. Vale
ressaltar que esta ação foi criada em setembro, a partir do recebimento de recursos extraordinários da Lei nº 173/2020.

Ação: 2487-Fortalecimento da Política do Trabalho

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23604-Fundo Estadual do Trabalho - FET/RR

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3.249,00

Total: 3.249,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10.840,00 3.249,00 29,97

Análise da Meta Física:
A ação 2487 está relacionada ao fortalecimento da política do trabalho no Estado de Roraima e foi efetivada a partir do mês de setembro
após a criação da Unidade Orçamentária 23.604 ¿ Fundo Estadual do Trabalho, incorporando as medidas relacionadas a ação 2085 e
2348, durante o período de setembro a dezembro foram realizados 3.249 atendimentos aos trabalhadores, por meio dos serviços
essenciais do SINE/RR, tais como: intermediação junto ao mercado de trabalho, encaminhamento para recebimento do seguro
desemprego e emissão de carteira de trabalho. Vale ressaltar que esta ação possui um quantitativo de 10.840 pessoas atendidas como
meta física prevista para 2020, conforme PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Habilitação do trabalhador ao Seguro
Desemprego e Intermediação e inclusão da

mão de obra ao mercado de trabalho.

36.1 A medida foi realizada
parcialmente, porém com
resultados considerados

satisfatórios, sendo que os
atendimentos e

encaminhamentos ao
mercado de trabalho

aconteceram tanto de forma
remota, quanto presencial, em

decorrência da pandemia
ocasionada pelo coronavírus

(COVID-19).

2 Qualificação Profissional e Social 0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
COVID-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto nº
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais. Importante ressaltar que, a ação 2487 foi efetivada a partir do
mês de setembro após a criação da Unidade Orçamentária 23.604 ¿ Fundo Estadual do Trabalho, tendo sua execução comprometida por
esses motivos.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 55-Proteção Social Especial

Objetivo do Programa: Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.

Público Alvo: Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima

Unidade Resp. Programa: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Atendimento a
Pessoas em Risco
Social

Fórmula: (Número
de pessoas
atendidas no
exercício / número
de atendimentos
previstos ao ano)
X 100

Fonte:
SETRABES

Anual Percentual 0 90 90 17,72 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

A análise dos indicadores deste programa é feita com base no desempenho das ações 2244 e 2473 que estão diretamente ligadas ao
atendimento as pessoas vulneráveis que tiveram seus direitos violados e seus vínculos familiares rompidos e se encontram sob os
cuidados do Estado, conforme os atendimentos prestados às pessoas acolhidas nos abrigos institucionais da SETRABES e atendimentos
realizados aos imigrantes. Então para mensurar o indicador do programa foram utilizados os desempenhos obtidos nas duas ações. O
índice ficou abaixo do previsto, considerando que a ação 2473 ainda não está sendo executada pela SETRABES, pois os atendimentos
aos imigrantes estão ocorrendo dentro dos abrigos mantidos pela Operação Acolhida, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. Vale
ressaltar que se fosse utilizadas apenas a ação 2244 ter-se-ia como índice apurado o valor de 176,67 ultrapassando em quase 100% o
índice previsto, isso porque desde o início da vinda de imigrantes venezuelanos para Roraima, os abrigos institucionais da SETRABES tem
funcionado com acolhimentos acima da sua capacidade, tendo superlotação em quase todos os períodos do ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O programa de Proteção Social Especial, tem a finalidade de garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social,
com violação de direitos contribuindo para reconstrução dos vínculos familiares e comunitários. Com a crescente migração Venezuelana
aumentou o número de pessoas e famílias necessitando de proteção, para que o Estado possa atender essa nova demanda, faz-se
necessário um maior investimento em aquisições de bens, ampliação da capacidade de atendimento nos abrigos existentes e ou
construção de novos abrigos, além de materiais e contratação de serviços, que possibilitem mais ações educativas, esportivas,
atendimento psicossocial e qualificação profissional para viabilizar a Proteção Social e a Inserção no mercado de trabalho desses usuários
e suas famílias.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 21,08% da dotação final da LOA, isso porque alguns
processos licitatórios tiveram seu andamento prejudicado em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19). Quanto aos recursos
extraordinários, específicos para enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), recebidos por meio das portarias nº
369/2020, 378/2020, 385/2020 e 468/2020, que correspondem a mais de 81% da dotação final do programa e que não estavam
planejados no PPA, sendo suplementados no orçamento da SETRABES, a partir do segundo semestre de 2020, sua utilização foi
realizada de forma parcial. Porém, considerando que a pandemia da COVID-19 irá permanecer no ano de 2021, seguindo as orientações
contidas no ACÓRDÃO Nº 3225/2020 - TCU - Plenário, de 02 de dezembro de 2020 e Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020, por
se tratarem de recursos transferidos diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Fundo Estadual de Assistência
Social (FEAS), os mesmos poderão ser reprogramados para execução das despesas de enfrentamento e combate a pandemia no
exercício de 2021.
Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, foi necessário fazer
uma readequação deste programa, incluindo uma ação para tratar das especificidades da imigração e excluindo-se as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades, agrupando-as em único programa, criado para esse fim - Programa 097.

Avaliação dos resultados:
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O Programa de Proteção Social Especial, organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter
especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, contribuindo para a
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, dividindo-se em dois níveis de complexidade: Média e Alta. A proteção de média
complexidade oferta serviços através dos atendimentos nos CREAS municipais, enquanto que a alta complexidade atua nos acolhimentos
em abrigos institucionais.
A proteção social especial de média complexidade é executada em âmbito municipal, ficando a SETRABES responsável pela coordenação
em nível estadual, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas pelos municípios dentro e fora dos CREAS, sendo
responsável ainda, por repassar o cofinanciamento federal dos recursos do PAEFI aos CREAS que adotaram o modelo regionalizado, em
Roraima 08 municípios aderiram a esse modelo, são eles: Alto Alegre, Amajarí, Cantá, Caracaraí, Iracema, Normandia, São João da
Baliza e Uiramutã, que devem receber recursos federais e estaduais para manutenção desses CREAS. Em 2020, foram repassados aos
municípios que apresentaram toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020, as parcelas de janeiro a maio
de 2019, oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e as parcelas de janeiro a setembro de 2020, oriundas do FNAS e do
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), o que possibilitou que esses municípios realizassem os atendimentos básicos nos CREAS,
como a proteção e atendimento a famílias e indivíduos (PAEFI), proteção social a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, serviço especializado em abordagem social, proteção
social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas Famílias. Outro cofinanciamento devido pelo Estado sob a responsabilidade
da SETRABES, que foi pactuado em CIB para início do repasse em 2020 é o Cofinanciamento Estadual de Ações Continuadas da
Assistência Social, feito em duas parcelas anuais, este cofinanciamento deve ser repassado pelo FEAS a 13 municípios que se
enquadram nos critérios da proteção social especial, tendo sido efetivados os repasses a 05 municípios que apresentaram toda a
documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020.
A proteção Social Especial de Alta Complexidade tem sua execução sob a responsabilidade do Estado, em virtude da falta de condições e
estrutura dos municípios, existindo atualmente seis abrigos institucionais, mantidos pela SETRABES, são eles: Abrigo Infantil, Abrigo
Masculino, Abrigo Feminino, Abrigo do Idoso, Abrigo de Maria e Casa de Passagem,  que possuem capacidade de atendimento, e
atendem as demandas de todos os municípios de Roraima, por determinações judiciais são encaminhados crianças, jovens, mulheres e
idosos, que tiveram seus direitos violados e seus vínculos familiares rompidos, para ficar sob proteção do Estado, tendo a SETRABES
realizado o acolhimento de 1.378 pessoas em  2020, totalizando um quantitativo de atendimentos durante o ano a essas pessoas
acolhidas, a 91.209 atendimentos no somatório de todos os abrigos institucionais, garantindo a segurança de acolhida a indivíduos e/ou
famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitário de origem.
Por se tratar de um serviço essencial, as atividades nos abrigos institucionais da SETRABES continuaram mesmo com o início da
pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado, sendo necessário a elaboração de um plano de ação emergencial para
enfrentamento e combate ao vírus, atendendo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, para evitar a propagação do vírus
dentro dos abrigos e proteger a saúde dos acolhidos institucionalizados. Ciente da situação dos estados e municípios, o Ministério da
Cidadania (MC) disponibilizou recursos específicos para os atendimentos socioassistenciais, por meio das portarias nº 369/2020,
378/2020, 385/2020 e 468/2020, por meio dos quais foi possível iniciar, a partir do segundo semestre, a execução das diversas ações
necessárias para manter o funcionamento dos abrigos durante o período da pandemia, inclusive com a contratação temporária de equipes
de referência em substituição aos servidores que necessitaram se afastar por ser do grupo de risco e/ou por terem contraído o vírus,
atendendo a 790 pessoas acolhidas nos abrigos institucionais da SETRABES.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Morosidade na tramitação de documentos.

Gerenciais Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e
indicadores atualizados.

Licitatórias Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos de execução e controle
interno do Estado, morosidade na tramitação dos processos licitatórios.

Técnicas Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários das
unidades de acolhimento, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público.

Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da pessoa com Deficiência - COEDE e Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR, além de
parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada, em ações de sensibilização emocional e espiritual, pedagógicas e
esportivas, como também, parcerias com órgãos do Poder Judiciário.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2244-Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.378,00

Total: 1.378,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
780,00 1.378,00 176,67

Análise da Meta Física:
A meta física teve seu desempenho superior ao previsto, devido ao fato de desde o início da vinda de imigrantes venezuelanos para
Roraima, os abrigos institucionais da SETRABES estarem funcionando com acolhimentos acima da sua capacidade, tendo superlotação
em quase todos os períodos do ano, outro fato a ser considerado está relacionado a um aumento nos casos de violência doméstica e
maus tratos, devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus (COVID-19), segundo matérias divulgadas em vários
meios de comunicação, também ocorreu um maior números de pessoas necessitando de abrigo nas casas de passagens devido a
familiares que tiveram que ser internados em Boa Vista, sendo mantidos ao longo do ano, os atendimentos básicos em todos os abrigos
institucionais sob a responsabilidade da SETRABES, como também as medidas necessárias à prevenção e contenção do coronavírus
dentro dos mesmos.
Vale ressaltar, que os abrigos da SETRABES, possuem rotatividade das pessoas acolhidas, conforme as determinações judiciais, sendo
que os abrigados recebem atendimentos diversos, diariamente, gerando um quantitativo de 91.209 atendimentos no ano de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Custeio dos Equipamentos de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade e Média

Complexidade

80 Houve atendimento de forma
regular nos abrigos

institucionais da SETRABES,
sendo realizadas todas as
atividades e atendimentos

básicos necessários ao
funcionamento dos abrigos.
Porém, as demais atividades

da medida foram prejudicadas
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

2 Fortalecimento das Ações de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, a
execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 50,70% da dotação final da LOA.

Ação: 2352-Cofinanciamento de Ações da Proteção Social Especial em Parceria
com Outros Órgãos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 13,00

Total: 13,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

22,00 13,00 59,09

Análise da Meta Física:
A ação 2352 está relacionada ao repasse do cofinanciamento federal dos recursos do PAEFI aos CREAS que adotaram o modelo
regionalizado, em Roraima 08 municípios aderiram a esse modelo, são eles: Alto Alegre, Amajarí, Cantá, Caracaraí, Iracema, Normandia,
São João da Baliza e Uiramutã, que devem receber recursos federais e estaduais para manutenção desses CREAS. Em 2020, foram
repassados aos municípios que apresentaram toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020, as parcelas
de janeiro a maio de 2019, oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e as parcelas de janeiro a setembro de 2020,
oriundas do FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), o que possibilitou que esses municípios realizassem os
atendimentos básicos nos CREAS, como a proteção e atendimento a famílias e indivíduos (PAEFI), proteção social a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, serviço especializado em
abordagem social, proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas Famílias. Outro cofinanciamento devido pelo
Estado sob a responsabilidade da SETRABES, que foi pactuado em CIB para início do repasse em 2020 é o Cofinanciamento Estadual de
Ações Continuadas da Assistência Social, feito em duas parcelas anuais, este cofinanciamento deve ser repassado pelo FEAS a 13
municípios que se enquadram nos critérios da proteção social especial, tendo sido efetivados os repasses a 05 municípios que
apresentaram toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020.
A meta física realizada da ação teve desempenho abaixo do previsto devido a inadimplências dos demais municípios que ficaram
pendentes de documentações necessárias a efetivação do repasse do cofinanciamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Cofinanciamento aos Municípios  PAEFI 87.5 Realizado repasse aos fundos
dos municípios beneficiários,

com exceção de Uiramutã que
não apresentou a

documentação solicitada.

2 Cofinancimento aos Municípios para Medidas
Sócio-Educativas   MSE   PAEFI MSE

100 Realizado repasse do recurso
federal para Medidas

Socioeducativas (MSE) ao
fundo do município de Cantá,
que é o único município que

aderiu a esse serviço.

3 Cofinanciamento das Ações da Proteção de
Alta e Média Complexidade aos Municípios

38.47 Foi realizado o repasse do
cofinanciamento estadual aos

municípios de Cantá, São
Luís, Alto Alegre, Rorainópolis

e São João da Baliza que
entregaram toda

documentação necessário,
ficando os demais municípios

inadimplentes.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo o percentual de 90,55% da dotação final da LOA, os recursos foram
utilizados, no pagamento de despesas com repasse de cofinanciamento aos municípios.

Ação: 2473-Execução de Atividades na Área de Defesa dos Direitos dos Migrantes e
Refugiados

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Pessoa Assistida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

7.000,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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A ação 2473 está relacionada ao atendimento de imigrantes, esta ação ainda não está sendo executada pela SETRABES, pois os
atendimentos aos imigrantes estão ocorrendo dentro dos abrigos mantidos pela Operação Acolhida, sob a responsabilidade do Exército
Brasileiro. A SETRABES, atende públicos migrantes em seus abrigos institucionais e unidades de atendimento já existentes, sendo que
esses atendimentos são computados, cada qual, em suas ações pertinentes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Custeio de Unidades de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade para defesa de

Migrantes e Refugiados

0 A medida não foi executada
devido aos atendimentos a
imigrantes ainda estarem

ocorrendo dentro dos abrigos
mantidos pela Operação

Acolhida, sob a
responsabilidade do Exército

Brasileiro.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação, devido aos atendimentos a imigrantes ainda estarem ocorrendo dentro dos abrigos mantidos
pela Operação Acolhida, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro.

Ação: 3559-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Serviço Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 790,00

Total: 790,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 790,00

Análise da Meta Física:
A ação 3559 não fazia parte do planejamento anual da SETRABES, tendo sido criada a partir do segundo semestre, para atender
exclusivamente o repasse de recursos extraordinários para combate e enfrentamento da Pandemia da COVID-19, nos atendimentos de
alta complexidade as pessoas com violação de direitos acolhidas nos abrigos institucionais sob a responsabilidade da SETRABES, são
eles: Abrigo Infantil, Abrigo Feminino, Abrigo Masculino, Abrigo de Maria, Abrigo do Idoso e Casa de Passagem, sendo realizados todos os
procedimentos necessários para atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) para
manter os atendimentos de forma regular aos 790 usuários acolhidos nessas unidades, no período de julho a dezembro de 2020, de forma
a prevenir e minimizar o contágio e disseminação do vírus nos abrigos institucionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Enfrentamento e combate ao coronavírus
(COVID-19) na proteção social especial.

12.68 Foram contratados servidores
temporários para compor as
equipes de referência dos
abrigos e disponibilizados
equipamentos de proteção

individual para toda a equipe
dos abrigos de forma  a

prevenir, enfrentar e combater
a proliferação do coronavírus

(COVID-19).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A execução financeira desta ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 12,68% da dotação final da LOA, os recursos foram
utilizados, no pagamento de despesas com aquisição de EPI'S, pagamento de pessoal, aquisição de cargas de gás, combustível e locação
de veículos, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades estabelecidas no plano da ação.  Vale ressaltar que esses
recursos extraordinários, específicos para enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), instituídos por meio das
portarias nº 369/2020, 378/2020, 385/2020 e 468/2020, não estavam planejados no PPA e foram suplementados no orçamento da
SETRABES, a partir do segundo semestre de 2020, sendo necessários vários procedimentos burocráticos para sua suplementação
orçamentária. Porém, considerando que a pandemia da COVID-19 irá permanecer no ano de 2021, seguindo as orientações contidas no
ACÓRDÃO Nº 3225/2020 - TCU - Plenário de 02 de dezembro de 2020 e Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020, por se tratarem
de recursos transferidos diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), os
mesmos poderão ser reprogramados para execução das despesas de enfrentamento e combate a pandemia no exercício de 2021.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 62-Proteção e Segurança ao Consumidor

Objetivo do Programa: Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Atendimento aos
Interesses do
Consumidor

Fórmula: Número
de solicitações
resolvidas /
Número de
solicitações
demandadas X
100

Fonte:
PROCON/SEJUC

Anual Percentual 100 80 80 100,00 31/12/2020

Taxa de
estabelecimentos
comerciais
visitados no
Estado

Fórmula: Número
de
estabelecimentos
comerciais
visitados ao ano /
Total de
estabelecimentos
comerciais
existentes no
Estado X 100

Fonte: IPEM

Anual Percentual 98 92 92 77,91 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: A taxa de atendimentos solucionados ficou acima da expectativa prevista, pois
mesmo com as medidas de prevenção e cumprimento aos decretos governamentais,
mediante ao enfrentamento à Pandemia causada pelo Covid - 19 (coronavírus), onde
ficaram suspensos os atendimentos presenciais na sede do Procon Estadual de
Roraima, desde março do corrente ano , onde as reclamações, denúncias e consultas,
sendo realizadas apenas através dos canais de atendimentos, em regime de tele
trabalho (home office) tivemos como corriqueiramente, atendimentos realizados
também através das plataformas digitais, onde foram sanadas dúvidas dos
consumidores, não contabilizadas como números de atendimentos. Desta forma, pode
ser observado que, mesmo com o cenário pandêmico instalado desde o começo do
ano de 2020, esta Coordenadoria de Defesa do Consumidor não deixou de trabalhar
com afinco na tentativa de atingir a meta prevista para o exercício de 2020, e mesmo
não atingindo sua Meta física o PROCON/RR tem dado retorno integral aos casos que
lhes são demandados, assim sendo, vem atuando de forma efetiva no resguardo dos
direitos dos consumidores, realizando registros e solucionando reclamações.
IPEM: O índice alcançado nas visitas aos estabelecimentos, onde são executadas as atividades técnicas vinculadas ao planejamento
(pactuadas x executadas) demonstra que a área técnica do IPEM/RR, vêm alcançando resultados proximo do estabelecidos pelo
INMETRO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
IPEM: Recomendamos que cursos na áreas de planejamento, orçamentos e finanças sejam aplicadas as unidades auxiliando o
entendimento e melhorando a avaliação.

Análise da Execução Financeira:
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SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria, onde tivemos as atividades comprometidas em
decorrência da suspensão das atividades administrativas em cumprimento aos Decretos, para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19, com dificuldades na abertura dos processos licitatórios.

IPEM: O convênio de cooperação técnica INMETRO X IPEM/RR, estabelece que as despesas de custeio e investimento, seriam
executadas através de transferência de parte da arrecadação efetuada pelo Instituto. No decorrer do exercício de 2020 o Inmetro efetuou
vários contingenciamentos, e uma redução de recursos, o que não afetou a execução das atividades programadas do Instituto, em função
do superávit apurado no exercício 2019/2020.
Ainda ficou estabelecido que todas as despesas de pessoal seriam executadas através de repasse do Tesouro estadual e se houver
necessidade e disponibilidade financeira as despesas de custeio também. Mais o Instituto tem executado todo o custeio e investimentos
com recursos de convênio.

Avaliação dos resultados:
SEJUC: Os resultados foram satisfatórios diante do objetivo do programa,  pois mesmo com as atividades comprometidas em decorrência
da suspensão das atividades administrativas em cumprimento aos Decretos, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela Covid-19, onde ficaram suspensos os atendimentos presenciais na sede do Procon Estadual de Roraima desde março de 2020, com
as reclamações, denúncias e consultas, sendo realizadas apenas através dos canais de atendimentos , em regime de tele trabalho (home
office), tivemos como corriqueiramente, atendimentos realizados também através das plataformas digitais, onde foram sanadas duvidas
dos consumidores,  e atendimentos por todos os setores realizados pelo PROCON/RR, onde o mesmo vem atuando de forma efetiva no
resguardo dos direitos dos consumidores, realizando registros e solucionando reclamações.

IPEM: No decorrer do exercício de 2020, houve avanço quanto as atividades executadas alcançando índice regular do previsto.
Demonstrando integração das equipes do Instituto quanto a realização das tarefas, que além de inúmeras revisões efetuadas no plano de
trabalho (PT) por determinação do INMETRO não impactou no alcance das metas.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias SEJUC: Baixo orçamento, sendo priorizado os serviços essenciais para a manutenção do Sistema

Penitenciário do Estado.

Administrativas SEJUC: Insuficiência de efetivo operacional e administrativos para atendimento das demandas
apresentadas.

Financeiras SEJUC: Morosidade nas autorizações financeiras para pagamento das despesas.

Orçamentárias IPEM: De acordo com a Lei 8.666/93
IPEM: Não há restrições pois executamos o orçamento em consonância com a CORED/INMETRO

Administrativas IPEM: Informamos que o Instituto funciona com servidores de cargo comissionado.

Outras IPEM: Crise sanitária (Covid 19)

Financeiras IPEM: Redução dos recursos repassados.

Participação Social:

IPEM: A participação neste IPEM junto a sociedade além de Proteção e Segurança ao Consumidor, através de fiscalizações e dada na
proporção em que os resultados demonstram que o programa cumpre sua finalidade, e após disponibilizar meios de comunicação para
participação da sociedade através do 0800 95 1000 para sugerir, reclamar e denunciar, isso refletiu no
resultado.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2143-Serviço de Metrologia Legal

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima

Produto: Instrumento Aferido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3.303,00

Total: 3.303,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

8.664,00 3.303,00 38,12

Análise da Meta Física:
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Na elaboração do PPA, ficou prevista a execução de 8.664,00 instrumentos a serem aferidos, porém com os ajustes no PT (plano de
trabalho) por determinação do INMETRO, houve uma redução nos recursos repassados e nas quantidades de instrumentos aferidos para
4.289. Porém foram realizadas 3.303 aferições em instrumentos. Ou seja, em relação ao que foi determinado pelo Inmetro, no Plano Anual
de Trabalho para 2020, a meta foi satisfatória, todavia, relativamente ao que estava programado no PPA, ficou abaixo, o que é plenamente
justificável, haja vista o contingenciamento aplicado ao Inmetro e refletido nas metas estabelecidas ao IPEM.
Ressalte-se, uma vez mais, que o Instituto alcançou uma taxa satisfatória da meta planejada no PT (Plano Anual de Trabalho) do Inmetro.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 AÇÕES DE METROLOGIA LEGAL. 79 Aferição de balanças de
pequeno, médio e grande

porte, volumetria, inspeção e
re-inspeção de carga

perigosa, aferição de bicos de
bombas medidoras e

cadastramento, aferição de
tacógrafo, taxímetros ,

hidrômetro etc

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Essa ação refere-se à execução de despesas com diárias para os agentes técnicos que executam fiscalização nos diversos municípios do
Estado de Roraima, bem como à aquisição de padrões de trabalho, como balanças, massas, etc.
As diárias foram executadas, no entanto, a aquisição dos padrões de trabalho não foi finalizada, em virtude de entraves no processo
licitatório, haja vista que, por se tratarem de objetos muito específicos, o processo torna-se bem mais dificultoso. Isso fez com que a régua
apontasse para o índice altamente deficiente.

Ação: 2144-Serviço de Fiscalização da Qualidade

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima

Produto: Inspeção Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2.971,00

Total: 2.971,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5.760,00 2.971,00 51,58

Análise da Meta Física:
Na elaboração do PPA, ficou prevista a execução de 5.760,00 Inspeção Realizada, porém com os ajustes no PT (plano de trabalho) por
determinação do INMETRO, houve uma redução nos recursos repassados e nas quantidades de Inspeções Realizadas para 3.163 Porém
foram realizadas 2.971 Inspeção Realizada. Ou seja, em relação ao que foi determinado pelo Inmetro, no Plano Anual de Trabalho para
2020, a meta foi satisfatória, todavia, relativamente ao que estava programado no PPA, ficou abaixo, o que é plenamente justificável, haja
vista o contingenciamento aplicado ao Inmetro e refletido nas metas estabelecidas ao IPEM.
Ressalte-se, uma vez mais, que o Instituto alcançou uma taxa satisfatória da meta planejada no PT (Plano Anual de Trabalho) do Inmetro.
Na elaboração do PT ficou prevista a execução de 2.583 ações (exames) laboratoriais, que no final, resultaria em 50 processos (0,23%
das ações laboratoriais). Com as constantes revisões no PT/2020 (plano de trabalho), determinadas pelo INMETRO, foram previstas 3.163
ações que resultariam em 31 processos (0,31% das ações laboratoriais). Porém, foram realizadas 296 ações laboratoriais, com resultado
final de 50 processos (10% das ações) elevando o índice da realização de meta.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fiscalização e Aferição de produtos e serviços 70 Exames laboratoriais, exame
da conformidade dos

produtos, etc

2 FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
REGULAMENTADOS PELO INMETRO

83

3 INSPEÇÃO VEICULAR 0
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Como é sabido, a execução orçamentaria e financeira do ano de 2020 desta Secretaria, bem como de todas as Secretarias do Estado, foi
prejudicada pela grave crise financeira que se instalou no Executivo Estadual desde o ano de 2018, levando à primeira intervenção federal
total em uma Unidade da Federação (Decreto FEDERAL n° 9.602, de 8 de dezembro de 2018), e à edição, pelo interventor federal, de
Decreto de Calamidade Financeira, de n° 26.404-E, de vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito, prorrogado até o final de 2019, pelo
Decreto n° 27.163-E, de 26 de junho de 2019.
Diante da crise sanitária mundial, o estado de Roraima determinou por meio do Decreto Estadual n.º 28.635-E, de 22 de março de 2020,
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), diante das informações, o gestor da pasta,
assim como o governador, teve a preocupação e dar prioridade para com o reequilíbrio das contas públicas, com o pagamento do salário
dos servidores - o que vem acontecendo de maneira rigorosa dentro do mês trabalhado, dentre outras obrigações.
Quanto ao estágio orçamentário das despesas de fixação, empenho, e liquidação, estas sempre foram operacionalizadas majoritariamente
por esta Unidade Orçamentária, sendo que o estágio final (pagamento) era regularmente executado pela SEFAZ, todavia, o decreto nº
26.696-E de 15 de abril de 2019, tornou o estágio de pagamento descentralizado no Governo do Estado de Roraima, cabendo a cada UO
a efetivação desta fase final da despesa.
Em atendimento ao Decreto 29.558-E de 13 de novembro de 2020, que dispõe sobre orientação as Unidades Orçamentária-UO, com
relação aos procedimentos para o encerramento financeiro de 2020, onde em seu art. 17 determinou o cancelamento dos Restos a Paga
não Processados, referentes aos exercícios de 2019 e anteriores.
Essa ação refere-se à execução de despesas com diárias para os agentes técnicos que executam fiscalização nos diversos municípios do
Estado de Roraima, bem como à aquisição de padrões de trabalho, como balanças, massas, etc.
As diárias foram executadas, no entanto, a aquisição dos padrões de trabalho não foi finalizada, em virtude de entraves no processo
licitatório, haja vista que, por se tratarem de objetos muito específicos, o processo torna-se bem mais dificultoso. Isso fez com que a régua
apontasse para o índice altamente deficiente.

Ação: 3547-Construção da Sede Administrativa do IPEM/RR

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Obra concluída no Exercício 2019, com aditivo em 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção da sede administrativa do IPEM
no município de Boa Vista do Estado de

Roraima

40 Construção da sede
administrativa do IPEM no
município de Boa Vista do

Estado de Roraima

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Obra concluída no Exercício 2019, somente com pagamento de Restos a Pagar.

Ação: 3548-Construção do Posto de Aferição do IPEMRR

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Total: 0,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Construção do posto de aferição do  município
de Boa Vista Estado de Roraima

0

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve repasse para esta finalidade.

Ação: 2243-Defesa dos Interesses do Consumidor

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Produto: Consumidor Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2.729,00

Total: 2.729,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.000,00 2.729,00 90,97

Análise da Meta Física:
SEJUC: Foram realizados 1.725 (mil setecentos e vinte e cinco) atendimentos por meio de reclamações abertas e ainda 36 (trinta e seis)
audiências de conciliação advindas de processos administrativos com objetivo de solucionar as demandas consumeristas antes de atingir
o Poder Judiciário, houveram no campo técnico da fiscalização, 76 (setenta e seis) denúncias, 48 (quarenta e oito) diligências e 35 (trinta e
cinco) notificações de fiscalização, no setor jurídico foram realizados notificações oriundas de reclamações, 32 (trinta e dois), notificações
de fiscalizações decorrentes de autuações, 66 (sessenta e seis) notas técnicas (recomendações) a diversos fornecedores de produtos e
serviços, 26 (vinte e seis) procedimentos administrativos advindos de denúncias fundamentadas e ainda 29 (vinte e nove) participações em
eventos (reuniões Senacon, Condecon, Conselhos de Usuários e cursos) pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor. Vale mencionar
que, como medida de prevenção e cumprimento aos decretos governamentais, mediante ao enfretamento à Pandemia causada pelo Covid
- 19 (coronavírus), ficaram suspensos os atendimentos presenciais na sede do Procon Estadual de Roraima, desde março de 2020.
Outrossim, conforme Decreto Estadual nº 28.635-E, passamos a fiscalizar o uso de máscaras e aglomerações para a prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19, conforme foram realizadas 153 (cento e cinquenta e três) orientações. Cabe ainda
informar que, continuamos com os programas e campanhas educativas, ingressando no programa cuidando do servidor realizados em 3
(três) secretarias, no qual o órgão atende diretamente os servidores, nas campanhas educativas quanto o uso de máscaras ¿ Covid 19,
adesivação com divulgação dos números de atendimento do Procon, e Ação da Vitrine Legal com panfletagens e orientações aos
comerciantes locais, totalizando as ações com 500 (quinhentos) adesivos, panfletos e orientações.
Tendo em vista, as reclamações, denúncias e consultas, sendo realizadas apenas através dos canais de atendimentos pelos números: 95-
999172.4008 e 95-99176.0022, em regime de tele trabalho (home office) tivemos como corriqueiramente, atendimentos realizados também
através das plataformas digitais, onde foram sanadas duvidas dos consumidores, não contabilizadas como números de atendimentos,
somando um total de 2.729 atendimentos por todos os setores realizados pelo PROCON/RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Atendimento aos interesses do Consumidor. 100 SEJUC:  Realização de
registros com a abertura de

formulários de reclamações e
solucionando as reclamações.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria, mediante as dificuldades na abertura dos processos
licitatórios, em razão do enfrentamento à Pandemia causada pelo Covid - 19 (coronavírus).

Ação: 2462-Operacionalização do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 26602-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Sirvo-me do presente, para informar que a unidade orçamentária do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, foi criada pela lei
nº 1.371/2020 (lei anexa ao processo), que ¿Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020.¿ E, portanto,
destacamos que em conformidade com os princípios legais que regem a administração pública, a execução dos recursos deve ocorrer em
consonância com as normas legais, como:
I - A nomeação dos conselheiros do conselho estadual de defesa do consumidor, em decreto governamental, o que ocorreu somente em
12 de agosto de 2020;
II - A publicação do decreto que regulamenta a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, publicado no diário
oficial nº 3784 do dia 18 de agosto de 2020. Informamos ainda que, após a publicação dos decretos, solicitamos o lançamento dos valores
no FIPLAN das ações do plano de aplicação, aprovado em ata de reunião do PRODEC realizada no dia 14 de setembro de 2020, e o
encaminhamento a SEPLAN para orçamentação na unidade orçamentária do FEDC.
Entretanto, é importante informar que, em virtude da aproximação do final do exercício financeiro de 2020, os prazos ficariam inviáveis
para a execução das ações do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, sendo a solicitação recomendada para o exercício de 2021.
Informamos que, tal recomendação foi decidida em reunião com o Controlador Geral do Estado, no dia 23 de outubro de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Operacionalizar o Fundo Estadual de Defesa
do Consumidor - FUNDECON.

0 SEJUC: Informo que a
unidade orçamentária do

Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, foi criada pela lei

nº 1.371/2020 (lei anexa ao
processo), que ¿Estima a

receita e fixa a despesa do
Estado para o exercício
financeiro de 2020. E,

portanto, destacamos que em
conformidade com os

princípios legais que regem a
administração pública, a

execução dos recursos deve
ocorrer em consonância com

as normas legais, como:
I - A nomeação dos

conselheiros do conselho
estadual de defesa do

consumidor, em decreto
governamental, o que ocorreu
somente em 12 de agosto de

2020;
II - A publicação do decreto

que regulamenta a aplicação
dos recursos do Fundo
Estadual de Defesa do

Consumidor, publicado no
diário oficial nº 3784 do dia 18

de agosto de 2020.
Informamos ainda que, após a

publicação dos decretos,
solicitamos o lançamento dos
valores no FIPLAN das ações

do plano de aplicação,
aprovado em ata de reunião
do PRODEC realizada no dia
14 de setembro de 2020, e o
encaminhamento a SEPLAN

para orçamentação na
unidade orçamentária do

FEDC.
Entretanto, é importante

informar que, em virtude da
aproximação do final do

exercício financeiro de 2020,
os prazos ficariam inviáveis

para a execução das ações do
Fundo Estadual de Defesa do

Consumidor, sendo a
solicitação recomendada para

o exercício de 2021.
Informamos que, tal

recomendação foi decidida em
reunião com o Controlador

Geral do Estado, no dia 23 de
outubro de 2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Sirvo-me do presente, para informar que a unidade orçamentária do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, foi criada pela lei
nº 1.371/2020 (lei anexa ao processo), que ¿Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020.¿ E, portanto,
destacamos que em conformidade com os princípios legais que regem a administração pública, a execução dos recursos deve ocorrer em
consonância com as normas legais, como:
I - A nomeação dos conselheiros do conselho estadual de defesa do consumidor, em decreto governamental, o que ocorreu somente em
12 de agosto de 2020;
II - A publicação do decreto que regulamenta a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, publicado no diário
oficial nº 3784 do dia 18 de agosto de 2020. Informamos ainda que, após a publicação dos decretos, solicitamos o lançamento dos valores
no FIPLAN das ações do plano de aplicação, aprovado em ata de reunião do PRODEC realizada no dia 14 de setembro de 2020, e o
encaminhamento a SEPLAN para orçamentação na unidade orçamentária do FEDC.
Entretanto, é importante informar que, em virtude da aproximação do final do exercício financeiro de 2020, os prazos ficariam inviáveis
para a execução das ações do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, sendo a solicitação recomendada para o exercício de 2021.
Informamos que, tal recomendação foi decidida em reunião com o Controlador Geral do Estado, no dia 23 de outubro de 2020.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 67-Desenvolvimento da Educação Superior

Objetivo do Programa: Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.

Público Alvo: População em Geral

Unidade Resp. Programa: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Matrículas
Efetivadas nos
Cursos de
Extensão,
Graduação e Pós-
Graduação

Fórmula: Nº de
Matrículas
Efetivadas/Nº de
Matrículas
Ofertadas x 100

Fonte: UNIVIRR

Anual Percentual 0 62 50 54,00 31/12/2020

Taxa de
Matrículas
Efetivadas nos
Cursos de
Extensão

Fórmula: Número
de matrículas
efetivadas /
Número de
matrículas
orfetadas X 100

Fonte: Pró-
Reotoria de Ext. e
Cult.-UERR

Anual Percentual 100 100 100 100,00 31/12/2020

Taxa de Bacharéis
e Licenciados
Formados

Fórmula: Nº de
concluentes / Nº
de matrículas X
100

Fonte: UERR

Anual Percentual 35 37 35.5 0,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

UERR: 1 No semestre 2020.1, foram efetivadas 482 matrículas de alunos ingressantes e 1.194 de alunos veteranos. No semestre 2020.2,
foram matriculados 1.351acadêmicos veteranos. Em razão da pandemia do SARS-COV-2, não houveram matrículas de novos alunos no
2º semestre. Considerando a pandemia doSARS-COV-2 e as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Governo do
Estado de Roraima (Decretos nº 28.587-E de 16/03/2020 e nº28.663-E de 31/03/2020), pelo Conselho Estadual de Educação de Roraima
(Resoluções CEE/RR nº 07/2020 de 07/04/2020 e nº 29/2020 de 17/12/2020) epelo Conselho Universitário da UERR (Resolução nº
001/2020 de 26/06/2020), o regime acadêmico especial foi estabelecido na UERR para dar continuidadeàs atividades acadêmicas de
ensino, pesquisa e extensão durante o período de distanciamento social para prevenção ao contágio pelo SARS-CoV-2. Em virtudedisso,
não foram realizadas colações de grau de alunos concluintes no ano de 2020. A colação de grau ocorrerá em 22/02/2021 por
videoconferência. Como não houveram concluintes em 2020, o indicador do programa é 0.
2. Foram realizadas 2.990 matriculas em 30 cursos de extensão universitária, tendo sido disponibilizadas 2.990 vagas, de forma que o
indicador é 100.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
UERR: A maior dificuldade enfrentada pela Universidade Estadual é de natureza orçamentária e financeira. As sucessivas restrições
orçamentárias sofridas ao longo dos anosengessam o planejamento institucional, dificultam a manutenção das atividades de ensino,
pesquisa e extensão e inviabilizam os investimentos necessários em infraestrutura dos campi. A reformulação orçamentária é
imprescindível para o ideal desenvolvimento do Ensino Superior no Estado.

UNIVIRR: Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:
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UERR: A principal fonte de manutenção da UERR são os repasses efetuados pelo Governo do Estado e devido à redução desses
repasses para atender as despesas de custeio e capitalno exercício de 2019, a execução do Programa não ocorreu de forma ideal. O
Programa é parcialmente executado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto. No quetange à UERR, todas as atividades
finalísticas executadas são alocadas no Programa de Desenvolvimento da Educação Superior, especialmente no que tange às ações
deExtensão e Cultura (PAOE 2241), Desenvolvimento do Ensino Superior (PAOE 2314) e Pesquisa e Pós-Graduação (PAOE 2330).
Os Índices de Planejamento PPD e Execução COFD altamente deficientes se devem especialmente às Emendas Parlamentares
Individuais na Fonte de recursos 101 uma vezque estes recursos correspondem a 81% da Dotação Inicial da LOA. Ao longo do exercício
2020, cerca de 50% das Emendas Parlamentares aprovadas foram remanejadas paraoutras secretarias e órgãos do Estado. Além disso, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 6308 estabeleceu que 50% do remanescente das Emendas deveria ser direcionada àSaúde para
subsidiar os gastos efetuados na pandemia. Dessa forma, a execução das Emendas foi seriamente comprometida, gerando o baixo índice
de empenhamento dadespesa no Programa 067 e ocasionando os Índices PPD e COFD Altamente deficientes.
Ademais, não houve repasse de convênio federal no exercício 2020, fazendo com que o saldo inicialmente previsto na LOA na fonte de
recursos 108 permanecesse disponívelao término do exercício. Ressalta-se, ainda, que as fontes 100 (tesouro estadual) e 150
(arrecadação própria) também tiveram sua execução reduzida em razão das medidas dedistanciamento necessárias ao combate ao
contágio pelo coronavírus, uma vez que o ano letivo de 2020 teve como principal ferramenta pedagógica o ensino remoto, visando
aproteção da comunidade acadêmica e a contenção da proliferação do vírus.

UNIVIRR: Execução Financeira deste programa ficou comprometida considerando os vários fatores dentre eles a calamidade pública em
todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

Avaliação dos resultados:
UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelo estado de emergência em saúde pública causado pelo SARS-CoV-2, que gerou a
necessidade de diversas medidas deenfrentamento ao contágio do novo coronavírus. A principal medida adotada pela Universidade
Estadual de Roraima foi a regulamentação do regime acadêmico especial paracontinuidade das atividades acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão durante o período de distanciamento social, em consonância com o Conselho Pleno do ConselhoNacional de
Educação (Pareceres nº 5/2020 de 28/04/2020 e nº 9/2020 de 08/06/2020) e com o Conselho Estadual de Educação ¿ CEE/RR
(Resoluções nº 007/2020 de07/04/2020 e nº 29/2020 de 17/12/2020). A Resolução nº 001/2020 CONUNI/UERR de 2I6/06/2020
estabeleceu o ensino na modalidade de atendimento pedagógico nãopresencial para substituição das atividades acadêmicas presenciais,
com alternativas pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação einformação, como videoaulas,
videoconferência, uso de ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais, materiais impressos de leituras e afins.
Mesmo com os desafios do ensino remoto, a UERR manteve seus 24 cursos de graduação distribuídos nos campi de Boa Vista,
Rorainópolis, São João da Baliza e Caracaraí,sendo 12 cursos de Bacharelado e 12 cursos de Licenciatura, com um total de 1.351 alunos
matriculados. Na Extensão, esta IES executou 30 projetos de Extensão e Culturavoltados para as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos
Humanos, Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho através da realização deseminários, congressos,
cursos, minicursos, oficinas, simpósios, encontros culturais, semanas e ciclos de palestras, a maioria na modalidade de
live
. Na Pós-Graduação,manteve os 09 Cursos de Pós-Graduação a nível Especialização, 04 Cursos a nível de Mestrado e 03 Programas de
Doutorado. Foram ofertadas 07 novas turmas de pós-graduação, sendo 04 mestrados e 3 especializações, com emissão de 33 diplomas
de Mestrado e 73 certificados de especialização.

UNIVIRR:A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2020, entre eles
a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-19 (Corona Vírus). Mesmo com toda dificuldade foram ofertados vários cursos de extensão, graduação e pós-graduação por meio
do sistema de parcerias realizado com as instituições de Ensino Federal (convênio sem ônus), UFRR, UFAM, IFAM, IFRR, SENAI, SENAR
e FIOCRUZ.
Onde foram ofertados os seguintes cursos:
* 20 cursos de extensão (Oficina de capacitação de saúde mental, formação e servidores do IPERR, formação de plataforma EDUCARR,
programa de cesta da família SETRABES, aplicação da avaliação de policiais militares, informática básica, curso de informática
intermediaria) totalizando 1.425 pessoas capacitadas:

* 01 curso de pós-graduação área de educação, Ciências é 10 totalizando 24 inscritos.
     Com um total de alunos inscritos nos vários cursos de 1.449.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Orçamentárias UERR ¿ O Orçamento aprovado para UERR foi insuficiente para comportar gastos com

investimento e infraestrutura,, especialmente considerando as limitações de empenho impostas
por Decretos Estaduais.

Administrativas UERR - A implantação do SEI durante o período de pandemia e trabalho remoto ofereceu um
desafio à tramitação processual no exercício, demandando um esforço coletivo para adaptação às

novas tecnologias

Tecnológicas A falta de investimento em infraestrutura tecnológica dificultou a adaptação ao ensino e trabalho
remoto, onde a tecnologia foi um valioso aliado para propiciar condições de estudo e trabalho.

Financeiras UNIVIRR - Limitações orçamentárias (Decretos 28.358-E, 23/01/2020, 28.709-E, 15/04/2020, e
29.027-E, 08/07/2020, limitação de empenho das dotações programadas na LOA 2020), impactou

nas cotas financei

Administrativas UNIVIRR - Os trabalhos administrativos da UNIVIRR, foram dificultados por restrições
orçamentário/financeiro, somadas as limitações referentes à epidemia causada pelo COVID-19

(Corona Vírus).

Orçamentárias UNIVIRR - Limitações orçamentárias (Decretos 28.358-E, 23/01/2020, 28.709-E, 15/04/2020, e
29.027-E, 08/07/2020, limitação de empenho das dotações programadas na LOA 2020), impactou

nas cotas financei

Tecnológicas UNIVIRR - Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos
municípios do Estado de Roraima.

Participação Social:
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UERR: As atividades desenvolvidas no ano letivo de 2020 foram desenvolvidas em modo digital, a maioria na modalidade de
live. . Como destaque de atividades no ano de2020, citamos os projetos: Direitos Humanos em tempos voláteis: contribuições das
tecnologias educacionais; I Encontro de Discente de Mestrado em Educação ¿ PPGE&#8260;UERR - A pesquisa como instrumento de
construção de uma prática educativa inovadora, Corona vírus: Cuidados em Saúde &#8260;Prevenção e Transmissão e XIII Jornada
deLinguística e Filologia da Língua Portuguesa da UERR-RR em parceria com a XV Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua
Portuguesa / Seminário científico:
língua portuguesa e literatura (das especializações). Consideramos esses eventos de maior relevância pela temática e alcance de público,
tendo em vista nomes depesquisadores nacionais e internacionais que contribuíram para formação acadêmica de nossos discentes.

UNIVIRR: A participação do público alvo deu-se por meio da plataforma tecnológica Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem do
Governo Federal), assim como, por meio das redes sociais.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2241-Realização de Cursos de Extensão Universitária

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Profissional Capacitado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2.990,00

Total: 2.990,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

450,00 2.990,00 664,44

Análise da Meta Física:
No ano de 2020, frente à situação atípica de crise sanitária de ordem pandêmica, o isolamento social tem sido a recomendação mais
importante da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conter, ou pelo menos moderar a proliferação do SARS-COV-2. Esse contexto
fez com que a extensão universitária se voltasse para atividades digitais, de modo que pudesse levar à comunidade em seus lares, através
das telas, ações antes presenciais. Dessa forma, alguns projetos foram reformatados para o meio digital e realizados por meio de lives na
forma de seminários, congressos, cursos, minicursos, oficinas, simpósios, encontros culturais, semanas, ciclos de palestras. Todo o
empenho dos coordenadores dos projetos e dos participantes foi voltado para atender à comunidade participante.
Em 2020, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, responsável pela execução da PAOE 2241, cadastrou 50 projetos de extensão voltados
para as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.
Desses, 30 foram executados, 10 cancelados e 10 postergados para execução em 2021. Tais ações são categorizadas conforme suas
características específicas como seminários, congressos, cursos, minicursos, oficinas, simpósios, encontros culturais, semanas e ciclos de
palestras. As atividades desenvolvidas no ano letivo de 2020 foram desenvolvidas em modo digital, a maioria na modalidade de live. Como
destaque de atividades no ano de 2020, citamos os projetos: Direitos Humanos em tempos voláteis: contribuições das tecnologias
educacionais; I Encontro de Discente de Mestrado em Educação ¿ PPGE &#8725;UERR - A pesquisa como instrumento de construção de
uma prática educativa inovadora, Corona vírus: Cuidados em Saúde &#8725; Prevenção e Transmissão e XIII Jornada de Linguística e
Filologia da Língua Portuguesa da UERR-RR em parceria com a XV Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa /
Seminário científico: língua portuguesa e literatura (das especializações). Consideramos esses eventos de maior relevância pela temática
e alcance de público, tendo em vista nomes de pesquisadores nacionais e internacionais que contribuíram para formação acadêmica de
nossos discentes.

 O Índice Altamente Deficiente se deve ao fato das ações de extensão terem sido intensificadas no exercício 2020 pela maior facilidade de
alcance ao público alvo nos meios digitais, superando as expectativas de matrículas de 450 para 2.990.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Oferta de cursos de capacitação, qualificação
e aperfeiçoamento

0 Não houve pagamento de
despesas para oferta de
cursos de capacitação,

qualificação e
aperfeiçoamento em razão
das medidas adotadas para

controle da pandemia causada
pelo SARS-CoV-2. Os cursos
e ações realizadas ocorreram

de forma online e remota,
visando a proteção da

comunidade acadêmica.
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2 Pagamento de despesas com o Programa de
Financiamento Interno para ações de

extensão da UERR.

0 Não houve pagamento de
despesas com o Programa de
Financiamento Interno para

ações de extensão da UERR
em razão das medidas

adotadas para controle da
pandemia causada pelo SARS

-CoV-2, que ocasionaram a
suspensão temporária na
implantação do referido

programa.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A realização orçamentária e financeira da ação foi comprometida pelas medidas de distanciamento social necessárias ao combate da
pandemia do SARS-COV-2, em obediência aos protocolos de segurança estabelecidos pela Resolução nº 001/2020 de 26/06/2020. O
regime acadêmico especial foi estabelecido na UERR para dar continuidade às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão
durante o período de distanciamento social para prevenção ao contágio pelo SARS-CoV-2, devendo perdurar por todo o período de
emergência em saúde pública de importância internacional, conforme Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020. As ações extensionistas foram
realizadas de forma online, não incorrendo em gastos com palestrantes ou infraestrutura de eventos, de forma que o planejamento
institucional não foi cumprido conforme previsto, gerando os índices Altamente deficientes da PAOE.

Ação: 2314-Desenvolvimento do Ensino Superior

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Aluno Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.351,00

Total: 1.351,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.500,00 1.351,00 90,07

Análise da Meta Física:
No semestre 2020.1, foram efetivadas 482 matrículas de alunos ingressantes e 1.194 de alunos veteranos. No semestre 2020.2, foram
matriculados 1.351 acadêmicos veteranos. Em razão da pandemia do SARS-COV-2, não houveram matrículas de novos alunos no 2º
semestre.
Foi realizada a Semana de Formação Continuada 2020 no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020, com mesas redondas, cinco ciclos de
discussões, e seis palestras, com assuntos pertinentes à educação superior. Buscou promover momentos de reflexão para redefinir as
políticas de ensino e aprendizagem tendo como foco a importância da Formação Continuada e Práticas Pedagógicas no Ensino Superior.
Em observância à Resolução nº 001 de 26/06/2020, que regulamentou o regime acadêmico especial e a realização de atividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão não presenciais durante o período de distanciamento social para a prevenção ao contágio da
COVID-19, foram criadas turmas para aulas remotas na plataforma Moodle e realizado treinamento para os docentes. As aulas remotas
tiveram início em 20/07/2020 após 4 meses de atividades acadêmicas suspensas, tendo em vista as pendências de regulamentação das
modalidade de atendimento pedagógico não presencial junto ao MEC e ao Conselho Estadual de Educação de Roraima ¿ CEE/RR. O
semestre letivo 2020.1 ocorreu no período de 20/07/2020 a 29/09/2020 e o semestre 2020.2, de 05/10/2020 a 24/12/2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gerenciamento de atividades inerentes a
realização de vestibular.

0 Não houve vestibular no ano
de 2020 em razão das

medidas de distanciamento
social adotadas para controle
da pandemia causada pelo

SARS-CoV-2.
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2 Gerenciamento de atividades inerentes a
graduação oferecidas pela UERR.

100 - Manutenção dos 24 cursos
de graduação distribuídos nos

campi de Boa Vista,
Rorainópolis, São João da

Baliza e Caracaraí, sendo 12
cursos de Bacharelado e 12
cursos de Licenciatura, com

um total de 1.351 alunos
matriculados.

- Considerando a pandemia
do SARS-COV-2 e as

orientações dos órgãos
competentes no sentido de
evitar aglomerações, não

foram realizadas colações de
grau de alunos concluintes no

ano de 2020. A colação de
grau ocorrerá em 22/02/2021

por videoconferência.
- Pesquisa realizada pela Pró-

Reitoria de Ensino e
Graduação, por meio do
Núcleo de Educação a
Distância - NEaD e do

Departamento de Registro
Acadêmico, entre os dias 17 e
24 de abril de 2020, através

de questionário elaborado no
Google Formulários e

disponibilizado no Sistema
Acadêmico da UERR, a fim de

verificar a
possibilidade/viabilidade de
substituição das disciplinas

teóricas presenciais em
andamento nos cursos de

graduação e pós-graduação
da UERR, por aulas que

utilizem meios e tecnologias
de informação e comunicação.

A partir das informações
obtidas com a pesquisa foi

possível uma visão ampliada
das possibilidades de gestão
acadêmico-administrativa no

tocante ao perfil dos
acadêmicos da Universidade

Estadual de Roraima a
respeito do uso de tecnologias
de informação e comunicação
como ferramenta de ensino-

aprendizagem.
- Acesso ao Ensino Superior

por meio da EaD para
comunidade, com oferta de

190 vagas para discentes da
instituição no Curso de

Especialização Ciência é 10!,
150 vagas para PPS em

Letras com Habilitação em
Literatura e 240 vagas para o

Curso Bacharelado em
Administração Pública.

3 Deslocamento do corpo docente para ministrar
aulas nos campi.

10 As atividades de
deslocamento do corpo

docente para ministrar aulas
nos campi foi

consideravelmente reduzido
em 2020 em razão das

medidas de distanciamento
social necessárias para

controle da situação
pandêmica atual e pela
suspensão das aulas

presenciais e implementação
da modalidade de

atendimento pedagógico não
presencial.

4 Realização de ações e despesas com
manutenção de atividades dos campi da

UERR.

100 Em 2020, foram realizadas
nesta medida despesas

referentes às atividades com:
Fornecimento de água e
esgoto; Fornecimento de

energia elétrica em Boa Vista
e para os campi do interior da
UERR; Pagamento de diárias

para servidores. Nota-se a
redução dos gastos

normalmente efetuados em
razão da suspensão das aulas
presenciais e implementação
do ensino remoto no âmbito

da UERR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A Ação de Desenvolvimento do Ensino Superior é a principal PAOE da Universidade, pois contempla a execução de despesas diretamente
relacionadas à sua principal atividade-fim, que é promover Educação Superior de qualidade. A Ação abrange a execução de despesas
essenciais à manutenção das atividades exercidas, como energia elétrica e água dos campi, locação de veículos para transporte de
docentes, discentes e técnicos-administrativos no exercício de suas funções, serviços de locação de espaço e estrutura para colação de
grau, entre outros.
Os Índices de Planejamento PPD e Execução COFD altamente deficientes se devem especialmente às anulações e remanejamentos de
Emendas Parlamentares Individuais na Fonte de recursos 101. Ao longo do exercício 2020, grande parte das Emendas Parlamentares
aprovadas na LOA 2020 foi remanejada para outras secretarias e órgãos do Estado. Além disso, não houve repasse de convênio federal
no exercício 2020, fazendo com que o saldo inicialmente previsto na LOA na fonte de recursos 108 permanecesse disponível ao término
do exercício. No que tange à fonte de superávit de convênios, fonte 308, o Convênio nº 831707/2020 ¿ PARFOR teve sua execução
reduzida em razão da pandemia do SARS-CoV-2. Ressalta-se, ainda, que as fontes 100 (tesouro estadual) e 150 (arrecadação própria)
também tiveram sua execução reduzida em razão das medidas de distanciamento necessárias ao combate ao contágio pelo coronavírus,
uma vez que o ano letivo de 2020 teve como principal ferramenta pedagógica o ensino remoto, visando a proteção da comunidade
acadêmica e a contenção da proliferação do vírus.

Ação: 2330-Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Pesquisa Apoiada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 47,00

Total: 47,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

30,00 47,00 156,67

Análise da Meta Física:
Foram ofertadas 14 Bolsas de Iniciação Científica do PIBIC, publicados 08 livros pela UERR Edições, bem como a publicação de 47
artigos científicos nos periódicos "Revista ¿Ambiente: Gestão e Desenvolvimento¿ e "Boletim do Museu Integrado de Roraima".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Gerenciamento de atividades inerentes ao
incentivo à Pesquisa e Pós-Graduação.

100 A UERR oferece 09 Cursos de
Pós-Graduação a nível

Especialização nas áreas de:
Geografia, Direito Público,

Educação e Ciências
Socioambientais, Línguas em

contexto de diversidade
linguística, filosofia da religião,
história da Amazônia, Língua

portuguesa e literatura,
especialização em matemática

e especialização Ciência é
10!;

04 Cursos de Pós-Graduação
a nível de Mestrado:

Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências, em

Segurança Pública, Direitos
Humanos e Cidadania, e
Mestrado Acadêmico em

Agroecologia e em Educação;
03 Programas de Doutorado
nas Áreas de Educação em

Ciências e matemática,
Doutorado Interinstitucional
em Geografia e em Letras e

Linguística.
Foram ofertadas 07 novas
turmas de pós-graduação,
sendo 04 mestrados e 3

especializações.
Emissão de 33 diplomas de

Mestrado e 73 certificados de
especialização.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Estado de Roraima

    322



Análise da Execução Financeira:
A execução da ação em 2020 ocorreu de forma regular com a implementação do Doutorado na modalidade Dinter Interinstitucional em
Sociologia e Direito, sendo um Convênio firmado entre a entre a Universidade Federal Fluminense e a UERR.

Ação: 2331-Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física da ação não foi alcançada por inviabilidade financeira e orçamentária na execução de reformas de unidades educacionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reforma de sala de aula dos campi. 0 Não foram realizadas
atividades devido à falta de
recursos orçamentários e

financeiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária nesta ação, por motivo de insuficiência orçamentária e financeira. Os recursos desta ação foram
remanejados para atender despesas com serviços essenciais para o funcionamento da UERR.

Ação: 3394-Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física da ação não foi alcançada por inviabilidade financeira e orçamentária na execução de construção de unidades educacionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Construção do Prédio da Reitoria. 0 Não foram realizadas
atividades devido à falta de
recursos orçamentários e

financeiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária nesta ação, por motivo de insuficiência orçamentária e financeira. Os recursos desta ação foram
remanejados para atender despesas com serviços essenciais para o funcionamento da UERR.

Ação: 3396-Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Unidade Aparelhada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física da ação não foi alcançada por inviabilidade financeira e orçamentária para o aparelhamento de unidades educacionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Modernização da infraestrutura das unidades
educacionais.

0 Não foram realizadas
atividades devido à falta de
recursos orçamentários e

financeiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação contemplou o pagamento indenizatório do Convênio nº 775911/2012, firmado entre a UERR e a Capes
para aparelhamento nos campi, bem como a despesa de exercício anterior referente à aquisição de material permanente de mobiliário.
Os Índices Planejamento e Execução Deficiente se devem principalmente à fonte de recursos 108, uma vez que não houve execução de
convênio federal no exercício 2020, de forma que o saldo inicialmente previsto na LOA permaneceu disponível ao término do exercício.

Ação: 3472-Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 17201-Universidade Estadual de Roraima

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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A meta física desta ação não foi atingida por inviabilidade orçamentária e financeira para atender à ampliação de Unidades Educacionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Ampliação de salas de aulas dos campi da
UERR.

0 Não foram realizadas
atividades devido à falta de
recursos orçamentários e

financeiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária nesta ação por motivo de insuficiência financeira. Os recursos desta ação foram remanejados para
atender despesas com serviços essenciais para o funcionamento da UERR.

Ação: 2396-Atividade de Extensão, Graduação e Pós-Graduação

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima

Produto: Aluno Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2.800,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
UNIVIRR - Em 2020 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2020, considerando
os vários fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Ofertar cursos de Graduação e Pós
Graduação Semi-Presencial e a Distância

para a comunidade

80 A efetividade da tarefa foi
comprometida pelas diversas
dificuldades enfrentadas no

decorrer do exercício de 2020,
entre eles a calamidade

pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins

de prevenção e de
enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19

(Corona Vírus). Mesmo com
toda dificuldade foram

ofertados vários cursos de
extensão, graduação e pós-

graduação por meio do
sistema de parcerias realizado
com as instituições de Ensino
Federal (convênio sem ônus),
UFRR, UFAM, IFAM, IFRR,

SENAI, SENAR e FIOCRUZ.
Onde foram ofertados os

seguintes cursos:
&#61692;	20 cursos de
extensão (Oficina de

capacitação de saúde mental,
formação e servidores do

IPERR, formação de
plataforma EDUCARR,

programa de cesta da família
SETRABES, aplicação da

avaliação de policiais
militares, informática básica,

curso de informática
intermediaria) totalizando

1.425 pessoas capacitadas:

01 curso de pós-graduação
área de educação, Ciências é

10 totalizando 24 inscritos.
Com um total de alunos

inscritos nos vários cursos de
1.449.

2 Realizar o III Circuito de Palestras
Pedagógicas da UNIVIRR

100 A efetividade da tarefa foi
comprometida pelas diversas
dificuldades enfrentadas no

decorrer do exercício de 2020,
entre eles a calamidade

pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins

de prevenção e de
enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19

(Corona Vírus). Mesmo com
toda dificuldade foi realizada o

III Circuito de Palestras
Pedagógicas da UNIVIRR,

onde 30 diretores,
coordenadores e  servidores
desta instituição participaram.

3  Realizar cursos de extensão a comunidade 1 A efetividade da tarefa foi
comprometida pelas diversas
dificuldades enfrentadas no

decorrer do exercício de 2020,
entre eles a calamidade

pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins

de prevenção e de
enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19

(Corona Vírus). Mesmo com
toda dificuldade foram

ofertados vários cursos de
extensão. Onde foram

ofertados os seguintes cursos:
02 cursos de extensão
(Informática Básica e

Informática Intermediária)
totalizando 195 pessoas

capacitadas:

Com um total de alunos
inscritos nos vários cursos de

195.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Execução Financeira deste programa ficou comprometida considerando os vários fatores dentre eles a calamidade pública em todo o
território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

Ação: 2402-Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação
à Distância
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Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima

Produto: CM Fortalecido

Unidade de Medida: Percentual

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 8,00

Total: 8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

20,00 8,00 40,00

Análise da Meta Física:
Em 2020 a UNIVIRR, cumpriu com deficiência a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2020, considerando os vários
fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Corona Vírus). Considerando as várias restrições ocorridas no exercício, impossibilitando esta Fundação
UNIVIRR de fortalecer e manter os seus 15 polos e centros multimídias por meio de contratação de plataforma tecnológica para dar o
devido suporte ao Ensino Superior à Distância.
Tendo somente a possibilidade de fortalecimento da infraestrutura da Sede da UNIVIRR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1  Implantação de um Studio de transmissão e
gravação de vídeo aulas através da

plataforma de vídeo conferência.

0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

2 Revitalizar e Implementar os Pólos/Centro
Multimídias

8 Reforma da Sede da
UNIVIRR.

3 Transmissão de aulas a distancia do ensino
básico da rede Estadual de Ensino, mediado

por tecnologia, às localidades de difícil acesso

0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

4 Disponibilizar Sinal do Satélite para atender
aos Centros Multimídias da UNIVIRR

0 Não houve atividades
realizadas devido às

restrições ocorridas no
exercício.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
UNIVIRR - Em 2020 a UNIVIRR, cumpriu com deficiência,  com a meta financeira devidamente planejada no PPA para o exercício 2020,
considerando os vários fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 78-Atenção Integral à Saúde

Objetivo do Programa: Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da
atenção à saúde.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 20601-Fundo Estadual de Saúde

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de alcance
das metas
programadas por
Unidade de Saúde

Fórmula: Número
de metas
alcançadas no
local e
período/Número
de metas
programadas no
mesmo local e
período X 100

Fonte: SESAU

Anual Percentual 75.6 90 75 70,00 23/02/2021

Análise de Indicadores do Programa:

SESAU: Os desafios para implementação mais efetiva do programa requer, além das atividades desenvolvidas, minimizar a ocorrência de
atrasos e burocracias provenientes do andamento de processos para o aumento do nível de execução. Para o período analisado,
avaliamos que o programa foi regular em relação aos resultados alcançados, sendo que especificamente as ações de reforma,
aparelhamento, construção e ampliação, por serem específicas e de grande envergadura ao longo do tempo contribuíram para minimizar a
performace geral do indicador; apesar disso não ter sido decisivamente prejudicado quanto ao objetivos gerais e não havendo
descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde, ressaltamos em 2020 o alcance de
70% de efetividade. Vale ressaltar que além da manutenção do indicador geral o programa tem forte relação com as ações finalísticas de
média e alta complexidade que foram impactadas pelo cenário epidemiológico relativo ao enfrentamento da COVID-19 (principalmente nas
unidades de referência como HGR e HMI), destacam-se no geral nesse contexto também demandas da assistência farmacêutica e
insumos estratégicos (medicamentos e materiais para manutenção dos serviços essenciais) e serviços terceirizados como: médicos
cooperados, alimentação variada e específica, bem como, higienização hospitalar (24h). Ainda do ponto de vista relativo ao COVID-19; no
período analisado a SESAU teve como destaque a testagem em massa, aparelhamento das unidades (HGR e HMI), ampliação dos
profissionais para atuarem na linha de frente, barreiras sanitárias ampliação de leitos de UTI e Clínicos, abertura do hospital de retaguarda
além da conscientização quanto ao distanciamento social e demais medidas não farmacológicas, outrossim importante destacar as
fiscalizações sanitária em estabelecimentos públicos e privados. De forma abrangente e avaliando o  cenário da pandemia principalmente
pela situação locorregional de Roraima, se depreende que o desafio de momento exigiu e continua exigindo esforço coadunado com ações
coordenadas entres os entes: União, Estado e Municípios, tendo como objetivo maior ampliar, melhorar e reorientar a execução de ações
principalmente no tocante ao fator prevenção de doenças de ordem epidemiológica, sanitária para a mitigação de problemas decorrentes
do cenário atual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SESAU: Observamos que o Programa de Governo Atenção Integral a Saúde requer manutenção contínua e integrada pela sua condição
estratégica tais como:  alimentação servida nos hospitais, medicamentos, materiais e demais insumos que necessitam de permanente
aporte de recursos por sua natural importância finalística às unidades de referência do Estado, tais como: HMI, HGR, HC, HCM, HMI,
Policlínica Cosme e Silva e as demais unidade dos 14 Municípios. De maneira geral, no quesito asssistência farmacêutica, insumos e
materiais médico hospitalares controle intrahospitalar nas farmácias principalemente no HGR e HMI; no quesito aparelhamento atentar
para a antecipação das aquisições dos equipamentos médico hospitalares tendo em vista as obras com iminente conclusão;  no quesito
infraentrutura melhor alinhamento da SESAU quanto a verificação e encaminhamento do projeto arquitetônico e SEINF quanto a execução
das licitações, planos de obras e implementação dos serviços com objetivo de entrega no menor tempo possível.

SERBRAS: Sugere-se, como forma de aperfeiçoamento dos trabalhos realizados neste programa, a substituição do veículo utilizado para o
transporte de pacientes e execução dos demais serviços afetos ao mesmo (hoje um veículo sedan médio com mais de 10 anos de uso, o
qual requer manutenções recorrentes em razão do longo tempo de utilização) por outro mais adaptado ao transporte em questão,
considerando, inclusive, as dificuldades de locomoção de alguns usuários.

Análise da Execução Financeira:
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SESAU: A execução orçamentária de  61,45% no programa foi regular e denota um desafio pela melhora contínua na celeridade dos
processos em geral. Para o período houve destaque para alimentação dos sistemas quanto a execução via portal da transparência o que
contribui para melhor controle das despesa e processos. Outrossim, devido ao cenário epidemiológico relativo a COVID-19, aspectos como
localização distante dos grandes centros, indisponibilidade de insumos e medicamentos pela alta demanda global, fornecedores, além de
escala pequena para aquisição de equipamentos, insumos e medicamentos tem exigido atenção redobrada e esforço conjunto entre
União, Estado e Municípios no sentido de mitigar os problemas de logística e eventual escassez decorrentes da necessidade de enfrentar
a pandemia da COVID-19 no Estado.

SERBRAS: O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente), foi decorrente das restrições impostas pela pandemia do
Covid19 no ano de 2020, que suspendeu a realização de atividades presenciais no âmbito dos governos federal, estadual e distrital.

Avaliação dos resultados:
SESAU: Da análise se observa a manutenção do desempenho do programa com tendência de melhora ao final do período tendo em vista
a priorização coadunada de esforços entre os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e os Entes (União, Estado e Municípios) quanto
ao enfrentamento da COVID-19. Destaque no período: testagem em massa, aparelhamento das unidades (HGR e HMI), transparência
pública por meio de boletins diários e COVID-19, conscientização da população, ampliação dos profissionais para atuarem na linha de
frente, barreiras sanitárias, ampliação de leitos de UTI e Clínicos (públicos e privados), abertura do hospital de retaguarda além da
conscientização quanto ao distanciamento social e demais medidas não farmacológicas; outrossim importante destacar as fiscalizações
sanitária em estabelecimentos públicos e privados.

SERBRAS: Os trabalhos desenvolvidos pela SERBRAS/Escritório de Manaus no aludido programa não despendem de recursos
específicos, além daqueles necessários ao atendimento das despesas correntes, razão pela qual as restrições impostas pela pandemia do
Covid19 no ano de 2020 não afetaram de forma substancial o atendimento aos usuários, permitindo concluir que o programa se mantém
alinhado com os objetivos estratégicos do governo. No exercício de 2020 foram realizados 675 acompanhamentos de pacientes. Indica-se,
como possibilidade de melhoria, a substituição do veículo utilizado para o transporte de pacientes e execução dos demais serviços afetos
ao programa (hoje um veículo sedan médio com mais de 10 anos de uso, que requer manutenções recorrentes em razão do longo tempo
de utilização) por outro mais adaptado ao transporte em questão, considerando, inclusive, as dificuldades de locomoção de alguns
usuários.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Outras (SESAU) - Alta rotatividade de gestores e técnicos; alteração na cronologia dos trabalhos; e o

tempo-resposta frente aos desafios impostos pela COVID-19.

Participação Social:

SESAU: Conselho Estadual de Saúde constituído  e com contrapartida de corpo técnico disponível pela Gestão para viabilizar sua
operacionalidade.
SESAU: Ouvidoria Estadual da Saúde constituída e em operação;

SERBRAS: O grau de participação social sobre o Programa foi mensurado por meio de visitas realizadas aos locais onde se manifestam
os resultados (hospitais, clínicas, laboratórios, etc), através das quais se constatou que os atendimentos, técnico e logístico, prestados,
ocorreram de forma plena, atendendo às expectativas dos beneficiários.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2401-Apoio às Relações Comunitárias

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 13111-Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em
Brasília

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 675,00

Total: 675,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

250,00 675,00 270,00

Análise da Meta Física:
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Os trabalhos desenvolvidos pela SERBRAS/Escritório de Manaus no aludido programa não despendem de recursos específicos, além
daqueles necessários ao atendimento das despesas correntes, razão pela qual as restrições impostas pela pandemia do Covid19 no ano
de 2020 não afetaram de forma substancial o atendimento aos usuários, permitindo concluir que o programa se mantém alinhado com os
objetivos estratégicos do governo. No exercício de 2020 foram realizados 675 acompanhamentos de pacientes. Indica-se, como
possibilidade de melhoria, a substituição do veículo utilizado para o transporte de pacientes e execução dos demais serviços afetos ao
programa (hoje um veículo sedan médio com mais de 10 anos de uso, que requer manutenções recorrentes em razão do longo tempo de
utilização) por outro mais adaptado ao transporte em questão, considerando, inclusive, as dificuldades de locomoção de alguns usuários.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Prestar assistência técnica social, psicológica
e administrativa a pacientes e acompanhantes

durante o Tratamento Fora de Domicílio -
TFD.

100 O programa se mantém
alinhado com os objetivos
estratégicos do governo,

tendo, no exercício de 2020,
sido realizados 675

acompanhamentos de
pacientes.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente), foi decorrente das restrições impostas pela pandemia do Covid19 no
ano de 2020, que suspendeu a realização de atividades presenciais no âmbito dos governos federal, estadual e distrital.

Ação: 2174-Assistência Especializada em Saúde

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Grupo de Procedimentos

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3,00

Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 3,00 75,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) A meta física obteve pontuação de 75% em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o acompanhamento da
operacionalização dos grupos de procedimentos realizados nos ambulatórios e hospitais e em complemento aos atendimentos agravados
por demanda espontânea originada na urgência e emergência e relativos as consultas eletivas (pré-agendadas) da média e alta
complexidade. É monitorada com execução conforme a Coordenação Geral de Atenção Especializada - CGAE com extensão de atuação
que envolve desde a solicitação e agendamento até a realização do procedimento ou do serviço, objetiva a manutenção do desafio
permanente da continuidade e qualidade, significando do ponto de vista efetivo, atendimento aos usuários nos hospitais de referência
(HMI, HGR, HCM e HEMOCENTRO e do Hospital Regional Sul de Rorainópolis) que realizam o acolhimento referenciado de Boa Vista
(Capital) e dos demais Municípios do interior do Estado com destaque ao Hospital de Pacaraima. Destacam-se: procedimentos
preventivos, traumas ortopédicos, odontologia, patologia clínica, radiodiagnóstico, ultrassonografias, fisioterapia, próteses e órteses,
reabilitação física e acolhimento em geral. Enfatizamos também, que mesmo considerando a execução da meta física relativamente boa
em termos quantitativos até pela importância que os grupos de procedimentos tem nas ações de saúde das unidades de média e alta
complexidade; observa-se a necessidade de ampliação dos serviços visando a melhoria contínua do acesso para a população alvo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 SERVIÇOS DA COOPERATIVA DE
MÉDICOS PARA ATENDER A CAPITAL E O

INTERIOR.

90 (SESAU) Manter o pagamento
para manutenção da

regularidade dos serviços
essenciais e complementares
de média e alta complexidade

com abrangência na área
médica com atuação na capita

e interior.

2 REALIZAR OS SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MÉDIA

E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE
ASSISTENCIAL.

90 (SESAU) Realização dos
exames demandados ao

LACEN.
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3 IMPLEMENTAR AÇÕES INTEGRADAS,
MULTIPROFISSIONAIS E

MULTISSETORIAIS POR MEIO DA REDE
CEGONHA.

60 (SESAU) Realização de
reuniões com as unidades de

referência especificamente
relacionado a rede materno

infantil: Hospital Materno
Infantil - HMI e Centro de
Referência de Saúde da

Mulher.

4 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO E DA

QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR.

80 (SESAU) Atuação na área de
prevenção a fatores de riscos

inerente a saúde do
trabalhador em geral.

Desenvolvimentos de ações
sobre agravos de saúde do
trabalhador, participação em

oficinas, campanhas e
reuniões relacionadas ao

tema.

5 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES ESPECIALIZADOS DA

REDE DE ONCOLOGIA.

65 (SESAU) - Serviços de
refêrencia da UNACON/HGR.

6 IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO
FORTALECIMENTO DA  REDE DE

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

80 (SESAU) Manutenção dos
serviços de atenção

psicossocial.

7 IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO
FORTALECIMENTO DA  REDE DE

ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

80 (SESAU) Manutenção dos
serviços desenvolvidos pelo

Núcleo Estadual de
Reabilitação Física (NERF).

8 IMPLEMENTAR E FORTALECER OS
SERVIÇOS DE TRANSPLANTES.

65 (SESAU) - Serviços da Central
de Transplantes inter vivos.

9 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES DA REDE DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA.

80 (SESAU) Manutenção de
equipamentos médico-

hospitalares das unidades de
saúde, fornecimento de gases

medicinais, gêneros
alimentícios, manutenção do

fornecimento de nutrição
enteral e oral para adultos e
neonatos, fornecimentos de

materiais de consumo médico-
hospitalares, bem como,

manutenção dos exames e
procedimentos da rede pública
de referência da Capital e das

Unidades do interior sob
administração do Estado;

Implementação dos serviços
dos laboratórios de

hematologia e hemoterapia
das unidades, principalmente

Laboratório Central - LACEN e
HEMOCENTRO; Ações da
rede pública inerentes aos

agravos detectáveis por meio
de captação de imagem pelo

uso de tecnologias para
realização de diagnósticos;
principalmente radiografias,

ultrassonografias e afins;
Ações de proteção e

acolhimento às pessoas para
assegurar por meio de

Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), melhoria

da integridade psíquica e o
pleno desenvolvimento
intelectual e emocional;
promoção por meio das

Unidades de Reabilitação
Física desenvolver habilidades

para que pessoas com
deficiência física adquiram

autonomia, independência e
melhoria em sua condição de
vida; assistência integral do

paciente com câncer, desde o
diagnóstico do caso,

assistência ambulatorial e
hospitalar, atendimentos de
emergências oncológicas de
cuidados diversos com oferta
e ampliação dos tratamentos
de combate as ocorrências

mais prevalentes.
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10 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA,

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE
UNIDADES HOSPITALARES.

90 SESAU) Atividade de alta
prioridade para por exemplo

evitar a proliferação de
infecções hospitalares e/ou

surgimento de superbactérias
que pode ocasionar

agravamento e óbitos em
pacientes internados nas
unidades hospitalares.
Operação que exige

desenvolvimento contínuo
24H por dia no âmbito nas

unidades de saúde tanto da
capital como do interior.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
SESAU) Em termos efetivos o grau de execução financeira apresentou score de 76,51%, no entanto em termos qualitativos obteve
variações no decorrer do exercício relativamente boa considerando os objetivos e desafios diante do cenário de pandemia pela COVID-19
que necessitou de atenção pela gestão no sentido de adequar as unidade de média e alta complexidade. Importante ressaltar que as
ações de média e alta complexidade naturalmente concentram uma das maiores necessidades de recursos sejam eles remanejados de
outros programas ou por excesso de arrecadação por ter ligação com as principais unidades hospitalares tendo importância fundamental
nos procedimentos prestados diretamente ao cidadão que necessita dos serviços de saúde onde o Estado atua prioritariamente como
responsável seja na capital ou no interior de sua área de atuação, ou em respeito aos princípios humanitários salvaguardados pela
doutrina do SUS, relativo ao atendimento a todos sem nenhuma distinção.

Ação: 2179-Fortalecimento da Atenção Básica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Programa Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7,00

Total: 7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10,00 7,00 70,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - As ações implementados pela Secretaria de Estado da Saúde envolvem os seguintes programas estratégicos: Saúde da
Família, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde dos Povos Indígenas, Saúde do Jovem e Adolescente, Saúde da Criança, Saúde da Mulher,
Saúde sobre Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal, Saúde da Pessoa Negra, Saúde do Homem. As visitas técnicas realizadas tiveram
como objetivo macro assessorar os Municípios quanto a correta alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica, verificar
inconsistências, apontar intervenções necessárias nos processos de trabalho para que os mesmos possam analisar na sua área de
atuação com  medidas corretivas com a perspectiva de se executar ações. Cabe destaque ações intersetoriais de parceiros dentre os
quais: Técnicos do Ministério da Saúde, Vigilância em Saúde (Apoio Técnico nas Testagens da COVID-19), Corpo de Bombeiros,
Secretaria de Educação, Justiça e Segurança, Ministério Público, SETRABES, Centro Humanitário de Apoio a Mulher - CHAME,
Conselhos Tutelares, Secretaria Estadual de Saúde Indígena - SESAI (DSEI - Leste e DSEI - Yanomami), Hospital Materno Infantil Nossa
Senhora de Nazareth ¿ HMINSM, HEMOCENTRO dentre outros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 ATENDIMENTO CONTÍNUO E INTEGRAL A
FAMÍLIA E A COMUNIDADE.

70 (SESAU) - Visitas técnica nas
Unidades Básicas de Saúde

das Regiões de Saúde
(Região Monte Roraima -

Norte e Região Rio Branco -
Sul), reuniões com os

Municípios para fortalecimento
da Equipes de Saúde da

Família - ESF por meio de
videoconferência.

2 REDE CEGONHA - IMPLEMENTAR AÇÕES
INTEGRADAS, MULTIPROFISSIONAIS E
MULTISSETORIAIS VOLTADAS A REDE

MATERNO-INFANTIL PARA O
FORTALECIMENTO DE UMA ATENÇÃO
HUMANIZADA AO PRÉ-NATAL, PARTO,

NASCIMENTO E PUERPÉRIO (PÓS
PARTO).

50 (SESAU) - Tento em vista a
troca de gestores e também
de técnicos constatado no

período; reativação dos novos
membros no grupo de trabalho
para definição de estratégias e

ações em meio a pandemia.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Os acontecimentos em termos financeiros apresentados tem relação direta com troca de gestores e técnicos e a priorização ao
enfrentamento da pandemia da COVID-19 que inviabilizou o fortalecimento do apoio institucional in loco aos municípios que tive que ser
realizado de forma remota (videoconferência). O indicador para o  período obteve score de 37,17%, significando dizer que houve baixo
nível de execução financeira que afetou diretamente as ações de monitoramento e avaliação in loco nos Municípios pela Coordenação de
Atenção Básica  - CGAB.

Ação: 2251-Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Unidade Atendida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 28,00

Total: 28,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

40,00 28,00 70,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A realização da meta física da assistência farmacêutica em termo efetivos embora regular foi imprescindível pois abrange um
grupo de atividades relacionadas com os medicamentos e materiais médico hospitalares destinados ao apoio de todas as demandas e
serviços de saúde do Estado, ou seja, a meta da ação em termos avaliativos representa o abastecimento de cada uma de suas etapas:
controle, conservação, controle de qualidade, segurança, e eficácia e dispensação de medicamentos, além de insumos hospitalares, que
envolve educação permanente de profissionais, do paciente e da comunidade quanto ao uso racional combatendo a automedicação e
fomentando uso racional cuja as ações são desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica - CGAF que tem como
desafio a manutenção da continuidade do serviço para atender no tempo-resposta adequado todas as unidades de saúde. Importante
ressaltar que em meio a pandemia da COVID-19 importa apontar a situação locorregional do Estado, diminuto mercado para os insumos
que demandam os mesmo produtos no mercado mundial e  escala em quantidade suficiente para atração de fornecedores.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E

REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS.

80 (SESAU) - Nível de repasse
financeiro conforme pactuado

na Comissão Intergestores
Bipartite - CIB.

2 IMPLEMENTAR AÇÕES INTEGRADAS,
MULTIPROFISSIONAIS E

MULTISSETORIAIS VOLTADAS A
ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL.

70 (SESAU) - Dispensação de
insumos e medicamentos para

o HMI.

3 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES ESPECIALIZADOS DA

REDE DE ONCOLOGIA.

70 (SESAU) - Dispensação de
insumos e medicamentos para

procedimentos oncológicos.

4 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

70 (SESAU) - Dispensação de
insumos e medicamentos para

os CAPS.

5 IMPLEMENTAR A ATENÇÃO
ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS.

70 (SESAU) -  Atendimento aos
povos indígenas (HMI e HGR)

6 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE
BUCAL.

70 (SESAU) - Procedimentos de
média e alta complexidade.

7 IMPLEMENTAR E FORTALECER OS
SERVIÇOS DE TRANSPLANTES.

65 (SESAU) - Insumos e
medicamentos para a Central

de Transplantes.

8 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE DE
ATENÇÃO À URGÊNCIA.

85 (SESAU) - Insumos e
medicamentos para

procedimentos e cirúuias de
urgência e eletivos.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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(SESAU) - A dinâmica revelada pelo indicador denota ser imprescindível para todos os procedimentos de saúde, significando dizer que
quanto aos recursos orçados e previstos observou-se a necessidade de melhor nível de efetividade quanto a execução, principalmente por
serem os materiais, insumos e medicamentos altamente essenciais aos serviços. Quanto ao tempo-resposta ainda se observa um desafio
para atender as demandas sem que haja, mesmo que pontuais, interrupções sazonais. Nesse contexto, a Coordenação Geral de
Assistência Farmacêutica - CGAF, receptora das demandas e com pessoal multiprofissional que incluí farmacêuticos em seu setor tem
como meta a busca contínua para priorizar a aquisição de medicamentos básicos, hospitalares, quimioterápicos e excepcionais de alto
custo além de insumos estratégicos para hospitais de referência por ser um componente importante para a continuidade de serviços da
rede pública de saúde. Portanto, mesmo considerando a situação locorregional do estado,  e o cenário da pandemia pela COVID-19,
recomenda-se antever com licitações mais abrangentes e observar os produtos adquiridos com a consequente prioridade no quesito
controle na unidade de saúde o que incluí não só a sua recepção e segurança na central da assistência farmacêutica e na sua automática
dispensação, como também quantidade, essencialidade e imprescindibilidade com tempo-resposta oportuno as necessidades das
unidades hospitalares do Estado tudo com objetivo de mitigar eventual escassez que venha a comprometer os procedimentos da atividade
finalística da assistência.

Ação: 2370-Reforma de Unidades de Saúde

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 1,00 25,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Reforma no HGR (Bloco B). Impacto no cronograma das obras relativo ao cenário de enfrentamento a COVID-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE. 100 (SESAU) - Conclusão da
reforma do Bloco B do HGR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Para a ação em análise ressalta-se  a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução RDC  50, de 21 de fevereiro de 2002 que
é o regulamento técnico da programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Vale
ressaltar que mesmo na hipótese de se atingir o nível bom, a abrangência dos resultados finais alcançados do ponto de vista geral, em seu
somatório, ainda denota pouca resolutividade motivo pelo qual a atuação conjunta entre SEINF e SESAU deve se manter com foco nas
cronologias dos planos de trabalho previamente acordados no sentido de evitar atrasos ou readequação nas obras em andamento. Obra:
Reforma no HGR Bloco B concluída.

Ação: 2434-Atenção em Urgência e Emergência

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Grupo de Procedimentos

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3,00

Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 3,00 75,00

Análise da Meta Física:
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(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 75% em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o acompanhamento
da operacionalização dos serviços com monitoramento da execução pela Coordenação Geral de Urgência e Emergência  - CGUE em
consonância com serviços da Coordenação de Atenção Especializada - CGAE nas Unidades de Saúde, contempla procedimentos de
média e alta complexidade cuja extensão envolve desde a solicitação via SAMU 192, finalizando o processo de trabalho com a realização
de procedimentos com a segurança necessária para manutenção da vida em situações específicas com risco iminente de morte. De
prioridade extrema, conta com classificação de risco identificável para os usuários nas Unidades de Saúde, as quais são nas cores: verde,
azul, laranja e vermelho, conforme nível de gravidade, significando do ponto de vista efetivo, o atendimento tanto no Pronto Socorro
quando por demanda espontânea ou em decorrência de demandas acionadas pelo atendimento no SAMU 192. Caso necessário, efetua-
se o traslado até a porta de entrada da Unidade Hospitalar que neste caso é complementado pelo acolhimento especializado na porta de
entrada nos hospitais de referencia (HMI, HGR, HCM e HEMOCENTRO). As demandas são conhecidas, inclui Boa Vista (Capital) relativo
aos Postos de Saúde e Municípios do interior de forma complementar pelo Estado. São componentes e interações do serviço da Rede de
Atenção às Urgências e Emergências: promoção e prevenção; atenção primária: Unidades Básicas de Saúde; UPA; outros serviços com
funcionamento 24h; SAMU 192; portas hospitalares de atenção às urgências - SOS Emergências; enfermarias de retaguarda e unidades
de cuidados intensivos; inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias: AVC, IAM, traumas; atenção domiciliar, e externalidades
não ligadas a fatores específicos de saúde tais como: violência doméstica, acidentes de trânsito dentre outros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES DA REDE DE URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA DO SUS.

80 (SESAU) - Acolhimento com
classificação de risco e

resolutividade, a organização
da Rede de Urgência e

Emergência (RUE) com a
finalidade de articular e

integrar todos os
equipamentos de saúde com o
objetivo de ampliar e qualificar

o acesso humanizado e
integral aos usuários em

situação de
urgência/emergência nos

serviços de saúde, de forma
ágil e oportuna. São

componentes e interfaces do
serviço da Rede de Atenção
às Urgências e Emergências:

promoção e prevenção;
atenção primária: Unidades
Básicas de Saúde; UPA e

outros serviços com
funcionamento 24h; SAMU
192; portas hospitalares de
atenção às urgências - SOS
Emergências; enfermarias de

retaguarda e unidades de
cuidados intensivos;

inovações tecnológicas nas
linhas de cuidado prioritárias:
AVC, IAM, traumas; atenção

domiciliar.

2 REDE CEGONHA - IMPLEMENTAR AÇÕES
INTEGRADAS, MULTIPROFISSIONAIS E
MULTISSETORIAIS VOLTADAS A REDE

MATERNO-INFANTIL PARA O
FORTALECIMENTO DE UMA ATENÇÃO
HUMANIZADA AO PRÉ-NATAL, PARTO,

NASCIMENTO E PUERPÉRIO (PÓS
PARTO).

60 SESAU - Participação em
reuniões com o grupo de
trabalho e unidades de

referência Maternidade e
Centro de Referência da

Mulher.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Em termos de execução orçamentária e financeira, observa-se a relevância e prioridade da atividade para a gestão do sistema
de saúde estadual. As ações de média e alta complexidade no âmbito da Rede de Urgência e Emergência, se enquadram dentre uma das
maiores necessidades de porte de recursos sejam eles remanejados de outros programas ou por excesso de arrecadação, por ter
interligação com as principais unidades hospitalares, complementa o ciclo pela porta de entrada sendo uma extensão da Unidade de
Saúde levando atendimento de forma contínua, segura com rapidez e eficiência necessária sendo pressuposto fundamental para os
procedimentos prestados diretamente ao cidadão.

Ação: 2435-Serviços Complementares Credenciados pelo SUS

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Grupo de Procedimentos

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3,00
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Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 3,00 75,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 75% em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o acompanhamento
da operacionalização dos serviços com monitoramento da execução pela Coordenação Geral de Regulação, Avaliação e Controle do SUS
- CGRAC em consonância com os serviços complementares disponibilizados pela rede privada conveniada, sendo monitorado e avaliado
com atendimento via marcação de consultas em procedimentos de média e alta complexidade cuja extensão envolve desde a solicitação e
agendamento até a realização do procedimento e do serviço com acolhimento da demanda de Boa Vista (Capital) e de Municípios do
interior do Estado via Central de Regulação, realizam serviços especializados tais como: Tratamento Fora do Domicílio - TFD, , tratamento
oftalmológico com grande demanda, ressonância, tomografia, cintilografia, assistência aos pacientes com cirurgias marcadas,
implementação de protocolos clínicos públicos e privados, quimioterapia, biopsia, endoscopia digestiva, densitometria óssea, hemodiálise,
implante de cateter, organiza fluxo de informações repassadas pelas unidades, de média e alta complexidade referente as produções
hospitalares e ambulatoriais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

COMPLEMENTARES CREDENCIADOS AO
SUS.

90 (SESAU) - Participação em
reuniões e capacitações

específicas para servidores
relacionados a regulação,
avaliação e controle dos

sistemas de saúde. Aporte de
serviços ao SUS por meio da
contratação de credenciados
privados de forma completar

ao SUS.

2 REDE CEGONHA - IMPLEMENTAR AÇÕES
INTEGRADAS, MULTIPROFISSIONAIS E
MULTISSETORIAIS VOLTADAS A REDE

MATERNO-INFANTIL PARA O
FORTALECIMENTO DE UMA ATENÇÃO
HUMANIZADA AO PRÉ-NATAL, PARTO,

NASCIMENTO E PUERPÉRIO (PÓS
PARTO).

50 (SESAU) - Participação no
grupo de trabalho da rede

materno-infantil

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução financeira da ação obteve consolidação no decorrer do exercício em relação ao anterior apresentando um score de
98,10% em relação ao planejado, no entanto, em termos qualitativos obteve variações no decorrer do exercício considerada boa.
Destacamos que a relação entre a dotação inicial e a dotação autorizada, evidenciou pouca necessidade de suplementação e
remanejamentos contribuindo para a manutenção. As ações de média e alta complexidade no âmbito dos serviços privados
complementares credenciados ao SUS, onde houver necessidade, se enquadra dentre uma das maiores necessidades de porte de
recursos sejam eles remanejados de outros programas ou por excesso de arrecadação, complementando o ciclo da atenção integral à
saúde ofertando atendimento de forma contínua, segura com rapidez e eficiência necessária sendo pressuposto fundamental para os
procedimentos prestados diretamente ao cidadão.

Ação: 3297-Ampliação de Unidades de Saúde

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4,00 1,00 25,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Obra de Ampliação do Grande Trauma do HGR.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE. 100 (SESAU) - Grande Trauma do
HGR.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Para a ação em análise ressalta-se a complexidade dos investimentos e a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução RDC
50, de 21 de fevereiro de 2002 que é o regulamento técnico da programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde. Vale ressaltar que mesmo na hipótese de se atingir o nível bom, a abrangência dos resultados
finais alcançados do ponto de vista geral, denota melhoria da atuação conjunta entre SEINF e SESAU que deve se manter com foco nas
cronologias dos planos de trabalho. Destaque: Ampliação do Grande Trauma do HGR.

Ação: 3298-Aparelhamento de Unidades de Saúde

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Unidade Aparelhada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2,00

Total: 2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

9,00 2,00 22,22

Análise da Meta Física:
(SESAU) - O aparelhamento das unidades de saúde para o desenvolvimento de ações do ponto de vista do alcance das metas obteve
resultado  em duas unidades aparelhadas HGR e HMI.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE. 100 (SESAU) - Aparelhamento do
HGR e HMI.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - O aparelhamento de duas unidades de saúde Hospital Geral de Roraima - HGR e Hospital Materno Infantil (HMI).

Ação: 3299-Construção de Unidades de Saúde

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3,00 1,00 33,33
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Análise da Meta Física:
(SESAU) - A construção de unidades de saúde do ponto de vista do alcance das metas obteve resultado com uma obra em andamento
conforme plano de trabalho desenvolvido pela SEINF dentro cronograma de execução com destaque para conclusão do HGR (Bloco E)
relativo serviços remanescentes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE. 35 (SESAU) - Serviços
remanescentes relativo a

conclusão do HGR (Bloco E).

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução se relaciona com as atividades da SEINF onde a SESAU participa monitorando o andamento e adotando
providência cabíveis, no entanto, o desempenho financeiro obteve variação deficiente relativo a execução o destaque para a conclusão de
serviços remanescentes relativo ao HGR (Bloco E).

Ação: 3558-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Grupo de Procedimentos

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 1,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Ação de enfrentamento emergencial decorrente da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Enfrentamento Emergencial Decorrente do
Coronavírus (COVID-19)

65 (SESAU) - Testagem e
massa, insumos,

medicamentos e profissionais
para atuar nas unidades de

saúde.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A ação de enfrentamento emergencial decorrente do coronavírus (COVID-19) obteve execução de 61,81% com ações em
andamento tendo em vista o cenário epidemiológico atual; destaque para ampliação da quantidade de profissionais de saúde para
cobertura dos serviços incluindo testagem em massa.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 80-Desenvolvimento da Educação Básica

Objetivo do Programa: Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.

Público Alvo: População Dicente

Unidade Resp. Programa: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Escolarizados

Fórmula: Número
de Alunos da
Rede Estadual de
Ensino -
Educação Básica
Aprovados/Númer
o de Alunos Rede
da Estadual de
Ensino -
Educação Básica
Matriculados x
100.

Fonte: Censo
Escolar 2018 -
SEED

Anual Percentual 80 87 85 81,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em razão da situação de calamidade referente a pandemia COVID19 e da emissão de orientações da OMS, Decretos Federais, Estaduais
e Portarias orientando sobre medidas preventivas e procedimentos de enfrentamento ao combate da COVID-19, o Calendário Escolar
2020 não pode ser finalizado transpondo se para encerramento em momento oportuno, Fatos esses, que impossibilitaram apresentar o
indicador referente ao ano letivo de 2020.  Contudo, para o exercício de 2020 a divulgação dos dados e micro dados do CENSO
ESCOLAR segue o cronograma de atividades com previsão de divulgação em 22/02/2020 alínea "a" item II, PORTARIA Nº. 357, DE 22 DE
MAIO DE 2020/DOU Edição 98, Seçao1 pagina 55 de 25/05/2020. Diante do exposto, informamos que em 2020 foram efetivadas
matriculas para um total de 77.412 alunos na Rede Pública Estadual da Educação Básica, distribuídos em 374 escolas. Ressaltamos que
os dados sobre a taxa de rendimento escolar é o fator primordial para a execução das Ações e desempenho do Programa. Assim, os
reflexos de agravamento da pandemia COVID-19 têm impedido o encerramento do ano letivo 2020. Portanto, o indicador aqui apresentado
refere-se à taxa de matricula escolar da Rede Pública Estadual de Ensino do ano letivo de 2019 com base de cálculo de 75.386 alunos
matriculados e 61.130 alunos aprovados no ano letivo 2019 nas escolas da rede pública estadual de Educação Básica, conforme  "CENSO
ESCOLAR, Portaria nº. 2.219 de 27/12/2019" MATRÍCULA INICIAL OFICIAL REDE PÚBLICA ESTADUAL.
Fonte: Censo da Educação Básica 2019/INEP.

Fonte: Censo da Educação Básica 2019/INEP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Treinamento e Qualificação de Profissionais; Aquisição de Programa de Gestão de Pessoal; Aquisição de Programa de Gestão de
Patrimônio; Ampliação de Espaço Físico Administrativo.

Análise da Execução Financeira:
O índice de regularidade apresentado de 77,66% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e de 65,95% COFD (Empenhado em
relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) se justifica pela necessidade de Remanejamentos de recursos entre PAOE(s) em uma
mesma UO; Incorporação de recursos provenientes de Convênios celebrados na esfera intergovernamental; Incorporação de Recursos
Provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial; e Transposição de recursos de uma UO para outra UO, até o limite
autorizado na LOA;  bem como os procedimentos de anulação e Suplementação dos recursos programado no Plano Anual de trabalho-
PAT-2020, para atender aos Objetivos administrativos da SEED, entre grupos e entre regiões, com base no PAT/LOA com referência a
dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e empenhados no exercício nas fontes de recursos, 101, 102, 104, 108,
134, 145, 174, 301, 308, 345,374, UO-17101 e UO 17601.

Avaliação dos resultados:
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Observando as orientações dadas pela OMS, Decretos Federais, Estaduais e Portarias orientando sobre medidas preventivas e
procedimentos de enfrentamento ao combate da COVID-19, o Calendário Escolar 2020 não pode ser finalizado transpondo se para
encerramento em momento oportuno, fatos esses, que impossibilitaram apresentar o indicador referente ao ano letivo de 2020.  Contudo,
para o exercício de 2020 a divulgação dos dados e micro dados do CENSO ESCOLAR segue o cronograma de atividades com previsão de
divulgação em 22/02/2020 alínea "a" item II, PORTARIA Nº. 357, DE 22 DE MAIO DE 2020/DOU Edição 98, Seçao1 pagina 55 de
25/05/2020. Assim, os reflexos da pandemia têm impedido o encerramento do ano letivo 2020. Com base nos resultados apresentado pelo
indicador tem índice de 81%, observando que esse poderá ser, acrescido ou diminuído após o encerramento do ano letivo de 2020.  Desta
forma o Programa Desenvolvimento da Educação Básica visa desenvolver e fortalecer o ensino da Rede Pública Estadual, com condições
de qualidade nos diversos níveis, modalidades e etapas da Educação Básica, para tanto foram desenvolvidas em 2020 atividades de
alcance dos objetivos que atendem os interesses do Plano Estadual de Educação -  PEE Políticas voltadas para os alunos matriculados na
Rede Pública Estadual da Educação Básica, portando o índice apresentado do ponto de vista do planejamento é considerado satisfatório.
Para alcance dos objetivos proposto nas metas do Programa a equipe Técnica Administrativa da SEED fez o gerenciamento de vários
processos dentre os quais ressaltamos os processos de: Aquisição de matérias de construção e elétricos para utilização em manutenção e
pequenos reparos nas unidades escolares (Revitalização das Escolas); além dos processos de anulação remanejamento e suplementação
de recursos do programadas para atender outras atividades das ações orçamentarias e financeiras do Programa Contratação de serviços
de Mão de Obra terceirizadas nas aéreas de Limpeza, conservação e vigilância; Transporte Escolar zona Rural; Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e merenda escolar alimentação perecíveis e não perecíveis; aquisição mobiliário para sala de aula;
processo seletivo para Contratação de Professor de sala de aula e cadastro de reserva, cuidador, artífice e merendeiras. No Processo
pedagógico foram realizadas várias ações dentre elas podemos citar reuniões de alinhamento didático; seminários; fóruns; visitas técnicas
de acompanhamento pedagógico e de gestão e ações para cumprimento do calendário escolar 2020. Desta forma o programa
desenvolveu suas ações em função das unidades escolares e de apoio pedagógicas voltadas ao Desenvolvimento da Educação Básica no
Estado de Roraima, isso ocorreu de maneira satisfatória em cumprimento dos objetivos. Assim de acordo com o levantamento do CENSO
ESCOLAR de 2019 todas as ações do Programa 80 estão votadas ao atendimento de 75.386 alunos matriculados na rede Estadual de
ensino da Educação Básica, assim distribuídos por Etapas/Modalidade de Ensino 32.717 alunos no Ensino Fundamental, 13.302 alunos
Ensino Fundamental-Indígena, 17.894 alunos no Ensino Médio, 2305 alunos no Ensino Médio-Indígena, 7.664 alunos matriculados na
Educação de Jovens e Adultos-EJA e 1.498 alunos da Educação Especial todos inseridos no sistema comum da Educação Básica, porém
com atendimentos especializados. A rede Estadual de Ensino da Educação Básica consta atualmente com estrutura física é composta de
374 escolas, sendo 254 unidades para tender as comunidades Indígenas, 81 na área Urbana e 39 unidades escolar na Zona Rural, das
quais contemplam os 15 municípios do Estado, além dos Centros regionais e unidades administrativas de apoio pedagógico. Logo o
resultado do Programa foi alcançado levando em consideração as condições estruturais e financeiras disponibilizadas para gerenciar o
sistema educacional da Rede Pública Estadual de Ensino da Educação Básica, desta forma, algumas ações não foram executadas em
razão da falta de alinhamento dos recursos orçamentários e financeiros destinado para as ações de investimento tais como construções e
ampliações na rede física da Educação. Contudo, mesmo com a escassez de recursos e a rotatividades de Gestão o programa alcançou
nível satisfatório quando da execução geral das ações e meta propostas e delineadas pelo Programa Desenvolvimento da Educação
Básica.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Falta de Profissionais qualificados, Condições salubres

Judiciais Ações Judiciais (DRH e CSL)

Ambientais Local de Trabalho com espaço restrito para cumprimento dos Decretos de distanciamento Social

Tecnológicas Equipamentos obsoletos, Sistema de Gestão e gerenciamento de Pessoal

Licitatórias Morosidade dos Procedimentos Administrativos

Gerenciais Morosidade nos Tramites processuais

Financeiras Falta de Recursos Financeiros

Orçamentárias Falta de dotação orçamentaria

Técnicas Falta de equipamentos com tecnologia de ponta

Participação Social:

Como participação  Social Podemos destacar a efetivação das comunidades nas atividades da escola e participação das APMs e dos:
Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação - CAC-FUNDEB/RR, Conselho Estadual de Educação-CEE e do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE-RR, além do envolvimento intersetorial temos participação das Instituições Educacionais Públicas Estaduais, considerando
assim satisfatória na qual A SEED consta com o setor de Ouvidoria desenvolvendo o trabalho de coleta de sugestões atuando com a
comunidade externa, bem como todas as ações e programas efetuados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, afim de
atender as políticas Institucionais de educação e os interesses social.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2194-Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao

Educando

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Aluno Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento Meta

Estado 32.717,00

Total: 32.717,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

32.376,00 32.717,00 101,05

Análise da Meta Física:
Meta Física Prevista apresentada tem com base nos indicadores apontados na matricula inicial da rede pública Estadual de Ensino "Censo
Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-2023 com indicativo para matricular no mínimo 32.376,00 alunos
na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino Fundamental em 2020. Porem com apuração dos dados do último CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica um total de
32.717 alunos na etapa Ensino Fundamental.  A diferença ocorrida com um percentual maior na ordem de 1,05 % em referência a meta
prevista. Este acréscimo se justifica quando da apresentação do indicador do programa observando que esse índice poderá ser, acrescido
ou diminuído após o encerramento do ano letivo de 2020, de acordo com as informações oferecidas e publicadas "Censo Escolar 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as atividades das Unidades Escolares
de Rede de Ensino e de Assistência ao

Educando

100 Aquisição de Gêneros
alimentícios merenda escolar,

Aquisição de Material de
Expediente, Serviços de

Vigilância, Limpeza,
Transporte escolar, Locação
de Máquinas e equipamento,
pagamento de Agua de taxa
de esgoto, coleta de lixo e

Aquisição Mobiliário em geral.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior de 14,46% o que é
considerado bom, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD f(Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) apresenta
índice Deficiente de 47,82% com relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade se justifica em razão: Suplementação na PAOE 2194,
natureza da despesa 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta
Corrente: 07474-8, Agência 3797-4, banco: 001; Suplementação na natureza da despesa 33.90.40 fonte 145, para atender as despesas
com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de gerenciamento e produção de documento (outsourcing
de impressão); suplementação na natureza da despesa 33.90.30 fonte 101, para atender as despesas com Aquisição de material de
consumo para alimentação escolar; Suplementação na, natureza da despesa 33.90.30, fonte 374, referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, da conta corrente 9460-9; Suplementação na, natureza
da despesa 44.90.52 fonte 145, para atender as despesas com aquisições de extintores de incêndio do tipo ABC (cilindro e carga),
instalação e identificação visual vertical, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima ¿ SEED;
Suplementação na PAOE 2194, natureza da despesa 44.90.52  fonte 145, para atender despesa com aquisição de material permanente
(aparelhos de ar- condicionado), através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2019; Suplementação na PAOE 2194, natureza da
despesa 44.90.52, fonte 108, referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 202000728-4 e do Termo de
Compromisso PAR nº 202001769-4, Emenda Parlamentar nº.71240001/2019 . Para adquirir ônibus escolar; Suplementação, natureza da
despesa 44.90.52, fonte 108, referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 202001767-5 e do Termo de
Compromisso PAR nº 202001768-5 e Emenda Parlamentar nº.71240001/2019 Para aquisição de  equipamentos e recursos tecnológicos;
Suplementação naturezas das despesas 33.90.39 e 33.90.92, fontes 145 e 101, para atender despesa com Transporte Escolar,
Contratação de empresas terceirizadas na prestação de serviços as Unidades Educacionais da SEED e despesas de exercícios anteriores,
referente a Serviços de esgotamento de fossa sanitárias, caixas de gorduras, desentupimento de vasos sanitários e limpeza de
desobstrução de rede esgoto nas Unidades de Ensino, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza
continuada de desinsetização e Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR; Suplementação, natureza
da despesa 44.90.52, fonte 108, referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 202000732-4, Emenda Parlamentar
nº. 71240001/2019, para adquirir caminhão frigorífico; Suplementação na natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte 145, para
atender aos Processos nº 0496/19-14 - Aquisição de cargas gás e vasilhames Liquefeito de petróleo (GPL) de 13 Kg e Processo nº
2960/20-04- Contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da COVID 19; Suplementação
nas naturezas das despesas 33.90.40, 33.90.39, 33.90.30, 33.90.47 e 44.90.52, fonte 145, para atender contratação de empresa
especializada na disponibilização de uma plataforma contendo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para atender aos alunos das
Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, contratação de empresa especializada para navegação patrocinada para atender as Escolas
da Rede Pública Estadual de Ensino, contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da
COVID 19, aquisição de produtos de higiene, limpeza, conservação e equipamentos de proteção individual (EPI) de uso específico para
prevenção da disseminação da COVID-19, pagamento da taxa de coleta de lixo, aquisição de material esportivo para atender as aulas de
educação física das escolas da Rede Pública Estadual;  e Anulação da PAOE 2194 natureza da despesa 33.90.30 fonte 374, para
suplementação nas PAOEs 2202 e 2322 natureza da despesa 33.90.30, fonte 374, para atender com aquisição de material de consumo
(expediente e limpeza) para atender as escolas com menos 50 alunos selecionados pelo FNDE através do Programa Dinheiro Direto na
Escola, PDDE.; Anulação da PAOE 2194 natureza da despesa 33.90.30 fonte 145, para Suplementação nas PAOE 2194, 2202 e 4311 ,
Natureza da despesa 44.90.52, Fonte 145, para atender o Processo nº 00982/20-76 - Aquisição de material permanente aparelho de ar-
condicionado split hi-wal e Processo nº 00981/20-03 - Materiais permanentes e outras despesas.

Ação: 2195-Gestão da Política Educacional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
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Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 20.199,00

Total: 20.199,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 20.199,00 2.019.900,00

Análise da Meta Física:
A meta Física aqui prevista quantidade 1 (uma) quando da elaboração do PAT 2020 foi informada erroneamente, no entanto se  verifica
que a meta prevista  PPA seria atender 18.872  alunos da rede pública da educação Básica.   Porem a Ação foi desenvolvida com base
nas Metas Físicas Prevista e apresentada no PPA usando aquelas apontados na matricula inicial da rede pública Estadual de Ensino
"Censo Escolar 2018", com indicativo para atender  no mínimo 18.872,00 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino
Fundamental e Médio em 2020. Em 2019,  a diferença ocorrida entre o planejado e o executado com um percentual maior  se justificativa
quando da apresentação do indicador do programa observando que esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído após o encerramento
do ano letivo de 2020, de acordo com as informações oferecidas e publicadas "Censo Escolar 2020".  A execução deficiente  aqui
apresentada em relação a meta prevista se deu por razões formal,  não prejudicando assim, o desempenho da ação, na qual atendeu
cerca 20.199 com os diversos Projetos e Ações tais como: Caderno Digital de Atividades de Educação Ambiental em tempos de pandemia,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência ¿ PIBID e Residência Pedagógica, PDDE Interativo, PDDE  Campo, PDDE Água
e Esgotamento Sanitário, Ações de apoio e orientações aos Conselhos Escolares e Associação de Pais e Mestres - APMs, 10ª Olimpíada
Brasileira de Saúde e Meio Ambiente - OBSMA, Programa Bolsa Família/PBF Monitoramento do Sistema Presença junto aos 15
municípios do estado de Roraima, Programa Parlamento Jovem Brasileiro por meio das Redes Sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram)
da SEED e site oficial do Governo de Roraima; entrevistas; material de orientação para alunos e professores em PDF e Vídeo Conforme
programado devido a pandemia do Covid 19, -Programa Jovem Senador nas redes;  Programa Jovem Senador - Programa Estadual
Caminhada Literária  - 1º - Roda de Conversa com as temáticas, 2.Oficina Pedagógica: -Tertúlia Dialógica Literária I Roda de Conversa
Virtual: A Importância da Literatura para Formação Humana,  Prêmio Gestão Escolar Estadual Professora Maria Odete Calheiros Pena,
Prêmio Gestão Escolar PGE 2020, Projeto Bandas e Fanfarras Escolares.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Desenvolvimento de ações de manuntenção e
desenvolvimento dos setores vinculados a

SEED

80 Pagamentos: Diárias Dentro
do Estado, Anuidades do
CONSED e aquisição de

materiais de comunicação.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior no total de 104,35% o
que é considerado ótimo do ponto de vista planejado, pois as despesas planejadas empenhadas e pagas estão na margem considerada
ótimo, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) apresenta índice Deficiente
com apontamento de 12,90% em relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade se justifica em razão da Suplementação na PAOE 2195,
natureza da despesa 33.90.33, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta Corrente: 07474-8,
Agência 3797-4, banco: 001; Suplementação na PAOE 2195 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101, para atender as despesas com
Aquisição de materiais para manutenção/substituição de peças utilizadas nos instrumentos musicais para atender ao Projeto Bandas e
Fanfarras e Fornecimento de água e esgoto; Suplementação na PAOE 2195 natureza da despesa 33.90.92, fonte 101, para atender
Despesas de exercício anterior com Contratação de empresa especializada em confecção de matérias gráficos, destinado atender a
Secretaria de Estado da Educação e Desporto  SEED, Processo nº 006836/17-21 e Anulação da PAOE 2195 natureza da despesa
33.90.33 fonte 145, para suplementação na PAOE 2195 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas referente à
anuidade desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto -SEED, junto ao Conselho Nacional de Secretários de Educação -
CONSED, referente ao exercício de 2020.

Ação: 2202-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 17.894,00

Total: 17.894,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

16.718,00 17.894,00 107,03

Análise da Meta Física:
Meta Física Prevista aqui apresentada tem com base nos indicadores apontados na matrícula inicial da rede pública Estadual de Ensino
"Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-2023, com indicativo para matricular no mínimo 16.718
alunos na Rede Pública Estadual de Ensino, na etapa do Ensino Médio em 2020. Porem com apuração dos dados do último CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica um total de
17.890 alunos na etapa do ensino Médio.  A diferença ocorrida com um percentual maior na ordem de 7,03 % em referência a meta
prevista. Este acréscimo se justifica quando da apresentação do indicador do programa observando que esse índice poderá ser, acrescido
ou diminuído após o encerramento do ano letivo de 2020, após  consolidação dos dados  e  informações publicadas referente ao  "Censo
Escolar 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as atividades de desenvolvimento do
Ensino Médio.

100 Aquisição de Gêneros
alimentícios merenda escolar,

Aquisição de Material de
Expediente, Serviços de

Vigilância, Limpeza,
Transporte escolar, Locação
de Máquinas e equipamento,
pagamento de Agua de taxa
de esgoto, coleta de lixo e

Aquisição Mobiliário em geral.

2 Promover e desenvolver atividades de
fortalecimento do Ensino Médio.

100 Aquisição de Gêneros
alimentícios merenda escolar,

Aquisição de Material de
Expediente, Serviços de

Vigilância, Limpeza,
Transporte escolar, Locação
de Máquinas e equipamento,
pagamento de Agua de taxa
de esgoto, coleta de lixo e

Aquisição Mobiliário em geral.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior no total de 127,77% o
que é considerado regular do ponto de vista planejado em relação as despesas empenhadas e pagas no exercício, porem a execução
COFD(Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) apresenta índice Deficiente no total executado de  38,20% com
relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade em relação ao índice regular do planejamento e o deficiente na execução se justifica em
razão dos diversos procedimentos de remanejamentos de recursos entre PAOEs em uma mesma UO, entre grupos e entre regiões tais
como: Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, fonte 345,  Incorporação de recursos
provenientes de  Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta Corrente: 07474-8, Agência 3797-4, banco: 001;
Suplementação na natureza da despesa 33.90.14, fonte 108, referente aos recursos oriundos do Convênio nº 883217/2019 que entre si
celebram o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas/INEP E SEED/RR, da conta corrente 7953-7. Suplementação na natureza de
despesa 33.90.40, fonte 145, para atender as despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados
de gerenciamento e produção de documento (outsourcing de impressão), suplementação na natureza da despesa 33.90.30, fonte 101,
para atender as despesas com aquisição de material de consumo para alimentação escolar; incorporação de recursos na naturezas das
despesa 33.90.14, 33.90.30 e 44.90.52 , fonte 108, referente aos recursos oriundos do Convênio nº 883217/2019 que entre si celebram o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas/INEP E SEED/RR, da conta corrente 7953-7; suplementação na natureza da despesa 44.90.52
fonte 145, para atender as despesas com aquisições de extintores de incêndio do tipo ABC (cilindro e carga), instalação e identificação
visual vertical, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima - SEED e as despesas com aquisição de
material permanente (aparelhos de ar-condicionado), através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2019; Suplementação na
natureza da despesa 44.90.52, fonte 108, referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 202001767-5 e do Termo de
Compromisso PAR nº 202001768-5 e Emenda Parlamentar nº. 71240001/2019. Para adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Suplementação na naturezas das despesas 33.90.39 e 33.90.92, fontes 145 e 101, para atender Despesa com Transporte Escolar,
Contratação de empresas terceirizadas na prestação de serviços as Unidades Educacionais da SEED e Despesas de exercícios anteriores
referente a Serviços de esgotamento de fossa sanitárias, caixas de gorduras, desentupimento de vasos sanitários e limpeza de
desobstrução de rede esgoto para atender as Unidades de Ensino, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
natureza continuada de desinsetização e Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR; Suplementação
natureza da despesa 33.90.39, fonte 145, para atender ao Processo nº 2960/20-04- Contratação de empresa na prestação de serviços de
desinfecção no combate e disseminação da COVID 19. E Anulação da PAOE 2194 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101, para
suplementação nas PAOEs 2194, 2202 e 4111 naturezas das despesas 33.90.92 e 33.90.39 fonte 101, suplementação na PAOE 2194
naturezas das despesas 33.90.40, 33.90.39, 33.90.30, 33.90.47 e 44.90.52, fonte 145, para atender contratação de empresa especializada
na disponibilização de uma plataforma contendo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para atender aos alunos das Escolas da Rede
Pública Estadual de Ensino, contratação para empresa especializada para a prestação de navegação patrocinada para atender as Escolas
da Rede Pública Estadual de Ensino, contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da
COVID 19, aquisição de produtos de higiene, limpeza, conservação e equipamentos de proteção individual (EPI) de uso específico para
prevenção da disseminação da COVID-19 e pagamento da taxa de coleta de lixo, Aquisição de material esportivo para atender as aulas de
educação física das escolas da Rede Pública Estadual; e, Anulação na natureza da despesa 44.90.52 fonte 145, para suplementação nas
PAOEs 2322, 2323 e 4111, natureza da despesa 33.90.30, fonte 145, para atender Aquisição de produtos de higiene, limpeza,
conservação e equipamentos de proteção individual (EPI) de uso específico para prevenção da disseminação da COVID-19; Anulação da
natureza da despesa 33.90.30 fonte 374, para suplementação nas PAOEs 2202 e 2322 natureza da despesa 33.90.30, fonte 374, para
atender com aquisição de material de consumo (expediente e limpeza) para atender as escolas com menos 50 alunos selecionados pelo
FNDE através do Programa Dinheiro Direto na Escola e Anulação da natureza da despesa 33.90.30 fonte 145.

Ação: 2203-Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7.664,00

Total: 7.664,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

7.031,00 7.664,00 109,00

Análise da Meta Física:
O índice Ótimo aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista e as realizadas, tem com base nos indicadores
apontados na matricula inicial da rede pública Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do
PPA 2020-2023, com indicativo para matricular no mínimo 7.031 alunos na Rede Pública Estadual de Ensino na modalidade de Ensino
para Educação de Jovens e Adultos em 2020. Porem com apuração dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de
27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica modalidade EJA um total de 7.664 alunos nos
anos Iniciais, Finais, Médio e Téc. Profissional da EJA.  A diferença ocorrida com um percentual maior na ordem de 9,00 % em referência a
meta prevista tem como base a estimativa do CENSO ESCOLAR 2018 quando da Elaboração do PPA 2020-2023. Este acréscimo se
justifica quando da apresentação do indicador do programa observando que esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído tão logo
ocorra encerramento do ano letivo de 2020, posteriormente consolidação dos dados e informações publicadas referente ao Censo Escolar
2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer as atividades da Educação de
Jovens e Adultos

80 Aquisição de Gêneros
alimentícios Merenda Escolar

Estado de Roraima

    344



 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento das despesas empenhadas liquidas e pagas,
apresenta índice no total de 13,09% o que é considerado deficiente do ponto de vista planejado, porem a execução COFD(Empenhado em
relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) apresenta índice total de 5,55% com relação a (Dotação Final LOA),  também do ponto de
vista da execução financeira é  índice altamente deficiente.  Os índices de deficiência tanto na execução e no planejamento se justifica em
razão dos diversos procedimentos de remanejamento de recursos entre PAOE(s) em uma mesma UO, entre grupos e entre regiões,
Incorporação de recursos de superávit financeiro  na PAOE 2203, natureza de despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte 345 referente a
Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta Corrente: 07474-8, Agência 3797-4, banco: 001; Suplementação na natureza
da despesa 33.90.30 fonte 101, para atender as despesas com Aquisição de material de consumo para alimentação escolar;
Suplementação na natureza da despesa 33.90.92, fonte 101, para atender Despesas de exercícios anteriores referente a Serviços de
esgotamento de fossa sanitárias, caixas de gorduras, desentupimento de vasos sanitários e limpeza de desobstrução de rede esgoto para
atender as Unidades de Ensino, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de
desinsetização e Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR; e Anulação da PAOE 4311 natureza da
despesa 33.90.92 fonte 101, para suplementação nas PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 2203 e 2205 natureza da despesa 33.90.30 fonte
101, para atender as despesas com Aquisição de material de consumo para alimentação escolar com suplementação na PAOE 4311
natureza da despesa 44.90.52 fonte 145, para atender as despesas com Aquisição de material permanente veículo aéreo não tripulado
com asas rotativas - tipo Drone.

Ação: 2205-Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.498,00

Total: 1.498,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.340,00 1.498,00 111,79

Análise da Meta Física:
O índice Bom aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista e as realizadas, tem com base nos indicadores apontados
na matricula inicial da rede pública Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-
2023, com indicativo para matricular no mínimo 1.340 alunos na Rede Pública Estadual de Ensino na modalidade de Ensino para
Educação Especial em 2020. Porem com apuração dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019
foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica modalidade Ensino Especial foi de 1.498 alunos.  A diferença ocorrida
com um percentual maior na ordem de 11,79 % em referência a meta prevista tem como base a estimativa do CENSO ESCOLAR 2018
quando da Elaboração do PPA 2020-2023. Este acréscimo se justifica quando da apresentação do indicador do programa observando que
esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído tão logo ocorra encerramento do ano letivo de 2020 e posteriormente a consolidação dos
dados e informações publicadas referente ao Censo Escolar 2020". Com objetivo do alcance das metas foram realizadas as Seguintes
Ações: Assessoramento técnico e pedagógico aos professores das Salas de Recursos Multifuncionais capital e interior; Mapeamento dos
alunos com necessidades educacionais especiais regularmente matriculados na Rede Pública Estadual; Orientação para elaboração dos
relatórios individuais pelos professores do AEE não presencial; Apoio, em parceira com CEFORR, a realização de cursos de formação
continuidade em Educação Especial na Perceptiva da Educação Inclusiva, 120h, destinado ao público alvo da Rede Pública Estadual de
Ensino; Encontros periódicos com professores de Salas de Recursos Multifuncionais, cuidadores, professores auxiliares e professores
interpretes; Compartilhamento de links de vídeos e outros artigos acerca de recursos pedagógicos acessíveis;
Realização de Reuniões virtuais com gestores dos Centros de Atendimento Especializado; Orientação para execução do PLANO DE
IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO EMERGENCIAL NÃO PRESENCIAL;  elaboração de Elaboração do Plano de Trabalho da Educação
Especial para o Termo de Compromisso 7609
Realização de oficinas sobre práticas lúdicas e AVDS (Atividades da Vida Diária), pela manhã, das 8h às 12h, no CAP-DV (Centro
Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual); Realização de Ciclo de palestras virtuais com Professores que atuam nas
Salas de Recursos Multifuncionais do Estado;
Contribuição na Elaboração do manual de retorno às aulas presenciais; Visita técnica pedagógica nas Escolas do interior para orientação
quanto ao uso adequado das Salas de Recursos Multifuncionais e AEE.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer as atividades pedagógicas da
Educação Especial

80 Aquisição de ração animal
adulto, Aquisição de

medicamentos uso veterinário
e aquisição de Gêneros
alimentícios - Merenda

Escolar.

Estado de Roraima
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice no total de 13,34%, do ponto de
vista do planejamento com relação as despesas empenhadas líquidas e pagas é considerado altamente deficiente,  porem quando
compara  a execução COFD, (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) apresenta também índice Deficiente de
11,07% com relação a (Dotação Final LOA) despesas após procedimentos de remanejamentos na execução final, tal relatividade em
relação ao índices  planejamento e executados  se justifica em razão dos diversos procedimentos de remanejamento de recursos entre
PAOE(s) em uma mesma UO, entre grupos e entre regiões, Incorporação de recursos de superávit financeiro na PAOE 2205, naturezas
das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36, 33.90.39 e 44.90.52, fonte 308, referente aos recursos oriundos da apuração do financeira do
Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179-X.; e  Anulação da PAOE 2205 natureza da despesa 33.90.30 fonte 145, para
suplementação nas PAOE(s) 4311, 4111, 2194, 2202, 2322, 2323 naturezas das despesas 44.90.52, 33.90.40 fonte 145, para atender as
despesas com Aquisição de material permanente veículo aéreo não tripulado com asas rotativas - tipo Drone, Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços integrados de gerenciamento e produção de documento (outsourcing de impressão); e
suplementação na PAOE 2205 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101, para atender as despesas com Aquisição de ração animal adulto,
suplementos, feno tifton, sal mineral e medicamentos, visando suprir a necessidades de subsistência dos semoventes (equinos) e para
atender as despesas com Aquisição de material de consumo para alimentação escolar.

Ação: 2322-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental Indígena

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Aluno Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 13.308,00

Total: 13.308,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

12.852,00 13.308,00 103,55

Análise da Meta Física:
O Indicador Ótimo aqui apresentado na Meta Física Prevista, tem com base nos indicadores apontados na matrícula inicial da rede pública
Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-2023 com indicativo para matricular
no mínimo 12.852 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino Fundamental Indígena ano 2020. Porém com apuração
dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede Pública Estadual da
Educação Básica, Etapa ensino fundamental Indígena um total de 13.308 alunos.  A diferença ocorrida com um percentual maior na ordem
de 3,55 % em referência a meta prevista, este acréscimo se justificativa quando da apresentação do indicador do programa, observando
que esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído após o encerramento do ano letivo e a publicação das informações oferecidas - Censo
Escolar - 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as atividades da Rede de Ensino de
Assistência ao Educando

100 Aquisição de Gêneros
alimentícios da Merenda

Escolar, Aquisição de gás
engarrafado, Aquisição de

Material de Expediente,
Pagamento de serviços de

vigilância, Limpeza e
conservação, fornecimento de
energia, transporte escolar, e
pagamento de taxas de agua

e esgoto.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice  total de 89,38% o que é
considerado bom do ponto de vista  da dotação inicial planejada em relação a execução, COFD (Empenhado em relação a Dotação Final -
Valor Contingenciado) dotação empenhada liquidada e paga no exercício, apresenta índice deficiente de 54,61% com relação a (Dotação
Final LOA), tal disparidade em ralação aos índices bom do planejamento e o deficiente na execução se justifica em razão dos diversos
procedimentos  de remanejamento de recursos entre PAOE(s) em uma mesma UO, entre grupos e entre regiões, Incorporação de
recursos de superávit na PAOE 2322 natureza da despesa 33.90.30, fonte 374, para atender com aquisição de material de consumo
(expediente e limpeza) das escolas com menos 50 alunos selecionados pelo FNDE através do Programa Dinheiro Direto na Escola -
PDDE; Suplementação na natureza da despesa 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, fonte 345, referente a Superávit Financeiro apurado no
exercício de 2019, da Conta Corrente: 07474-8, Agência 3797-4, banco: 001; Suplementação na natureza da despesa 33.90.92, fonte 101,
para atender Despesas de exercícios anteriores referente a Serviços de esgotamento de fossa sanitárias, caixas de gorduras,
desentupimento de vasos sanitários e limpeza de desobstrução de rede esgoto para atender as Unidades de Ensino, Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de desinsetização, Aquisição de gêneros alimentícios
provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR; Suplementação na natureza da despesa 44.90.52, fonte 145, para atender as despesas com
aquisições de extintores de incêndio do tipo ABC (cilindro e carga), instalação e identificação visual vertical, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima - SEED; Suplementação na natureza da despesa 44.90.52, fonte 108,
referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 202001767-5 e do Termo de Compromisso PAR nº 202001768-5 e
Emenda Parlamentar nº. 71240001/2019, para adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Suplementação na naturezas das despesas
33.90.40, 33.90.39, 33.90.30 33.90.47 e 44.90.52, fonte 145, para atender contratação de empresa especializada na disponibilização de
uma plataforma contendo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para atender aos alunos das Escolas da Rede Pública Estadual de
Ensino, contratação de empresa especializada para a prestação de navegação patrocinada para as Escolas da Rede Pública Estadual de
Ensino, contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da COVID 19, aquisição de
produtos de higiene, limpeza, conservação e equipamentos de proteção individual (EPI) de uso específico para prevenção da
disseminação da COVID-19,  pagamento da taxa de coleta de lixo, Aquisição de material esportivo para atender as aulas de educação
física das escolas da Rede Pública Estadual; Suplementação na natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte 145, para atender aos
Processos nº 0496/19-14 - Aquisição de cargas gás e vasilhames Liquefeito de petróleo (GPL) de 13 Kg e Processo nº 2960/20-04-
Contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da COVID 19; e Anulação da PAOE 2322
natureza da despesa 44.90.52 fonte 145, para suplementação na PAOE 2322, natureza da despesa 33.90.30, fonte 145, para atender
Aquisição de material esportivo para atender as aulas de educação física das escolas da Rede Pública Estadual.

Ação: 2323-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio Indígena

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Aluno Atendido

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 2.305,00

Total: 2.305,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2.972,00 2.305,00 77,56

Análise da Meta Física:
O Indicador regular aqui apresentado na Meta Física Prevista, tem com base nos indicadores apontados na matricula inicial da rede
pública Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-2023 com indicativo para
matricular no mínimo 2.972 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino Médio Indígena ano 2020. Porem com
apuração dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019, em 2019 foram matriculados na Rede Pública
Estadual da Educação Básica, Etapa ensino Médio Indígena um total de 2.305 alunos.  A diferença ocorrida com um percentual menor na
ordem de 22,44 % em referência a meta prevista, este regular se justificativa quando da apresentação do indicador do programa,
observando que esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído após o encerramento do ano letivo e a publicação das informações
oferecidas -Censo Escolar - 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as atividades de desenvolvimento do
Ensino Médio Indígena.

100 Aquisição de Gêneros
alimentícios da Merenda

Escolar, Aquisição de Gás
Engarrafado, Aquisição de

materiais de manutenção de
bens imóveis e Pagamento de

Serviços de Transporte
Escolar Rural.

2 Promover e desenvolver atividades de
fortalecimento do Ensino Médio indigena

100 Pagamento de Serviços
outosourcing de Impressão

digital

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior no total de 114,08% o
que é considerado bom do ponto de vista planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final -
Valor Contingenciado) apresenta índice regular  de 65,80% com relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade em relação ao índice bom
do planejamento e o regular na execução se justifica em razão dos diversos procedimentos de Suplementação na PAOE 2323, natureza
da despesa 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2019, da Conta Corrente:
07474-8, Agência 3797-4, banco: 001; Suplementação natureza da despesa 33.90.40 fonte 145, para atender as despesas com
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de gerenciamento e produção de documento (outsourcing de
impressão). E suplementação na PAOE 2323 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101, para atender as despesas com Aquisição de
material de consumo para alimentação escolar; Suplementação na natureza da despesa 44.90.52 fonte 145, para atender as despesas
com aquisições de extintores de incêndio do tipo ABC (cilindro e carga), instalação e identificação visual vertical, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima - SEED; Suplementação na PAOE 2323 naturezas das despesas
33.90.40, 33.90.39, 33.90.30 33.90.47, fonte 145, para atender contratação de empresa especializada na disponibilização de uma
plataforma contendo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para atender aos alunos das Escolas da Rede Pública Estadual de
Ensino,contratação para empresa especializada para a prestação de navegação patrocinada para atender as Escolas da Rede Pública
Estadual de Ensino, contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da COVID 19,
aquisição de produtos de higiene, limpeza, conservação e equipamentos de proteção individual (EPI) de uso específico para prevenção da
disseminação da COVID-19 e pagamento da taxa de coleta de lixo; Suplementação natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte 145,
para atender aos Processos nº 0496/19-14 - Aquisição de cargas gás e vasilhames Liquefeito de petróleo (GPL) de 13 Kg e Processo nº
2960/20-04- Contratação de empresa na prestação de serviços de desinfecção no combate e disseminação da COVID 19. Suplementação
natureza da despesa 33.90.30, fonte 145, para atender Aquisição de produtos de higiene, limpeza, conservação e equipamentos de
proteção individual (EPI) de uso específico para prevenção da disseminação da COVID-19.

Ação: 2359-Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Meta física não realizada por falta de recursos orçamentário.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Reformar Unidades Educacionais e de Apoio
Pedagógico

0 Tarefa não executada por falta
de recursos orçamentário e
financeiro no exercício de

2020 .

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada apresentando índice zero no PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando para a execução COFD
(Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) ocorrendo apenas os procedimentos de Suplementação na PAOE 2359,
natureza da despesa 33.90.39, fonte 145, para atender Eventual contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas
e gráficas necessárias e indispensáveis a execução de obras públicas, sem nenhuma execução por falta de recursos orçamentário e
financeiro no exercício de 2020.

Ação: 2364-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta
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Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020 .

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar  reforma de Unidades Escolares de
Ensino Fundamental

0 Tarefa não executada por falta
de recursos orçamentário e
financeiro no exercício de

2020 .

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020 .
Ocorrendo apenas a Suplementação na PAOE 2364, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145, para atender Eventual contratação de
empresa
especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis a execução de obras públicas.

Ação: 2452-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Meta Física da Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020 .

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar  reforma e construção de Unidades
Educacionais do Ensino Fundamental

Indígena

0 Tarefa não executada por falta
de recursos orçamentário e
financeiro no exercício de

2020 .

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020 .

Ação: 2453-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Reformada

Estado de Roraima
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Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar  reforma  de Unidades Educacionais
do Ensino Médio Indígena

0 Tarefa não executada por falta
de recursos orçamentário e
financeiro no exercício de

2020 .

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020 .

Ação: 3319-Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Meta física  executada  no exercício de 2020  com serviços de ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio de Temo Integral "José de
Alencar".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Despesas com ampliação de unidades
escolares do ensino médio

100 Serviços de Reforma e
Revitalização de Escolas

Estaduais

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Estado de Roraima
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O percentual PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) com índice de  2.760,36%  se justifica pela Suplementação na PAOE 3319,
natureza da despesa 44.90.51, fonte 308, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa de Fomento
as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI da conta corrente 7784-4. e o índice de 69,01% COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor Contingenciado) se justifica em sua execução é em razão do pagamento dos serviços de obras de ampliação na
Escola Estadual de Tempo Integral "José de Alencar".

Ação: 3492-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Produto: Unidade Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020 .

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar  ampliação de Unidades
Educacionais do Ensino Médio Indígena

0 Tarefa não executada por falta
de recursos orçamentário e
financeiro no exercício de

2020 .

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
 Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro no exercício de 2020.

Ação: 2319-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 32.717,00

Total: 32.717,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

32.376,00 32.717,00 101,05

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista apresentada tem com base nos indicadores apontados na matrícula inicial da rede pública Estadual de Ensino
"Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-2023 com indicativo para matricular no mínimo 32.376,00
alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino Fundamental em 2020. Porém com apuração dos dados do último CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica um total de
32.717 alunos na etapa ensino Fundamental.  A diferença ocorrida com um percentual maior na ordem total de 101,05 % em referência a
meta prevista. Este acréscimo se justifica quando da apresentação do indicador do programa observando que esse índice poderá ser,
acrescido ou diminuído após o encerramento do ano letivo de 2020, de acordo com as informações oferecidas e publicadas "Censo
Escolar 2020".
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manter as atividades administrativas do
Ensino Fundamental

100 Pagamento de auxilio
natalidade

2 Fortalecer as atividades pedagógicas do
Ensino Fundamental.

0 Tarefa não executada por falta
de dotação orçamentaria e

financeira

3 Manutenção do Ensino Fundamental 0 Tarefa não executada por falta
de dotação orçamentaria

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice deficiente na ordem de 0,89% o
que é considerado baixo no ponto de vista do Planejamento , porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD f(Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor Contingenciado) apresenta índice deficiente de 2,68% com relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade se justifica em
razão dos diversos procedimentos de Suplementação na PAOE 2319, natureza da despesa 33.90.08, fonte 134 para atender Despesa
com Auxílio Natalidade dos servidores pertencentes a SEED; e Anulação na PAOE 2319, Natureza da despesa 44.90.52, fonte 104. Para
Suplementação na POAE 2365, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 104 para atender ao Processo nº 017101.010882/17-52 - Reforma
geral da Escola Estadual e Quadra de Esporte João Rodrigues da Silva, município de São Luiz do Anauá, Anulação Natureza da despesa
44.90.52, Fonte 104 para suplementação na PAOE 2365, Natureza da despesa 33.90.39, Fonte 104 para atender ao Processo nº
017101.010882/17-52 -Reforma Geral da Escola Estadual e Quadra de Esporte João Rodrigues da Silva, Município de São Luiz do Anauá-
RR; Anulação, Natureza da Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Fonte 104 para Suplementação na PAOE 2365, Natureza da despesa 33.90.39,
Fonte 104. Para atender ao processo nº 017101.03776/18-76 - Construção do muro da Escola Estadual Barbosa de Alencar.

Ação: 2320-Fortalecimento do Ensino Médio

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 17.894,00

Total: 17.894,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

16.718,00 17.894,00 107,03

Análise da Meta Física:
Meta Física Prevista aqui apresentada para o fortalecimento do Ensino médio UO 17601, tem com base nos indicadores apontados na
matrícula inicial da rede pública Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-
2023, com indicativo para matricular no mínimo 16.718 alunos na Rede Pública Estadual de Ensino, na etapa do Ensino Médio em 2020.
Porem com apuração dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede
Pública Estadual da Educação Básica um total de 17.894 alunos na etapa do ensino Médio.  A diferença ocorrida com um percentual maior
na ordem total de 107,03 % em referência a meta prevista. Este acréscimo se justificativa quando da apresentação do indicador do
programa observando que esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído após o encerramento do ano letivo de 2020, após  consolidação
dos dados  e  informações publicadas referente ao  "Censo Escolar 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer e apoiar as atividades
administrativas do Ensino Médio

50 Pagamento de serviços de
Manutenção e conservação de

bens imóveis

2 Fortalecer as atividades técnicas, didáticas e
pedagógicas do Ensino Médio - Programas e

Projetos Educacionais.

0 Tarefa não executada por falta
de dotação orçamentaria e

financeira.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Estado de Roraima
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O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice Deficiente no total de 3,28% o que
é considerado baixo do ponto de vista em relação ao planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor Contingenciado) apresenta também  índice Deficiente de 11,71% com relação a (Dotação Final LOA), tal semelhança em
ralação ao índice baixo entres planejamento e o executado se justifica em razão dos diversos procedimentos  falta de dotação
orçamentaria em outras PAOE(s)  e os procedimentos de    Anulação da PAOE 2319, Natureza da Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Fonte
104 para Suplementação na PAOE 2365, Natureza da despesa 33.90.39, Fonte 104, para atender ao processo nº 017101.03776/18-76 -
Construção do muro da Escola Estadual Barbosa de Alencar.

Ação: 2321-Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.498,00

Total: 1.498,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.340,00 1.498,00 111,79

Análise da Meta Física:
O índice aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista e as realizadas, tem com base nos indicadores apontados na
matricula inicial da rede pública Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do PPA 2020-2023,
com indicativo para matricular no mínimo 1.340 alunos na Rede Pública Estadual de Ensino na modalidade de Ensino para Educação
Especial em 2020. Porem com apuração dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Em 2019 foram
matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica modalidade Ensino Especial foi de 1.498 alunos.  A diferença ocorrida com
um percentual maior na ordem de 111,79 % em referência a meta prevista tem como base a estimativa do CENSO ESCOLAR 2018
quando da Elaboração do PPA 2020-2023. Este acréscimo se justificativa quando da apresentação do indicador do programa observando
que esse índice poderá ser, acrescido ou diminuído tão logo ocorra encerramento do ano letivo de 2020 e posteriormente a consolidação
dos dados e informações publicadas referente ao Censo Escolar 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer e apoiar as atividades da
Educação Inclusiva na Educação Básica

0 Tarefa Sem execução
Financeira por falta de
dotação orçamentaria.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação Sem execução Financeira por falta de dotação orçamentaria.

Ação: 2324-Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação
Básica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Aluno Beneficiado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 7.664,00

Total: 7.664,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

7.031,00 7.664,00 109,00
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Análise da Meta Física:
O índice Ótimo aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista e as realizadas, tem com base nos indicadores
apontados na matricula inicial da rede pública Estadual de Ensino "Censo Escolar 2018". Fator parâmetro utilizado para a elaboração do
PPA 2020-2023, com indicativo para matricular no mínimo 7.031 alunos na Rede Pública Estadual de Ensino na modalidade de Ensino
para Educação de Jovens e Adultos em 2020. Porem com apuração dos dados do último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de
27/12/2019. Em 2019 foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica modalidade EJA um total de 7.664 alunos nos
anos Iniciais, Finais, Médio e Téc. Profissional da EJA.  A diferença ocorrida com um percentual maior na ordem de 109,00 % em
referência a meta prevista tem como base a estimativa do CENSO ESCOLAR 2018 quando da Elaboração do PPA 2020-2023. Este
acréscimo se justificativa quando da apresentação do indicador do programa observando que esse índice poderá ser, acrescido ou
diminuído tão logo ocorra encerramento do ano letivo de 2020, posteriormente consolidação dos dados e informações publicadas referente
ao "Censo Escolar 2020".

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Fortalecer as atividades da Educação de
Jovens e Adultos para a Educação Básica.

0 Tarefa não executada por falta
de dotação orçamentaria e

financeira.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de dotação orçamentaria e financeira.

Ação: 2365-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
 Tal índice se justifica pela execução dos serviços de Reforma de Unidades Educacional.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar reforma nas Unidades Educacionais
do Ensino Médio

100 Pagamento de Serviços de
manutenção e conservação de

bens imóveis.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice  no total de 286,09% o que é
considerado Deficiente do ponto de vista planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final -
Valor Contingenciado) apresenta índice ótimo de 90,88% com relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade em ralação ao índice regular
do planejamento e o deficiente na execução se justifica em razão dos diversos procedimentos        Suplementação na POAE 2365,
Natureza da despesa 33.90.39, fonte 104 para atender ao Processo nº 017101.010882/17-52 - Reforma geral da Escola Estadual e
Quadra de Esporte João Rodrigues da Silva, município de São Luiz do Anauá;  Suplementação na Natureza da despesa 33.90.39, Fonte
104. Para atender ao processo nº 017101.03776/18-76 - Construção do muro da Escola Estadual Barbosa de Alencar.

Ação: 3482-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
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Produto: Unidade Construída

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
 Ação não executada por falta de dotação de recursos financeiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Realizar construção de Unidades
Educacionais do Ensino Fundamental

0 Tarefa não executada por falta
de dotação orçamentaria e

financeiro.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de dotação orçamentaria e financeiro.

Ação: 4441-Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Profissional Remunerado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.801,00

Total: 1.801,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.778,00 1.801,00 101,29

Análise da Meta Física:
O índice de aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista  da PAOE 4441-  Renumeração de Profissionais do
Magistério Ensino Médio 60% era de 1.778 servidores enquanto foram efetivados 1.801 servidores,  indicadores aqui apurado é 101.29%
que significa um acréscimo de 1,29% , fato esse ocorrido pela contratação de servidores temporários,  que do ponto de vista do
Planejamento e considerado ótimo o desempenho da meta física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Desenvolver atividades inerentes ao processo
de pagamento dos profissionais do magistério,

obrigações patronais e outras despesas de
pessoal.

100 Procedimentos legais para
execução das despesas e

pagamento de pessoal

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior no total de 45,40% o que
é considerado deficiente do ponto de vista planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final -
Valor Contingenciado) apresenta índice Deficiente de 51,04% com relação a (Dotação Final LOA), tal disparidade em ralação ao índice
deficiente do planejamento e  na execução se justifica em razão dos diversos procedimentos        Anulação na PAOE 4441, Natureza da
Despesa 31.90.04, Fonte 134 para Suplementação nas PAOE 2319 e 2320, natureza da despesa 33.90.08, fonte 134 para atender
Despesa com Auxílio Natalidade e PAOE 4448, natureza da Despesa 31.90.16, Fonte 134 para atender Despesas com Adicional de
Substituição dos servidores pertencentes a SEED. Anulação na natureza da despesa 31.90.92, fonte 101 para Suplementação, natureza
da despesa 31.90.11, fonte 101 e PAoe 4448, natureza da despesa 31.90.04 e 31.90.11, fonte 101. Para atender Despesa da 1ª parcela
da Gratificação Natalina/ 2020; Anulação da PAOE 4441 natureza da despesa 31.90.92 fonte 101, para suplementação nas PAOEs 4441,
4444, 4445 e 4448 naturezas das despesas 31.90.92, 31.91.92, fonte 101, para atender as Despesas de exercícios anteriores com
pagamento de Pessoal da SEED; Anulação ns naturezas das despesas 31.90.04, 31.90.11 e 31.91.13 fonte 134, para suplementação nas
PAOEs 4448 e 4441 naturezas das despesas 31.90.11 e 31.90.13, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da
SEED; Suplementação na PAOE 4441, natureza da despesa 31.90.11, fonte 134 para atender Despesa com Folha de Pagamento; e
Anulação da PAOE 4441 naturezas das despesas 31.90.04 e 31.90.11 fonte 134, para suplementação na PAOE 4448 natureza da
despesa 31.90.11 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Anulação da natureza de despesa 31.90.92
fonte 101, para suplementação nas PAOEs 4448 e 4444 naturezas das despesas 31.90.92, fonte 101, para atender as Despesas com
pagamento de Pessoal da SEED; Anulação da natureza da despesa 31.90.13, 31.91.13 e 31.90.04 fontes 134 e 145, para suplementação
nas PAOEs 4441, 4444, 4445 e 4448 naturezas das despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13 fontes 134 e 145, para atender as Despesas
com pagamento de Pessoal da SEED.

Ação: 4444-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino
Fundamental - 40%

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Profissional Remunerado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 702,00

Total: 702,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

669,00 702,00 104,93

Análise da Meta Física:
O índice de aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista  da PAOE 4444-  Renumeração de Técnico administrativo
Ensino Fundamental 40% era de 669 Técnicos,  enquanto foram efetivados 702 técnicos, os indicadores aqui apurado foi de 104,93%  que
significa um acréscimo de 4,93%, fato esse ocorrido pela contratação de servidores pra exercer funções de confiança,  que para o ponto
de vista do Planejado  e análise este indicador é considerado ótimo quando do desempenho da meta física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1  Desenvolvimento das atividades inerentes ao
processo de pagamento de pessoal técnico

administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal.

100 Procedimentos legais para
execução das despesas e

pagamento de pessoal

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice total de 53,08% o que é
considerado deficiente do ponto de vista planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor
Contingenciado) apresenta também índice Deficiente de 57,60% com relação a (Dotação Final LOA), tal semelhança esta  em ralação ao
índice regular tanto no planejamento e na execução se justifica em razão dos diversos procedimentos     Suplementação na PAOE 4444
naturezas das despesas 31.90.92, 31.91.92, fonte 101, para atender as Despesas de exercícios anteriores com pagamento de Pessoal da
SEED; Suplementação na PAOE 4444 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal
da SEED; e Anulação na PAOE 4444, natureza da despesa 31.90.13, fonte 101 para Suplementação na PAOE 4444, natureza da despesa
31.91.92, fonte 101. Para atender Obrigações Patronais IPER dos servidores Efetivo Técnico Administrativo do ensino Fundamental 40%;
Anulação da PAOE 4444 naturezas das despesas 31.90.11 e 31.91.13 fonte 134, para suplementação nas PAOEs 4448, 4441 e 4445
naturezas das despesas 31.90.11 e 31.90.13, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme
Ofício nº 2312/2020/SEED/GAB/RR.

Ação: 4445-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio -
40%
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Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Profissional Remunerado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 338,00

Total: 338,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

329,00 338,00 102,74

Análise da Meta Física:
O índice de aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista  da PAOE 4445-  Renumeração de Técnico administrativo
Ensino Médio 40% era de 329 Técnicos,  enquanto foram efetivados 338 técnicos, os indicadores aqui apurado foi de 102,74%  que
significa um acréscimo de 274%  em relação  ao Planejado, fato esse ocorrido pela contratação de servidores pra exercer funções de
confiança,  que  do ponto de visto da análise este indicador é considerado ótimo quando do desempenho da meta física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Desenvolver atividades inerentes ao processo
de pagamento de pessoal técnico

administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal.

100 Procedimentos legais para
execução das despesas e

pagamento de pessoal

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior no total de 42,91% o que
é considerado deficiente do ponto de vista planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final -
Valor Contingenciado) apresenta também índice Deficiente de 43,59% com relação a (Dotação Final LOA), tal similaridade tem  ralação ao
índice  planejamento e sua execução se justifica em razão dos diversos procedimentos     Suplementação na PAOE 4445 naturezas das
despesas 31.90.92, 31.91.92, fonte 101, para atender as Despesas de exercícios anteriores com pagamento de Pessoal da SEED;
Suplementação na PAOE 4445 natureza da despesa 31.90.11, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da
SEED; Suplementação 4445, natureza na PAOE da despesa 31.90.11, fonte 145, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal
da SEED; e Anulação na PAOE 4445, natureza da despesa 31.90.13, fonte 101 para Suplementação na PAOE 4445, natureza da despesa
31.91.92, fonte 101. Para atender Obrigações Patronais IPER dos servidores Efetivo Técnico Administrativo do ensino Ensino Médio 40%;
Anulação da PAOE 4445 natureza da despesa 31.90.11 e 31.91.13 fonte 134, para suplementação na PAOE 4448 natureza da despesa
31.90.11, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED.

Ação: 4448-Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental -
60%

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

Produto: Profissional Remunerado

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 4.534,00

Total: 4.534,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

4.678,00 4.534,00 96,92

Análise da Meta Física:

Estado de Roraima

    357



O índice de aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista  da PAOE 4448-  Renumeração de dos Profissionais do
Magistério  Ensino Fundamental 60% era de 4.678 profissionais,  enquanto foram efetivados 4.534 profissionais, os indicadores aqui
apurado foi de 96,92%  que significa uma redução de 3.08%  em razão dos procedimento e aposentadoria e desligamento efetuados no
decorre do exercício, isso do ponto de visto da análise em ração ao planejado e ao executado, este indicador é considerado ótimo quando
do desempenho da meta física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Desenvolver atividades inerentes ao processo
de pagamento dos profissionais do magistério,

obrigações patronais e outras despesas de
pessoal.

100 Procedimentos legais para
execução das despesas e

pagamento de pessoal

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
O valor PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA) quando do planejamento apresenta índice superior no total de 109,00% o
que é considerado ótimo do ponto de vista planejado, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final -
Valor Contingenciado) apresenta índice de 91,68% com relação a (Dotação Final LOA), tal em ralação aos índice ótimo do planejamento e
da execução se justifica em razão dos diversos procedimentos   Suplementação na PAOE 4448, natureza da despesa 33.90.16, fonte 134
para atender Despesa com Adicional de Substituição dos servidores pertencentes a SEED; Suplementação na 4448, natureza da despesa
31.90.04 e 31.90.11, fonte 101. Para atender Despesa da 1ª parcela da Gratificação Natalina/ 2020; Suplementação na PAOE 4448
naturezas das despesas 31.90.92, 31.91.92, fonte 101, para atender as Despesas de exercícios anteriores com pagamento de Pessoal da
SEED; Suplementação na PAOE 4448 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal
da SEED; e Anulação da PAOE 4448 naturezas das despesas 31.90.04 e 31.91.13 fonte 134, para suplementação nas PAOEs 4448, 4441
e 4445 naturezas das despesas 31.90.11 e 31.90.13, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED;
Anulação da PAOE 4448 natureza da despesa 31.90.04 fonte 134, para suplementação na PAOE 4448 natureza da despesa 31.90.11,
fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED; Anulação na PAOE 4448, Natureza da despesa 31.90.11,
fonte 134 para Suplementação nas PAOE's 4448, Natureza da despesa 31.90.04, fonte 134 e PAOE 4441, natureza da despesa 31.90.11,
fonte 134 para atender Despesa com Folha de Pagamento; Anulação da PAOE 4448 natureza da despesa 31.90.13, 31.91.13 e 31.90.04
fontes 134 e 145, para suplementação nas PAOEs 4441, 4444, 4445 e 4448 naturezas das despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13 fontes
134 e 145, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 83-Proteção Social Básica

Objetivo do Programa: Promover Ações de Atendimento às Famílias em Vulnerabilidade e Risco Social no Estado de Roraima.

Público Alvo: Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima

Unidade Resp. Programa: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Atendimento a
Famílias em
Vulnerabilidade
Social Básica

Fórmula: (Número
de pessoas
atendidas no ano /
número de
atendimentos
previstos no ano)
x 100

Fonte:
SETRABES

Anual Percentual 0 80 80 34,60 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

A análise dos indicadores deste programa é feita com base no desempenho da ação 2297 onde são ofertados benefícios eventuais às
famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste ano de 2020 foi incorporado ao orçamento da SETRABES a ação 3560 que também
oferta benefícios eventuais, porém específicos para a população que se encontra em vulnerabilidade temporária em decorrência da
pandemia do coronavírus (COVID-19), esta ação também pode ter seu desempenho medido através do indicador do programa. Então para
mensurar o indicador do programa foram utilizados os desempenhos obtidos nas duas ações que estão diretamente ligadas aos
atendimentos as famílias vulneráveis. O índice ficou abaixo do previsto, considerando que só foi possível iniciar a distribuição dos
benefícios eventuais do "Projeto Cesta da Família", para atender as famílias em vulnerabilidade social temporária em decorrência da
pandemia do coronavírus (COVID-19), após o pleito eleitoral, conforme recomendações do Ministério Público.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa de Proteção Social Básica busca atender, indiretamente, famílias em vulnerabilidade e risco social, por meio de ações de
apoio técnico, acompanhamento e monitoramento dos serviços prestados a essas famílias pelos municípios, recomenda-se uma atuação
mais efetiva junto aos municípios, recomenda-se ainda a realização de avaliações constantes junto aos beneficiários desses serviços, para
verificar o grau de satisfação do público alvo do programa.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 26,43% da dotação final da LOA, as ações do programa
foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº
28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19. Vale ressaltar
que 96% do recurso orçamentário que compõe a dotação final do programa, refere-se aos recursos extraordinários para utilização no
enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), que não estavam planejados no PPA e que foram suplementados no
orçamento da SETRABES em setembro/2020, prejudicando a sua execução total dentro do exercício.

Avaliação dos resultados:
O Programa Proteção Social Básica, tem por finalidade ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para
indivíduos e famílias que estejam em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, sendo que os programas e serviços são executados
pelos municípios, ficando a SETRABES responsável pela coordenação em nível estadual, acompanhamento, monitoramento e avaliação
das ações realizadas pelos municípios dentro e fora dos CRAS, sendo responsável ainda, por repassar, a partir de 2020, o
Cofinanciamento Estadual de Ações Continuadas da Assistência Social, feito em duas parcelas anuais aos 15 municípios do Estado para
incremento nas ações de proteção social básica, tendo sido efetivados os repasses a 05 municípios que apresentaram toda a
documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020. Em relação aos benefícios eventuais, a SETRABES realiza a oferta
de auxílio funerário e distribuição de cestas básicas, tendo que em vista que os municípios não dispõe de estrutura e recursos para
atender essa demanda. Em 2020, foram atendidas 527 famílias com o benefício de auxílio funerário e 1.000 famílias, residentes no Baixo
Rio Branco, com o benefício de cesta básica. Com a propagação da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado, foi
necessário realizar um plano emergencial para enfrentamento e combate ao vírus e seus efeitos negativos, buscando alternativas para
atender as famílias que ficaram em vulnerabilidade social temporária em decorrência da pandemia, garantindo pelo menos que não falte
alimentos em suas casas. A partir do recebimento de recursos extraordinários da Lei nº 173/2020 foi possível iniciar a execução das ações
emergenciais, como por exemplo o "Projeto Cesta da Família" que atendeu até dezembro 9.198 famílias vulneráveis em todo o Estado.
Apesar da pandemia ter dificultado a realização de várias atividades, podemos citar ainda, entre os resultados alcançados, as orientações
e apoios técnicos aos programas Criança Feliz, com a realização de 14 apoios e Bolsa Família com a realização de 35 apoios, de forma
virtual e quando possível presencial para a grande maioria dos municípios.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Falta de definição dos processos de trabalho, baixa capacidade operacional, capacitação

insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada, recursos tecnológicos
obsoletos.

Licitatórias Paralização na tramitação de processos licitatórios não essenciais em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19).

Gerenciais Falta de autonomia do executor do programa e do gestor do órgão frente às decisões do Estado,
falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da pessoa com Deficiência - COEDE e Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 3560-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus

(COVID-19)

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Serviço Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Desconhecemos a Ação 3560 na unidade orçamentaria 23101.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Enfrentamento e combate ao Coronavírus
(COVID-19)

30 As atividades da medida
foram prejudicadas devido ao
pleito eleitoral, não podendo
ser realizada a distribuição
dos benefícios eventuais do
Projeto Cesta da Família,
porém foram realizados o

cadastramento e validação
dos beneficiários do Projeto

Cesta da Família, como
também a avaliação social das
famílias que necessitavam do

auxílio funerário e o
fornecimento desse serviço

aos beneficiários que
atenderam aos critérios.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Desconhecemos a Ação 3560 na unidade orçamentaria 23101.

Ação: 2093-Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência
Social Básica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social
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Produto: Projeto Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 5,00

Total: 5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 5,00 33,33

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, que trata do
Cofinanciamento Estadual de Ações Continuadas da Assistência Social, a ser repassado aos 15 municípios do Estado em duas parcelas
anuais, para incremento nas ações de proteção social básica, tendo sido efetivados os repasses a 05 municípios que apresentaram toda a
documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020. Vale ressaltar que os municípios foram orientados e assessorados
com apoio da Junta Administrativa do Fundo Estadual de Assistência Social (JAFEAS), para elaboração de seus instrumentos de gestão
necessários ao recebimento do cofinanciamento entre estado e municípios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Repasse de Pisos Estaduais da Proteção
Social Básica aos Municípios

33.34 A medida foi prejudicada
devido a maioria dos

municípios não cumprirem os
requisitos necessários para
recebimento do repasse do

Cofinanciamento Estadual de
Ações Continuadas da

Assistência Social, conforme
pactuado na reunião da CIB

de 17/03/2020.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, não conseguiu alcançar a totalidade das metas financeiras previstas, devido a maioria dos municípios não
estarem aptos a receberem o cofinanciamento, por motivos de inadimplência de documentos essenciais para legalidade de repasse do
recurso, conforme pactuado na reunião da CIB de 17/03/2020. Vale ressaltar que todos os municípios foram orientados e assessorados
com apoio da Junta Administrativa do Fundo Estadual de Assistência Social (JAFEAS), quanto a elaboração de seus instrumentos de
gestão necessários ao recebimento do cofinanciamento.

Ação: 2297-Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.527,00

Total: 1.527,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.000,00 1.527,00 152,70

Análise da Meta Física:
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A Ação 2297 está relacionada a prestação de benefícios eventuais a população vulnerável do estado, a SETRABES concede benefícios
eventuais, na forma de auxílios funerários, as famílias de baixa renda, tendo sido realizados a concessão de 527 auxílios no período de
janeiro a dezembro. Em decorrência da pandemia da Covid-19, a SETRABES também está executando o "Projeto Emergencial Cesta da
Família", com a distribuição de cestas básicas as famílias que se encontram em vulnerabilidade social temporária ocasionada pela
pandemia, foram distribuídas, com recursos próprios do Estado, 1.000 cestas básicas para famílias residentes no Baixo Rio Branco. Vale
ressaltar que esses benefícios eventuais ofertados em decorrência da pandemia da Covid-19, não tinham como ser previstos na
elaboração do PPA 2020-2023, motivo pelo qual esta ação teve aumento substancial acima da sua meta prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio à Gestão de Proteção Social Básica nos
Municípios

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

2 Gerir Programas, Projetos e Benefícios
Eventuais Inerentes a Proteção Social Básica

100 A medida teve aumento
substancial acima da sua

meta prevista em decorrência
da pandemia da COVID-19,

devido à necessidade de
ampliar os benefícios
eventuais ofertados,

concedendo além de auxílios
funerários a distribuição de

cestas básicas as famílias em
vulnerabilidade social

temporária agravada pela
COVID-19, sendo distribuídas

1.000 cestas às famílias
ribeirinhas residentes no Baixo

Rio Branco.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 48,44% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de despesas com auxílios funerários e Projeto Emergencial Cesta da Família que possibilitaram o desenvolvimento de parte
das atividades previstas na ação. Vale ressaltar que, após a publicação do Decreto nº 28.635-E de 22 de março de 2020 que "Declara
estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo COVID-19 (Coronavírus)", a SETRABES preocupada com as pessoas vulneráveis do Estado, reorganizou seu orçamento para
garantir os benefícios mínimos à esta população caso a pandemia perdurasse, remanejando recursos próprios para esta ação, entretanto,
após tomar conhecimento dos recursos provenientes da Lei nº 173/2020, esses benefícios específicos para enfrentamento e combate a
pandemia do coronavírus (COVID-19), foram realizados por meio da ação 3560 - Ação de Enfrentamento Emergencial Decorrente do
Coronavírus (COVID-19), criada para esse fim, motivo pelo qual não foi necessário a utilização de 100% dos recursos próprios que haviam
sido remanejados para a ação 2297.

Ação: 2474-Apoio a Gestão do Programa ACESSUAS TRABALHO

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
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A meta física desta ação não foi executada em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio técnico, acompanhamento e
monitoramento da execução do programa

ACESSUAS Trabalho nos municípios

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.

Ação: 2475-Apoio a Gestão do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

60,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação não foi executada em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio técnico aos municípios na gestão do
BPC e BPC na escola

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.

Ação: 2476-Apoio a Gestão do Programa Criança Feliz

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 35,00

Total: 35,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

134,00 35,00 26,12

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi prejudicada, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16
de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foi realizado os serviços e atividades do programa de forma remota e quando possível presencial, respeitando as
especificidades do Estado e seguindo todas as orientações expostas acima, de modo a prestar apoio técnico aos municípios,
disseminando as informações à rede do programa, utilizando, inclusive, comunicação acessível às pessoas com deficiência, através da
cartilha de apoio para as visitas domiciliares.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Coordenar as ações do Programa Criança
Feliz desenvolvendo atividades de

acompanhamento técnico e administrativo
inerentes ao Programa

26.12 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram

realizadas Visitas de apoio
técnico nos 15 municípios
(tanto presenciais, quanto
virtuais) com objetivo de
capacitar os servidores

municipais sobre a
implementação do novo

sistema eletrônico do
Programa Criança Feliz

(PCF).

2 Estruturação da Coordenação estadual do
Programa Criança Feliz

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 15,25% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras
atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março;
Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16
de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

Ação: 2477-Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 14,00

Total: 14,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

30,00 14,00 46,67

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi prejudicada em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16
de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19. Ressaltamos que foram realizados atendimentos aos municípios para apoio técnico ao programa de forma remota e quando
possível presencial. As estratégias utilizadas pela coordenação junto aos municípios têm como parâmetros o Plano de Ação e Aplicação
do Programa e as recomendações do Ministério da Cidadania. Ressaltamos ainda, que a meta física prevista pra esta ação é 420,
conforme PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Coordenar as Ações do Programa Bolsa
Família desenvolvendo atividades de

acompanhamento técnico e administrativo
inerentes ao programa

3.34 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram

realizadas Visitas de apoio
técnico nos municípios (tanto
presenciais, quanto virtuais)

com objetivo de acompanhar e
monitorar as ações do

Programa Bolsa Família (PBF)
no âmbito municipal.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação foi prejudicada em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, atingindo apenas 16,75% da dotação
final da LOA, os recursos foram utilizados, no pagamento de despesas com aquisição de um veículo (despesa empenhada aguardando a
entrega do veículo para liquidação e pagamento) e diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na
ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E
de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.

Estado de Roraima

    365



Ação: 3560-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Serviço Implementado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 9.219,00

Total: 9.219,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 9.219,00

Análise da Meta Física:
Com a propagação da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado, foi necessário realizar um plano emergencial para
enfrentamento e combate ao vírus e seus efeitos negativos, buscando alternativas para atender as famílias que ficaram em vulnerabilidade
social temporária em decorrência da pandemia, garantindo pelo menos que não falte alimentos em suas casas. Está ação foi criada a partir
do segundo semestre, para implementação dos recursos extraordinários da Lei nº 173/2020, atendendo ao fornecimento de benefícios
eventuais com auxílio funerário previsto para beneficiar até 927 famílias com falecimentos por COVID-19, tendo sido prestados 21 serviços
funerários até dezembro, como também a distribuição de gêneros alimentícios por meio do "Projeto Cesta da Família" que tem como uma
de suas metas previstas beneficiar 30.000 famílias com auxílio alimentação através do recebimento de cartão alimentação, este projeto
atendeu até dezembro 9.198 famílias vulneráveis nos municípios de Boa Vista, São Luiz, São João da Baliza, Caroebe, Canta, Bonfim,
Rorainópolis, Mucajaí, Pacaraima e Caracaraí.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Enfrentamento e combate ao Coronavírus
(COVID-19)

30 As atividades da medida
foram prejudicadas devido ao
pleito eleitoral, não podendo
ser realizada a distribuição
dos benefícios eventuais do
Projeto Cesta da Família,
porém foram realizados o

cadastramento e validação
dos beneficiários do Projeto

Cesta da Família, como
também a avaliação social das
famílias que necessitavam do

auxílio funerário e o
fornecimento desse serviço

aos beneficiários que
atenderam aos critérios.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 26,23% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com serviços funerários, locação de veículos, cartão alimentação, que possibilitaram o desenvolvimento de
parte das atividades previstas na ação. Vale ressaltar que esta ação foi criada em setembro, a partir do recebimento de recursos
extraordinários da Lei nº 173/2020.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 85-Desenvolvimento Social

Objetivo do Programa: Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social

Público Alvo: Pessoas em Situação de Risco Social

Unidade Resp. Programa: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Atendimento a
Famílias em
Vulnerabilidade
Social

Fórmula: Número
de pessoas
atendidas ao ano /
Número de
atendimentos
previstos ao ano X
100

Fonte:
SETRABES

Anual Percentual 90 90 90 49,24 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

A análise dos indicadores deste programa é feita com base no desempenho das ações 2341/2466/2468/2469/2339/2479 que estão
diretamente ligadas ao atendimento às pessoas em vulnerabilidade social, conforme os atendimentos prestados pela Rede de Alimentação
e Nutrição, Centro de Referência do Idoso, Casa da Mulher Brasileira, Rede da Juventude, Centro Socioeducativo e Rede Atenção
Especial, então, para mensurar o indicador do programa, foram utilizados os desempenhos obtidos nas seis ações. O índice ficou abaixo
do previsto, considerando que, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) a partir da publicação dos Decretos nº 28.587-E
de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, várias atividades foram suspensas para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O programa de Desenvolvimento Social, tem por finalidade integrar políticas públicas para o desenvolvimento social de pessoas em
situação de Risco Social no Estado de Roraima. Considerando que houve um aumento de idosos, pessoas com deficiência, mulheres
vítimas de violência, adolescente infringido as leis, além do aumento considerável no número de jovens em nossa população,
especialmente após a crise migratória na Venezuela, aumentando a procura pelos serviços ofertados por essas políticas, faz-se necessário
reestruturar os serviços, estabelecendo novas ações e metas, para garantir o direito à qualidade de vida desses usuários, mantendo a
eficiência, eficácia e efetividade do programa.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 22,77% da dotação final da LOA, vários processos
licitatórios tiveram seu andamento prejudicado em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E
de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19, inclusive a tramitação de processos não essenciais.
Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, foi necessário fazer
uma readequação deste programa, excluindo-se algumas ações que estão mais relacionadas a outras políticas públicas e remanejando
suas atividades para outros programas e ações, excluindo também algumas ações que não vinham sendo executadas e que não atendiam
mais aos objetivos estratégicos desta secretaria e do Estado, como também incluindo novas ações que facilitarão a realização das
atividades necessárias ao cumprimento do programa.

Avaliação dos resultados:

Estado de Roraima

    367



O Programa de Desenvolvimento Social, tem por finalidade promover, desenvolver e fortalecer as diversas políticas públicas sociais no
Estado de Roraima, por meio de uma gestão coesa, baseada no trabalho em rede, possibilitando a realização de ações integradas e
articuladas para a juventude, adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas, as mulheres, os idosos e as pessoas com
deficiência, potencializando a assistência social, a segurança alimentar e nutricional e o esporte comunitário.
Em 2020 a SETRABES conseguiu realizar de forma presencial e/ou virtual, atividades físicas, dança, recreação e karatê, algumas oficinas
de artesanato e confecções de máscaras caseiras, além de atendimentos médicos e psicossociais, tanto para 657 idosos cadastrados no
Centro de Referência do Idoso, quanto para 647 pessoas com deficiência cadastradas na Rede Cidadania Atenção Especial, que
somaram um total de 17.320 atendimentos ao longo do ano. Foram realizados ainda, 9.237 atendimentos para as mulheres vítimas de
violência, entre palestras educativas e motivacionais, capacitações e formações para autonomia econômica das mulheres, atendimentos
itinerantes e atendimentos na Casa da Mulher Brasileira. Por meio da coordenação da rede juventude foi realizado em janeiro a Palestra
Motivacional "O Poder da Juventude", direcionada para 400 estudantes do Instituto Sion, além da eleição dos conselheiros para compor o
Conselho Estadual da Juventude que contou com a participação de 90 jovens, aconteceram ainda, alguns eventos esportivos para
crianças e adolescentes vulneráveis. Outro avanço do programa foram as ações voltadas para o esporte que apoiaram 21 entidades que
realizam ações esportivas com entrega de kit's de materiais esportivos, através do Projeto Esporte Social, como incentivo às práticas
esportivas promovidas para a população por essas entidades, por meio de doações recebidas pela SETRABES de parceiros que
defendem o esporte como prática social, como também outros eventos esportivos que contaram com a participação de mais de 3.000
pessoas, nos municípios de Amajarí, Boa Vista, Cantá, Caracaraí, Iracema e Normandia, através do "Projeto Esporte e Lazer nos
Municípios" e o "Domingo no Parque", este projeto tem como objetivo unir o poder público e sociedade civil em torno do fortalecimento do
esporte para todos. Outra atividade realizada foi o projeto "Treino em Família" de forma on-line, incentivando a prática de exercícios físicos
durante o período de isolamento social das famílias.
Outros resultados alcançados pelo programa, foram os atendimentos realizados para 515 adolescentes que estavam em cumprimento de
medidas socioeducativas, no Centro Socioeducativo - CSE, com privação de liberdade e semiliberdade. Vale ressaltar, que existe uma
rotatividade desses adolescentes autores de atos infracionais, internados no CSE ao longo do ano, de acordo com as demandas judiciais,
portanto fizemos uma média do quantitativo mensal de adolescentes internados para mensurar a meta física realizada, ficando em média
43 adolescentes em cada mês do ano. Houve atendimento de forma regular a esses adolescentes enquanto estiveram sob a tutela do
Estado, somando 1.453 atendimentos ao longo do ano, através das várias parcerias firmadas com outros órgãos e entidades foi possível
realizar um trabalho pedagógico e socioeducativo com os adolescentes internados no CSE, proporcionando um fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários desses adolescentes, tendo um impacto positivo junto à sociedade, com possibilidade de que estes
menores ao término do cumprimento de sua medida socioeducativa, não se tornem reincidentes.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Falta de definição dos processos de trabalho, baixa capacidade operacional, capacitação

insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada, recursos tecnológicos
obsoletos.

Gerenciais Falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Licitatórias Paralização na tramitação de processos licitatórios não essenciais em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19).

Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência - COEDE, Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR, Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Roraima - CONSEA-RR, Conselho Estadual do Trabalho - CETERR e da
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN, além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil
organizada, em ações de sensibilização emocional e espiritual, pedagógicas e esportivas, como também, parcerias com órgãos do Poder
Judiciário.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2341-Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1.149,00

Total: 1.149,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.000,00 1.149,00 38,30

Análise da Meta Física:
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A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, tem como principal medida
o programa de transferência de renda "Programa Renda Cidadã de Roraima (PRCRR)", que teve sua criação por meio da Lei nº 1.386,
sancionada em 23/04/2020, iniciando, a partir de então, a fase de cadastramento dos beneficiários, tendo sido realizado até o final de 2020
a validação dos cadastros e entrega dos cartões de 1.098 beneficiários do programa, que começaram a receber seus benefícios com
parcelas retroativas as abril/2020. Vale ressaltar que continuam sendo realizados os cadastros dos demais beneficiários do programa,
seguindo todos os protocolos e recomendações do Ministério da Saúde, para evitar a propagação da Covid-19. Outra medida desta ação é
a "Horta Cidadã", a qual foi realizado o primeiro Curso de Montagem e Cuidado com Hortas, atendendo 51 pessoas vulneráveis. Porém, as
demais atividades desta ação foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n
º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela Covid-19.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 2.400 pessoas atendidas, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Renda Cidadã 55 O atendimento a famílias em
vulnerabilidade social, tem

sido executado pelo Programa
Estadual Renda Cidadã, foram

realizados os cadastros e
pagamentos de 1.098

beneficiários, fortalecendo a
segurança alimentar e

nutricional com a recarga dos
cartões no valor mensal de R$

200,00 (duzentos reais) a
partir de abril de 2020.

2 Horta Comunitária Cidadã 17 Foi lançado o manifesto de
interesse e iniciaram-se as

visitas aos possíveis
beneficiários nos municípios

para verificar o local das
hortas comunitárias. Foram

construídos novos canteiros,
na horta modelo e adquirido

peixes para o tanque que já se
encontra em fase de produção
e realizado o primeiro Curso

de Montagem e Cuidado com
Hortas, atendendo 51 pessoas

vulneráveis.

3 Minha Horta 0 As atividades dessa medida
não foram realizadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19, inclusive a

tramitação de processos
licitatórios não essenciais.

4 Restaurante Cidadão 0 Esta medida foi planejada no
PPA 2020-2023 para iniciar

em 2021.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 40,99% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, auxílio aos beneficiários por meio de Cartão Alimentação ¿ Renda Cidadã, que possibilitaram o
desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31
de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2436-Promoção da Igualdade e Enfrentamento a Violência contra a Mulher do
Campo, da Cidade, da Floresta e das Águas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Campanhas Realizada

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 0,00

Estado 6,00

Total: 6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

85.000,00 6,00 0,01

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, com a realização de seis
campanhas (1 - Projeto Março Lilás, ações alusivas ao mês da Mulher, com 1.024 participantes; 2 - Papo Sério com Eles, com
sensibilização masculina para diminuição da violência contra a mulher, com 18 participantes: 3 - Tem saída, que promove a autonomia
para as mulheres vítimas de violência, com a participação de 51 mulheres; 4 - Campanhas educativas sobre legislações de prevenção e
combate à violência contra a mulher, com 1.576 participantes, 5 - Atendimento itinerante as mulheres, em comunidades indígenas e rurais,
entidades da sociedade civil, escolas entre outros espaços, com 2.936 participantes, 6 - Projeto Transformando Saberes, Emancipando
Mulheres, com 461 participantes), executadas em parcerias com entidades e instituições governamentais. As demais atividades desta
ação foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março;
Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16
de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 08 campanhas realizadas, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Projeto Março Lilás, ações alusivas ao mês da
mulher.

51.2 Foram realizadas apenas três
atividades referentes a esta

medida que contou com 1.024
participantes, as demais

atividades não foram
realizadas em decorrência da

pandemia do coronavírus
(COVID-19), conforme

Decretos nº 28.587-E de 16
de março; Decreto nº 28.653-
E de 22 de março; Decreto nº

28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de
abril; Decreto n º 28.712-E de

16 de abril de 2020, que
suspenderam diversas
atividades para fins de

prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid
-19, inclusive a tramitação de

processos licitatórios não
essenciais.

2 Projeto: Papo Sério Com Eles. 1 Foi realizada uma palestra
com a participação de 18

homens, as demais atividades
não foram realizadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19, inclusive a

tramitação de processos
licitatórios não essenciais.

Estado de Roraima

    370



3 Projeto Tem Saída, para as mulheres vítimas
de violência.

5.1 Foram realizadas duas
oficinas de autonomia

econômica para as mulheres
com 51 participantes, as

demais atividades não foram
realizadas em decorrência da

pandemia do coronavírus
(COVID-19), conforme

Decretos nº 28.587-E de 16
de março; Decreto nº 28.653-
E de 22 de março; Decreto nº

28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de
abril; Decreto n º 28.712-E de

16 de abril de 2020, que
suspenderam diversas
atividades para fins de

prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid

-19.

4 Campanhas educativas sobre legislações de
prevenção e combate à violência contra a

mulher.

31.5 Foram entregues kits com
materiais educativos sobre a
Lei 11.340/06 ¿Lei Maria da

Penha¿, bem como panfletos
sobre os serviços da Casa da
Mulher Brasileira para 1.573

mulheres, as demais
atividades desta medida não

foram realizadas em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

5 Encontros regionais de mulheres rurais de
Roraima.

0 A medida não foi realizada em
decorrência dos Decretos nº
28.587-E de 16 de março;

Decreto nº 28.653-E de 22 de
março; Decreto nº 28.663-E
de 31 de março, Decreto nº

28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de

abril de 2020, que
suspenderam diversas
atividades para fins de

prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid

-19.

6 Atendimento itinerante as mulheres, em
comunidades indígenas e rurais, entidades da
sociedade civil, escolas entre outros espaços.

49 Foram realizadas palestras
nas ações itinerante de

atendimento as Mulheres com
a participação de 2.936

mulheres, as demais
atividades desta medida não

foram realizadas em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

7 Implantação de Centros de Atendimento as
Mulheres em situação de violência e

vulnerabilidade social.

0 A medida não foi realizada em
decorrência dos Decretos nº
28.587-E de 16 de março;

Decreto nº 28.653-E de 22 de
março; Decreto nº 28.663-E
de 31 de março, Decreto nº

28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de

abril de 2020, que
suspenderam diversas
atividades para fins de

prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid

-19.
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8 Projeto Transformando Saberes,
Emancipando Mulheres.

59 Foram realizadas algumas
capacitações e formações de
modo regionalizado e também

um webinário  sobre o
atendimento e proteção à
mulher vítima de violência,

com a participação de 2.936
pessoas, as demais atividades

desta medida não foram
realizadas em decorrência da

pandemia do coronavírus
(COVID-19), conforme

Decretos nº 28.587-E de 16
de março; Decreto nº 28.653-
E de 22 de março; Decreto nº

28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de
abril; Decreto n º 28.712-E de

16 de abril de 2020, que
suspenderam diversas
atividades para fins de

prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid

-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 0,65% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras
atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março;
Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16
de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19,
inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2466-Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 657,00

Total: 657,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1.100,00 657,00 59,73

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, porém, foi possível realizar
o atendimento regular de pelo menos 657 idosos matriculados no Centro de Referência do Idoso, por meio de aulas por videoconferência,
através das redes sociais, com atividades físicas, dança, recreação e karatê, algumas oficinas de artesanato e confecções de máscaras
caseiras, além de atendimentos médicos e psicossociais sendo utilizado também, o sistema de atendimento médico a distância, autorizado
pelo Ministério da Saúde e regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Através de projetos junto ao Governo Federal,
organizações civis e governamentais, os idosos receberam auxílio alimentar. Importante destacar, a aquisição de um micro-ônibus
adaptado para melhor atender aos idosos usuários do Centro, por meio de um contrato de doação firmado com o Consulado do Japão em
Manaus. As demais atividades desta ação não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Manutenção do centro melhor idade. 60 Foram realizadas aulas por
videoconferência, através das
redes sociais, com atividades
físicas, dança, recreação e
karatê, algumas oficinas de
artesanato e confecções de
máscaras caseiras, além de

atendimentos médicos e
psicossociais para 657 idosos

cadastrados no Centro, as
demais atividades desta

medida não foram realizadas
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 84,36% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de despesas com Equipamento e Material Permanente, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas
na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587
-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto
n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela Covid-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2468-Gerenciamento da Casa da Mulher Brasileira

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 3.174,00

Total: 3.174,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.000,00 3.174,00 105,80

Análise da Meta Física:
A meta física ultrapassou o previsto para a ação no ano de 2020, a Casa da Mulher Brasileira, realizou o atendimento de 3.174 mulheres,
vítimas da violência doméstica, que buscaram os atendimentos/serviços oferecidos pela casa por demanda espontânea ou conduzidas
pela Polícia Militar. Pesquisas apontam que em decorrência do isolamento social imposto para conter o avanço da pandemia de
coronavírus (COVID-19), os casos de violência doméstica contra a mulher aumentaram, sendo necessário a adoção de medidas para
ampliar as possibilidades de denúncias e o acolhimento dessas mulheres, porém com o isolamento social, acredita-se que muitas
mulheres ficaram mais inibidas ainda de fazer a denúncia e buscar atendimento. Vale ressaltar, que o ideal seria a diminuição dessa
demanda, obtida através da conscientização masculina, com a redução dos casos de violência doméstica contra as mulheres.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Manutenção dos serviços da Casa da Mulher
Brasileira

50 Foram realizados todos os
serviços básicos da Casa da

Mulher Brasileira, por se tratar
de atividade essencial de

assistência social, no
atendimento às mulheres

vítimas de violência
doméstica, a casa funciona de
forma ininterrupta, em regime

de plantão e realizou o
atendimento a 3.174 mulheres

em 2020. As demais
atividades da medida não

foram realizadas em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 7,79% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com locação de mão de obra, locação de veículos, fornecimento de refeições prontas, energia elétrica e
telefonia fixa, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas
em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de
março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que
suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, inclusive a tramitação de
processos licitatórios não essenciais. Vale ressaltar que 55,48% do recurso orçamentário previsto, refere-se a parcela de recursos do
convênio que não foram recebidas ainda pelo estado e não há previsão de data para o repasse dessa parcela.

Ação: 2469-Fortalecimento da Política para a Juventude

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 490,00

Total: 490,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

890,00 490,00 55,06

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, a coordenação da
juventude iniciou o exercício de 2020 com a realização de palestras para jovens estudantes com a finalidade de despertar nos jovens, o
diálogo e participação ativa do processo educativo, criando oportunidades aos adolescentes e fortalecendo o autoconhecimento positivo,
em janeiro foi realizada a Palestra Motivacional ¿O Poder da Juventude¿, direcionada para 400 estudantes do Instituto Sion. Em fevereiro
foi realizada a eleição do Conselho Estadual da Juventude, com a participação de 90 jovens, sendo eleitos 10 conselheiros da sociedade
civil. Porém, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-
E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, a
partir de março as atividades desta ação foram suspensas para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Apoio técnico as ações da juventude. 56 Foram realizadas palestras
para jovens estudantes com a

finalidade de despertar nos
jovens, o diálogo e

participação ativa do processo
educativo, criando
oportunidades aos

adolescentes e fortalecendo o
autoconhecimento positivo
com a participação de 400

jovens, também foi realizada a
eleição do Conselho Estadual

da Juventude, com a
participação de 90 jovens. As

demais atividades desta
medida não foram realizadas
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2470-Mais Esporte - Mais Cidadania

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Evento

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 28,00

Total: 28,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.240,00 28,00 0,86

Análise da Meta Física:
A meta física foi executada parcialmente ao longo deste ano, sendo realizados 28 eventos. Algumas medidas dessa ação ultrapassaram a
previsão feita para 2020 como é o caso do apoio às entidades que realizam ações esportivas, onde foram entregues kit's de materiais
esportivos para 21 entidades esportivas, através do Projeto Esporte Social, como incentivo às práticas esportivas promovidas para a
população por essas entidades, esse apoio foi possível devido as doações recebidas pela SETRABES de parceiros que defendem o
esporte como prática social. Porém as demais medidas foram executadas parcialmente, como podemos citar o: "Domingo no Parque -
Unidos pela Vida", com o foco na saúde emocional e mental, desenvolvendo atividades coletivas esportivas, para o bem-estar de
aproximadamente 1.000 participantes e as "Promoções de ações de esporte, lazer e cidadania nos municípios de Roraima", onde foram
realizados eventos esportivos, nos municípios de Amajarí, Boa Vista, Cantá, Caracaraí, Iracema e Normandia, através do Projeto Esporte
e Lazer nos Municípios, este projeto tem como objetivo unir o poder público e sociedade civil em torno do fortalecimento do esporte para
todos. Outra atividade realizada foi o projeto "Treino em Família" de forma on-line, incentivando a prática de exercícios físicos durante o
período de isolamento social das famílias. As demais medidas e atividades desta ação não foram realizadas em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de
31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para
fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 30 eventos realizados, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima

    375



1 Apoio à entidades esportivas que
desenvolvem ações para pessoas em

vulnerabilidade pessoal e social.

100 Foram atendidas 21 entidades
esportivas, na capital e zona

rural de Boa Vista, e nas
comunidades do interior do
Estado, com a entrega de

materiais esportivos, através
do Projeto Esporte Social,

ultrapassando a meta anual
de atendimento a esse

público.

2 Apoio para deslocamento de para-atletas e
profissionais para participação em

competições em outras unidades da
federação.

0 A medida não foi realizada em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

3 Campeonato Intermunicipal de Futebol
Amador para Atletas de baixa renda.

0 A medida não foi realizada em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

4 Promoção de ações de esporte, lazer e
cidadania nos municípios de Roraima.

40 Foram realizados eventos
esportivos, nos municípios de

Amajarí, Boa Vista, Cantá,
Caracaraí, Iracema e

Normandia, através do Projeto
Esporte e Lazer nos

Municípios. As demais
atividades desta medida não

foram realizadas em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

5 Domingo no Parque ¿ Unidos pelo Esporte,
evento com a participação das entidades
oficiais representantes das modalidades

esportivas em Roraima.

50 Realizado parcialmente, com
apenas um evento ¿Domingo

no Parque ¿ Unidos pela
Vida¿, com o foco na saúde

emocional e mental,
desenvolvendo atividades

coletivas esportivas, para o
bem-estar de

aproximadamente 1.000
participantes. Não foi possível

realizar o outro evento do
domingo no parque em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
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A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 71,35% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias e despesas de exercícios anteriores, as demais atividades desta ação não foram realizadas em
decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de
março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que
suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, inclusive a tramitação de
processos licitatórios não essenciais.

Ação: 3551-Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional - CAISAN

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: CAISAN / CONSEAS Implantado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação não foi executada no período, devido ao plano de trabalho do Convênio nº 017/2016 está sendo reestruturado
pela equipe que compõe a CAISAN, como também em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº
28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 3, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Criação dos conselhos municipais de
segurança alimentar e nutricional.

0 A medida não foi realizada em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

2 Implantação das CAISAN nos municípios. 0 A medida não foi realizada em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

3 Monitoramento das ações da segurança
alimentar e nutricional.

0 A medida não foi realizada em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 5,93% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com aquisição de veículos, que será utilizado para efetivação das medidas e atividades desta ação. Vale
ressaltar, que as demais atividades desta ação não foram executadas devido ao plano de trabalho do Convênio nº 017/2016 está sendo
reestruturado pela equipe que compõe a CAISAN, como também em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2339-Fortalecimento do Sistema Sócio-Educativo

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 43,00

Total: 43,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

120,00 43,00 35,83

Análise da Meta Física:
A meta física prevista para esta ação no PPA 2020-2023, está relacionada a capacidade máxima de atendimento simultâneo nas duas
unidades do sistema socioeducativo, ao invés de prevê a quantidade de adolescentes que necessitam ser internados no Centro
Socioeducativo (CSE) ao longo do ano, para cumprimento de medidas socioeducativas. Em 2020 foram internados no CSE 515
adolescentes, vale lembrar que existe uma rotatividade desses adolescentes ao longo do ano, de acordo com as demandas judiciais,
então para tentar equiparar as metas previstas com as realizadas, fizemos uma média do quantitativo mensal de adolescentes internados
no CSE, ficando em média 43 adolescentes em cada mês do período. Houve atendimento de forma regular aos adolescentes autores de
atos infracionais em medidas socioeducativas de privação de liberdade somando um total de 1.453 atendimentos de janeiro a dezembro.
Com relação à alimentação dos internados no CSE ocorreram por meio de uma parceria firmada com a Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania (SEJUC). Ressaltamos, que em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de
março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E
de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19,
as demais atividades do sistema socioeducativos ficaram prejudicadas, atingindo parcialmente a meta prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Manutenção das Unidades Integrantes do
Sistema Sócio Educativo

50 Foram realizadas as
atividades essenciais como

higiene, alimentação,
atendimento médico,

psicológico e psiquiátrico, por
meio de parceiras, também

foram realizadas as atividades
escolares e visitação na

modalidade online. As demais
atividades da medida não

foram realizadas em
decorrência da pandemia do

coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.
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2 Promoção da Qualidade Profissional
Educacional e Medidas Preventivas

Socioeducativas para os Adolescentes Sob
Medidas Restritivas

30 Foram realizadas oficinas
pedagógicas de artesanato e

aulas de música na
modalidade online, através de

parcerias com as famílias e
também atividades de

hortifruticultura e da mini
granja que receberam doação

dos insumos iniciais e
atualmente se mantem com a
produção de ovos. As demais

atividades da medida não
foram realizadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 0,53% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não
foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº
28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, inclusive a
tramitação de processos não essenciais.

Ação: 2479-Fortalecimento da Política de Inclusão e Atenção Integral à Pessoa com
Deficiência

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência

Produto: Pessoa Assistida

Unidade de Medida: Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 647,00

Total: 647,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

5.000,00 647,00 12,94

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, porém, foi possível realizar
o atendimento regular de pelo menos 647 pessoas com deficiência cadastradas na Rede Atenção Especial, por meio de visitas por
videoconferência, algumas atividades físicas e de recreação e algumas oficinas de artesanato por meio digital, através das redes sociais,
as atividades da rede foram readequadas para que pudessem ser executadas com resultados satisfatórios no atendimento aos usuários
cadastrados, a situação atual continua sendo enfrentada de forma a amenizar as dificuldades existentes. Os profissionais da Unidade
realizaram um trabalho integrado e com utilização de recursos tecnológicos. Vale ressaltar que, em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31
de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, não foi possível realizar todas as metas previstas para a ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Serviços Socioassistenciais do Centro
Integrado de Atenção à Pessoa com

Deficiência.

13 Foram realizadas visitas por
videoconferência, algumas

atividades físicas e de
recreação e algumas oficinas
de artesanato por meio digital,
através das redes sociais para
647 pessoas com deficiência
cadastradas no Centro, as
demais atividades desta

medida não foram realizadas
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 3173-Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência

Produto: Casa Adaptada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

250,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação não foi executada em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 14, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1  Trabalho técnico e construtivo para
adaptação de casas.

10 Foram realizadas visitas em
22 (vinte e duas) residências,

onde foi possível detectar
algumas vulnerabilidades das
famílias, estas visitas tiveram

o objetivo de coletar
informações e gerar uma base

de dados para desenvolver
projeto de adaptação de casas
para pessoas com deficiência,

atendendo inicialmente,
pessoas que já utilizam os

serviços do Centro Integrado
de Atenção à Pessoa com

Deficiência. Nas visitas
técnicas foram observados em

especial o perfil social e
financeiro das famílias e a

acessibilidade nas
residências, as demais

atividades desta medida não
foram realizadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 87-Gestão das Politicas de Etnodesenvolvimento

Objetivo do Programa: Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas
Comunidades Indígenas.

Público Alvo: Comunidades Indígenas

Unidade Resp. Programa: 27101-Secretaria de Estado do Índio

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Comunidades
Indígenas
Beneficiadas com
Projetos/Atividade
s

Fórmula: Nº de
comunidades
indígenas
contempladas/tota
l de comunidades
existentes no
Estado x 100

Fonte: SEI

Anual Percentual 30 53 53 288,00 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Apesar das medidas adotadas, o novo coronavírus impactou diretamente na vida das pessoas, e também nos resultados da execução
orçamentária, principalmente devido ao lockdown de regiões indígenas, a dificuldade de pesquisa de preços para compor os processos
licitatórios (mercado fechado), e até mesmo a infecção de dezenas dos servidores, que mesmo após a quarentena, ainda em teletrabalho,
não conseguiam voltar a rotina, com diminuição significativa da produtividade devido as sequelas do covid-19.
Contundo, mesmo com as dificuldades, e uma nova forma de se fazer, a SEI reformulou suas estratégias, buscou parcerias, e conseguiu
realizar dezenas de ações na capital e em terras indígenas, respeitando sempre o distanciamento social e as orientações de prevenção e
combate ao novo coronavírus.
E diante da limitação orçamentária-geográfica-sanitária no exercício 2020, e prevendo o impacto da pandemia aos povos indígenas, a SEI
articulou junto ao Estado o orçamento inicial no montante de R$ 8.250.000,00 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais) para o
exercício de 2021, o que representa acréscimo de 107% em comparação ao exercício de 2020. Além das articulações com parlamentares
estaduais e federais com intuito de captação de recursos.
Portanto, diante da conjuntura econômica-sanitária que perdurou no exercício 2020, considera-se satisfatória o papel desempenhado pela
Secretaria de Estado do Índio, em prol dos povos indígenas de Roraima, quanto a proteção a vida, a segurança alimentar e ao
etnodesenvolvimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Recomenda-se a reestruturação da parte física e financeira da Secretaria de Estado do Índio, associada às Políticas que viabilizem a
execução de ações e projetos para os povos indígenas do Estado de Roraima, além de devolver o Centro de Produção e Comercialização
dos Artesanatos Indígena Ko¿go Damiana para o cumprimento do seu papel precípuo.

Análise da Execução Financeira:
É sabido, que devido a morosidade dos procedimentos licitatórios, o que implica muito na execução financeira. Mesmo diante de toda
limitação, foram custeadas as atividades referente as despesas com aquisição de maquinários, kit de irrigação por aspersão e
sulco/gravidade, equipamentos para auxiliar na produção agrícola, aquisição de combustíveis e pagamento de diárias para realizar coleta
de solo e identificação de polos de produção para implantação do projeto de  produção de grãos em comunidades indígenas de Roraima.
Tivemos participação de organizações indígenas no Fórum Estadual de Consolidação das Ações para os Povos Indígenas de Roraima,
com a finalidade de coletar demandas das organizações indígenas nas áreas de saúde, educação, cultura, social, agricultura e
infraestrutura.
Apoiamos o artesanato indígena na orientação do cadastro na Lei Alir Blac, na exposição do artesanato indígenas e grupo culturais,
divulgando a cultura e a comercialização e incentivando a geração de renda.
Realizamos o I Momento Cultural, que geram rendas aos artesãos participantes, assim como articulou a participação de grupos culturais
em eventos, não deixando que devido ao momento sejam esquecidos as culturas indígenas de Roraima.
Por meio de parcerias internas e externas, conseguimos realizar diversas ações principalmente quanto a conscientização e enfrentamento
do novo coronavírus, pois é uma realidade que se fez repensar as prioridades do Estado.

Avaliação dos resultados:
Diante da conjuntura econômica-sanitária que perdurou no exercício 2020, considera-se um resultado satisfatório ao papel desempenhado
pela Secretaria de Estado do Índio, em prol dos povos indígenas de Roraima, quanto a proteção a vida, a segurança alimentar e ao
etnodesenvolvimento.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Houve restrições licitatórias devido corpo técnico reduzido, dificuldade de realizar Cotação de

Preço, por não ter acesso ao Banco de Peço.

Orçamentárias Alguns processos foram abertos mais não deram continuidade devido o contingenciamento e
também ao DECRETO Nº 28635-E DE 22/03/2020, sobre prevenção e de enfrentamento à

pandemia causada pelo COVID-19

Outras Sanitárias, devido a pandemia do COVID-19, sendo que houve LOCK DOWN em muitas
comunidades indígenas impossibilitando o desenvolvimentos das ações.

Participação Social:

Todas as ações são acompanhadas, discutidas com participação das lideranças indígenas. As Comunidades Indígenas são ouvidas
mediante as demandas solicitadas junto à Secretaria, onde ocorre uma discursão junto as comunidades a com troca de experiência entre
os artesãos, agricultores, fazendo acontecer o desenvolvimento social, cultural e economico nas comunidades indígenas.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2235-Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras

Indígenas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 27101-Secretaria de Estado do Índio

Produto: Comunidade Indígena Atendida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 13,00

Alto Alegre 11,00

Bonfim 8,00

Normandia 33,00

São Luiz 4,00

São João da Baliza 2,00

Pacaraima 35,00

Uiramutâ 39,00

Cantá 6,00

Amajarí 21,00

Total: 172,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

20,00 172,00 860,00

Análise da Meta Física:
É importante frisar que sobre a Produção, um fator que merece consideração à parte é que para as culturas agrícolas e pecuárias, a
aplicação de recursos ou investimentos, está condicionada ao cronograma do ciclo da cultura, não podendo ficar na dependência
meramente da disponibilidade orçamentária, até pelo fato de estarmos sempre cumprindo demandas de beneficiários, agricultores e
agricultoras Indígenas e, sendo a maioria das ações anunciadas em alguns municípios em eventos e atos, fazendo parte de compromissos
firmados em frente aos beneficiários pelo gestor, e em alguns casos pelo Governador do Estado, muitas ações previstas e planejadas não
são executadas por falta de financeiro, mesmo que façamos priorização e diminua-se o custo, ainda não conseguimos efetivar ações em
sua totalidade. Temos pleno conhecimento da situação financeira que hora atravessa o orçamento estadual, embora tenhamos obtido na
execução do PPA 2020 índices de eficácia, fomos recompensados por altos índices de eficiência, o que demonstra que os recursos foram
bem aplicados ou somente aplicados quando estritamente necessários, Por fim, temos convicção de que nosso produto ¿Comunidade
Indígena¿ cresceu econômica e socialmente nesse período 2020 e o Governo do Estado de Roraima, através da Secretaria de Estado do
Índio - SEI cumpriu sua promessa de fortalecer esse tão importante, mas tão frágil setor de nossa economia, a Agricultura Familiar
Indígena.
Contudo através de grande parcerias com outras instituições,  conseguimos executar os processos de combustível, doação e
administrativos, diárias, contrapartida de convênios; e o departamento realizou as medidas e tarefas planejadas no PPA, superando as
expectativas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
PRODUÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS.

860 kits de casas de farinha
entregues nos Municípios; 15

motores com rabetas
entregues;

221 visitas técnicas e/ou
realizadas; 70 Polos de

Produção de milho
selecionados; 09 Municípios

contemplados; 100
Comunidades indígenas
atendidas com Projeto de

Grãos; 750 hectares de áreas
indígenas, selecionadas,

plotadas, agricultáveis, limpas
e livres de obstáculos para
mecanização agrícola; 992

famílias indígenas
beneficiadas diretamente,
através de 62 Grupos de
Trabalhos; 4.000 pessoas
beneficiadas indiretamente
(membros das famílias dos

grupos de trabalhos); 70
Amostras de Solos dos Polos

de produção, coletadas e
encaminhadas para Análise

Física e Química
(Macronutrientes) e

necessidade de calagem;
495 hectares aradas com o
primeiro corte; 02 Cursos de
capacitação de operação e
manutenção de tratores e

implementos agrícolas,
realizados pelo Serviço

Nacional de Aprendizagem
Rural/SENAR e Secretaria de
Estado do Índio/SEI (1 curso
realizado na Comunidade de

Sucuba com 15 operadores de
máquinas participantes dos
polos de produção de Alto

Alegre e 1 curso realizado na
Comunidade de Vista Alegre

com 15 operadores de
máquinas participantes dos
polos de produção de Boa

Vista), totalizando 30
operadores de máquinas e

implementos agrícolas
capacitados.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Diante do DECRETO Nº 28635-E DE 22/03/2020, que declara estado de calamidade publica em todo o território do Estado de Roraima
para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (corona vírus), e da outras providencias. E os outros
decretos subsequentes, cominando com o fechamento das comunidades indígenas, que são o publico alvo a ser atendido. Mesmo diante
desse decreto a Secretaria conseguiu desenvolver as atividades planejadas, superando as metas planejadas.Os resultados só foram
atingidos devido o processo de aquisição de combustível de doação e custeio bem como o processo de Diárias, e parcerias com outras
Instituições.

Ação: 2237-Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 27101-Secretaria de Estado do Índio

Produto: Comunidade Indígena Atendida

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 4,00

Caracaraí 1,00

Mucajaí 1,00

Alto Alegre 2,00

Bonfim 2,00

Normandia 2,00

São Luiz 1,00

São João da Baliza 1,00

Pacaraima 10,00

Uiramutâ 4,00

Cantá 2,00
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Caroebe 2,00

Amajarí 4,00

Total: 36,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

23,00 36,00 156,52

Análise da Meta Física:
Foi possível a realização as ações devido ao empenho dos servidores que envidaram esforços para o cumprimento da meta, sempre em
parceria com os demais departamentos da SEI, como também de outras secretarias de Estado e de setores afins da esfera federal, a
saber, FUNAI, DSEI LESTE, DSEI YANOMAMI.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
SOCIAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS

100 Mobilização dos
representantes das 42

organizações do estado de
Roraima, para participar do

Fórum Estadual de
Consolidação das ações para

os povos indígenas de
Roraima, o evento ocorreu na
sede da Secretaria do Índio.

No evento foram
apresentadas as demandas

das organizações indígenas, e
conforme as demandas de

cada organização,
sistematizadas e dividimos por
eixo e encaminhadas para os
órgãos pertinentes algumas
solicitações que se faziam

necessário. Diante disso, foi
analisado o nível de

vulnerabilidade em cada
organização.

2 ACOMPANHAMENTOS DAS POLÍTICAS DE
SAÚDE E EDUCAÇÃO

100 Organização e realização do
Fórum Estadual de

Consolidação das ações para
os povos indígenas de

Roraima;
Participação das reuniões de
articulação de Cestas Básicas

com a Setrabes para
atendimento as famílias
indígenas no período da

pandemia;
Participação em reuniões de

Articulação para Saúde
Indígena no enfrentamento a

COVID-19, dado condições de
atendimento aos povos

indígenas com uma
significativa disponibilização

de testes rápidos;
Participação nas Assembleias

regionais das comunidades
indígenas.

3 APOIO NAS AÇÕES SOCIAIS NAS
COMUNIDADES INDÍGENAS

0 Não houve atividades

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não foi realizado a execução do orçamento, em virtude do decreto de calamidade dos processos licitatórios para o exercício de 2020,
publicado o contingenciamento do orçamento a pandemia da corona vírus, porém realizamos ações em parcerias com as comunidades
indígenas e instituições.

Ação: 2299-Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Sócio-Cultural dos Povos
Indígenas

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 27101-Secretaria de Estado do Índio

Produto: Comunidade Indígena Atendida

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Boa Vista 16,00

Mucajaí 5,00

Alto Alegre 10,00

Bonfim 8,00

Normandia 7,00

São Luiz 6,00

São João da Baliza 6,00

Pacaraima 7,00

Uiramutâ 8,00

Caroebe 7,00

Total: 80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10,00 80,00 800,00

Análise da Meta Física:
Não foi realizado a execução do orçamento, em virtude do decreto de calamidade dos processos licitatórios para o exercício de 2020,
publicado o contingenciamento do orçamento a pandemia da corona vírus .

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 APOIO A PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

INDÍGNA

0 Através de parcerias
realizamos 08 Feiras com

divulgação da cultura e
comercialização; Cadastro de

artesãos com tipologias;
Momento Cultural I;

Participação em eventos da
Sei em comunidade indígena;
Participação em eventos dos
parceiros com exposição e

comercialização da arte
indígena e Exposição diária da

cultura indígena no hall da
SEI.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não foi realizado a execução do orçamento, em virtude do decreto de calamidade dos processos licitatórios para o exercício de 2020,
publicado o contingenciamento do orçamento a pandemia da corona vírus. Apesar da não execução orçamentária e enormes dificuldades
para realizar os trabalhos, além da pandemia que realmente estagnou o estado. Os feitos realizados contaram com as parcerias e com a
participação da equipe.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 96-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania aos Necessitados

Objetivo do Programa: Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de
Roraima.

Público Alvo: População Hipossuficiente do Estado

Unidade Resp. Programa: 32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Taxa de
Crescimento do
Índice de
Assistência
Jurídica Realizada

Fórmula: (Número
de Assistências
Jurídicas
Realizadas no
Ano /  Número de
Assistências
Jurídicas
Realizadas no
Ano Anterior - 1) X
100

Fonte: DPE

Anual Percentual 0 1 1 0,94 31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O resultado apresentado em 2020 refere-se a uma apuração parcial das assistências jurídicas realizadas. A Defensoria Pública está em
processo de transição de sistemas, levando ao atraso nos levantamentos estatísticos necessários para medir o desempenho da instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:
Buscou-se utilizar de forma eficiente, eficaz e efetiva os recursos orçamentários disponibilizados a Defensoria Pública do Estado de
Roraima, tendo em vista, que os recursos são limitados e as demandas ilimitadas.

Avaliação dos resultados:
Considerando o resultado parcial apurado pela Defensoria Pública do Estado de Roraima, a efetividade do programa apresentou uma
redução de 6,41% em comparação ao planejado. O principal fator que contribuiu para essa redução da efetividade do programa encontra-
se a Pandemia de COVID 19 enfrentada no exercício de 2020.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Tecnológicas Considerando a Pandemia de COVID 19 em 2020, os recursos tecnológicos demonstraram-se

escassos devido a grande demanda surgida com o teletrabalho.

Orçamentárias Recursos orçamentários são insuficientes para acompanhar o crescimento da Instituição e suas
demandas. Prejudicando assim nas adequações das necessidades para atender os assistidos.

Outras Dificuldade dos assistidos para entrar em contato com a Instituição devido à falta de internet,
computadores e celulares.

Participação Social:

A instituição teve dificuldades em promover ações com participação social devido a Pandemia de COVID 19. No entanto, chegou a realizar
encontros virtuais para tratar de temas relevantes para a sociedade. Como por exemplo, o feminicidio.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2259-Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão
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Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima

Produto: Assistência Realizada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O resultado apresentado demonstra a apuração parcial no número de assistências realizadas. Devido a problemas com a mudanças de
sistemas, o levantamento estatístico ficou prejudicado, atrasando assim o resultado final no número de atendimentos.
No entanto, é possível observa que mesmo com a apuração parcial, a Defensoria Pública do Estado de Roraima atingiu uma ótima
avaliação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Efetivação da Assistência Jurídica ao Cidadão .94 Ações ajuizadas, acordos
realizados, alegações finais,
atendimentos realizados na

Sistema prisional, e os
atendimentos gerais que são

realizados na Capital e
Interior, retornos, audiências

realizadas, ciências de
sentenças/audiências,

contestações, embargos,
justificativas, contra razões,

contrariedades, libelo,
declarações, defesas prévias,
impugnações, júris realizados,

notificações, ofícios
expedidos, petições diversas,

processos devolvidos,
processos recebidos em

carga, reconvenções,
recursos, replicas, requisições
expedidas, sustentações orais

e visitas as delegacias e
Centro Sócio Educativo.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Os recursos orçamentários aprovados por meio da Lei Orçamentária Anual ainda não insuficientes para atender todas as demandas da
Defensoria Pública do Estado de Roraima.
Fazendo que a instituição procure executar de forma eficiente, eficaz e efetiva os recursos enviado. Planejando e executando da melhor
forma possível.

Ação: 2378-Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública -
FUNDPE/RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 32601-Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

Produto: Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
O Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima tem por finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao
custeio e aos investimentos da Defensoria Pública voltados para consecução de suas finalidades institucionais. O resultado da UG: 32101
reflete na UG 32601.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Suporte Administrativo da Defensoria Pública .94 Aquisição de materiais de
consumo para utilização nas

atividades da Defensoria,
Aquisição de bens

permanentes e contratação de
serviços de terceiros.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Na aprovação da Lei Orçamentária Anual é realizada uma previsão de recursos a serem arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria
que nem sempre se concretiza integralmente.
Devido aos aspectos legais, a execução orçamentária é realizada de acordo com os recursos financeiros arrecadados durante o exercício
com horários advocatícios.
O resultado apresentado retrata uma previsão orçamentária maior que a de fato executada devido aos recursos financeiros arrecadados a
menor.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Finalístico

Programa: 97-Estruturação das Unidades do SUAS-RR

Objetivo do Programa: Estruturar as Unidades Públicas do SUAS-RR (abrigos, redes e demais estruturas que sejam de
responsabilidade desta SETRABES)

Público Alvo: Usuários e Servidores do SUAS-RR

Unidade Resp. Programa: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES
Descrição Periodicidade da

Apuração
Unidade de Medida Índice Início PPA Índice Final PPA Previsto

2020
Apurado

2020
Data Apuração

Percentual de
Estruturas
Implantadas e ou
Recuperadas

Fórmula:
(Quantidades das
Unidades Públicos
Estruturadas /
Quantidades de
Estruturas
Propostas) X 100

Fonte:
SETRABES

Anual Percentual 0 70 50 0,00 30/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2020 foram iniciadas as reformas nas unidades de abrigos institucionais, sendo priorizado o Abrigo Infantil, esta reforma encontra-se
na fase final de execução, devendo ser entregue em 2021. As ações do programa tiveram sua execução prejudicada em decorrência  dos
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19. Diante de todos esses fatos, a análise dos indicadores ficou impossibilitada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
A Coordenação de Projetos desenvolve ações e projetos de mapeamento das estruturas e aparelhamento das unidades da Secretária de
Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, possibilitando a a melhoria dos ambientes dessas unidades que atual na proteção básica e
especial de pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, tanto na implementação e desenvolvimento, bem como na prestação
de apoio técnico a todos os municípios do Estado. Para que os serviços prestados nas diversas unidades da SETRABES possam ser mais
eficientes, eficazes e efetivos faz-se necessário um maior investimento em recursos humanos da área técnica especializada em
engenharia e arquitetura.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi parcialmente realizada no período, chegando até a fase de empenho da despesa e início das obras
de reforma. Porém, em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E
de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades
para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, o seu andamento ficou prejudicado, devendo a finalização
das despesas ocorrerem em 2021. Vale ressaltar que, devido a pandemia os processos da ação 3422 foram suspensos, não sendo
possível sua efetivação em 2020.

Avaliação dos resultados:
O Programa de Estruturação das Unidades do SUAS-RR, tem como público alvo, os usuários da rede socioassistencial e os servidores da
SETRABES, e sua finalidade é proporcionar ambientes acessíveis e saudáveis nas unidades de acolhimento institucional e demais
unidades sob a responsabilidade da secretaria.
Em 2020 foram iniciadas as reformas nas unidades de abrigos institucionais, sendo priorizado o Abrigo Infantil, esta reforma encontra-se
na fase final de execução, devendo ser entregue em 2021. Vale ressaltar, que a ação 3421 ¿ Construção das Unidades do SUAS-RR, não
teve previsão de meta física nem de recursos orçamentários para 2020.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Falta de definição dos processos de trabalho, baixa capacidade operacional, capacitação

insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada, recursos tecnológicos
obsoletos.

Financeiras Suspensão dos recursos financeiros em decorrência das ações para prevenção e enfrentamento a
pandemia do coronavírus (COVID-19).

Licitatórias Paralização na tramitação de processos licitatórios não essenciais em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19).

Técnicas Insuficiência de profissionais de nível superior da área de engenharia e arquitetura.
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Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente,
Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, como também através do Acordo de Cooperação
Técnica com a UFRR, que tem como objetivo integrar a comunidade acadêmica da área de arquitetura com a promoção de projetos para
estruturação das unidades do SUAS-RR, com ações focadas na gestão de projetos para proporcionar estruturas físicas adequadas ao
atendimento das necessidades básicas de pessoas de vulnerabilidade social no estado de Roraima.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2375-Reforma  das Unidades Públicas do SUAS-RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Unidade Reformada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

8,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Ação 2375 refere-se as reformas nas diversas unidades da SETRABES, em 2020 foram iniciadas as reformas nas unidades de abrigos
institucionais, sendo priorizado o Abrigo Infantil, esta reforma encontra-se na fase final de execução, por se tratar de uma obra que possui
prazo execução geralmente superior a seis meses, como também em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) não possível
sua conclusão em 2020, devendo ser entregue em 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Melhorar as Unidades de Atendimento de
Geração de Trabalho e Renda.

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

2 Reforma do Centro Melhor Idade. 0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

3 Reformar Unidades de Alta Complexidade e
Média Complexidade

17.91 A medida foi parcialmente
executada com a reforma da
Unidade Abrigo Infantil, que

encontra-se em fase de
conclusão, devendo ser

entregue em 2021.
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 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi parcialmente realizada no período, chegando até a fase de empenho da despesa e início das obras de
reforma. Porém, em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de
31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para
fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, o seu andamento ficou prejudicado, devendo a finalização das
despesas ocorrerem em 2021.

Ação: 3422-Aparelhamento das Unidades do SUAS-RR

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Unidade Aparelhada

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

9,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação 3422 não foi executada no período em decorrência da pandemia do coronavírus 9COVID-19), conforme Decretos nº
28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Aparelhamento da Coordenação de Políticas
Públicas para Mulheres

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

2 Aparelhamento do Centro Integrado de
Atenção à Pessoa com Deficiência

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.
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3 Aparelhamento do Centro Melhor Idade 0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

4 Aparelhamento das Unidades de Proteção
Social Especial de Média e Alta Complexidade

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus 9COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira da ação 3422 em decorrência da pandemia do coronavírus 9COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E
de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 79-Gestão da Política de Saúde

Objetivo do Programa: Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.

Público Alvo: População do Estado

Unidade Resp. Programa: 20601-Fundo Estadual de Saúde

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
(SESAU) - Sem recomendações para o período.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) -   Em virtude da recente substituição dos Gestores Municipais por conta do pleito eleitoral e em decorrência do impacto
pandemia da COVID-19 avaliamos como estratégicos as reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB para o alcance dos objetivos
da regionalização uma vez que foi criada a Macrorregião de Saúde de Roraima com a ratificação de duas Regiões de Saúde: Centro-Norte
(9 Municípios) e Sul (6 Municípios).

Avaliação dos resultados:
(SESAU) - Diante do cenário de pandemia relativo a COVID-19 e a iminente substituição de Gestores Municipais avaliamos a efetividade
do programa como dentro do esperado uma vez que foi criada pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB a Macrorregião de Saúde e
suas respectivas Regiões (Centro Norte e Sul).

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Outras (SESAU) - Substituição no período de Gestores do Estado (5 gestores) e respectivas áreas

técnicas, iminente pleito eleitoral nos Municípios, bem como cenário de pandemia relacionado a
COVID-19.

Participação Social:

(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído  e com contrapartida de corpo técnico disponível pela Gestão para viabilizar sua
operacionalidade.
(SESAU) - Ouvidoria Estadual da Saúde constituída e em operação;

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2178-Formulação e Implementação da Política de Saúde

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Município Assistido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 13,00

Total: 13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 13,00 86,67

Análise da Meta Física:
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(SESAU) - Apoio permanente aos 15 Municípios no que tange as formulação das políticas de saúde no Estado. Destaque para as reuniões
permanente ocorridas por meio da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB e do Conselho Estadual de Saúde ¿ CES.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA NA
GESTÃO DA POLÍTICA DA SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

15 (SESAU) - Apoio institucional
para melhoria dos processo
de trabalho nas unidade de
referência do Estado (HGR,

HMI).

2 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
AUDITORIA.

0 (SESAU) - Não houve
demandas para a auditoria no

período e cumprimento do
distanciamento social pelo
Departamento de Auditoria.

3 FORTALECER AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO
PERMANENTE.

0 (SESAU) - Atividades
suspensas devido a pandemia

da COVID-19.

4 FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA DO
SUS.

80 (SESAU) - Andamento nos
processos de estruturação das

ouvidorias nas unidades de
saúde de referência e

municípios para  melhoria dos
processo de trabalho que

serão desenvolvidos.

5 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
NO SUS.

85 (SESAU) - euniões ordinária e
extraordinárias realizadas de

forma remota.

6 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DA ÁREA DE
PLANEJAMENTO.

85 (SESAU) - Acompanhamento
de ações in loco e reunião
realizadas de forma remota
com os 15 Municípios para

orientação dos processos de
trabalho da área de

planejamento em saúde.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Reuniões com os Secretário Municipais e diretores das unidades de saúde. Momento de alinhamento operacional e decisões
compartilhadas entre o Estado e os Municípios principalmente relacionado ao enfrentamento da COVID-19.

Ação: 3300-Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Executora: 20601-Fundo Estadual de Saúde

Produto: Município Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 10,00

Total: 10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

15,00 10,00 66,67

Análise da Meta Física:
(SESAU) A regionalização e descentralização caracteriza- se por trabalho de médio e longo prazo em fase de entendimento entre os entes
públicos (Estado e Municípios) na Comissão Intergestora Bipartite - CIB, ponto de partida das iniciativas e acordos dos primeiros passos
frente ao desafio Interfederativo da regionalização. Essas reuniões entre gestores estão ocorrendo na busca de se efetivar soluções locais
(no Município). O Estado tem apoiado de forma permanente a realização de reuniões na Comissão Intergestores Bipartite -  CIB. Destaque
para criação pela CIB da Macrorregião de Saúde de Roraima e ratificação das Regiões Centro Norte e Sul.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA O
PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO.

90 (SESAU) - Reuniões na
Comissão Intergestores

Bipartite - CIB prioridade na
integração de ações entre
Estado e os Municípios no
combate a pandemia da

COVD-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Apuração nas regiões de saúde (Região de Saúde Cetro Norte e Região de saúde Sul) da operacionalização da logística e
verificação da infra estrutura das unidades de saúde. OBS: Ação impactada pelo cenário de pandemia relativo a COVID-19.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
 Exercício 2020

Dimensão Estratégica: 03-Inclusão Social

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Programa: 93-Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social

Objetivo do Programa: Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.

Público Alvo: Pessoas em Vulnerabilidade Social

Unidade Resp. Programa: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa de Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social, busca fortalecer a gestão descentralizada e apoiar
tecnicamente os municípios na elaboração e execução dos instrumentos de gestão, dando subsídios por meio do geo-refenciamento de
informações dos programas e serviços executados pelas diversas políticas públicas que atuam no desenvolvimento social, recomenda-se
uma ampliação na formação e qualificação das equipes técnicas, intensificando as noções de planejamento para uma atuação mais efetiva
junto aos municípios, como também uma execução física, orçamentária e financeira dos programas e ações estabelecidos mais eficiente,
eficaz e efetiva.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 1,84% da dotação final da LOA, as ações do programa
foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº
28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19. Ressaltamos
ainda, que a previsão de recebimento de recursos federais feitas no PAT/2020, não foi efetivada em razão de contingenciamento de
recursos do governo federal, ficando prejudicadas algumas medidas e tarefas deste programa.
Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, foi necessário fazer
uma readequação deste programa, excluindo-se algumas ações que estão mais relacionadas a outras políticas públicas e remanejando
suas atividades para outros programas e ações, excluindo também algumas ações que não vinham sendo executadas e que não atendiam
mais aos objetivos estratégicos de gestão desta secretaria e do Estado, como também incluindo novas ações que facilitarão a realização
das atividades necessárias ao cumprimento do programa.

Avaliação dos resultados:
O Programa de Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social, tem por finalidade Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e
implementar políticas de Assistência Social. Analisando os resultados do programa, verificamos que a gestão conseguiu alcançar
parcialmente os resultados previstos, foram realizadas as manutenções básicas de funcionamento dos conselhos, fundos e comissões
vinculados a SETRABES, como também foram realizados o Monitoramento e Avaliação das Unidades de Acolhimento do Estado, com o
objetivo de atualização do Sistema CADSUAS e produção de indicadores para Vigilância Socioassistencial, foi realizado ainda, a
Elaboração do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2019, que compõe a Prestação de Contas da Gestão enviada ao
TCE/RR, avaliação do PPA - 2019, o Demonstrativo SUASWEB e o Plano de Ação da SETRABES no sistema SAA do Ministério da
Cidadania, além de apoio técnico aos municípios por meio de vídeo conferência. Todas essas ações tiveram um impacto positivo junto ao
público alvo, tendo em vista que foi possível fazer um alinhamento com os municípios para melhorias no planejamento de 2020.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição Descrição da Restrição
Administrativas Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente

da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Licitatórias Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos do Estado, paralização
na tramitação de processos não essenciais em decorrência da pandemia da COVID-19.

Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da pessoa com Deficiência - COEDE, Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR e Conselho
Estadual do Trabalho, além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa

META FÍSICA
Ação: 2467-Manutenção do Funcionamento do Conselhos Estadual da Pessoa

Idosa

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Produto: Conselho Mantido

Unidade de Medida: Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Ação 2467 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual da Pessoa Idosa para que o mesmo possa ter um
funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro e fevereiro o conselho manteve suas reuniões ordinárias e
atendimento básico as demandas relacionadas a garantia de direitos das pessoas idosas, porém a ação teve seu desempenho
prejudicado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-
E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020,
que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Garantia de Direito à Assistência Social de
Pessoas Idosas em Risco Pessoal e Social no

Estado de Roraima.

25 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram

realizadas reuniões ordinárias
do Conselho de forma

presencial e virtual e uma Live
com o Tema: Conversando

sobre tecnologia como suporte
- Uma aliada aos idosos em
meio a pandemia. Saúde do

homem idoso.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 0,11% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras
atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março;
Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16
de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

Ação: 2343-Apoio às Ações de Planejamento, Monitoramento e Controle do SUAS-
RR

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Apoiado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 5,00

Total: 5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

10,00 5,00 50,00

Estado de Roraima

    398



Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, em decorrência da
pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº
28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas
atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19. Dentre as metas realizadas podemos citar o
Monitoramento e Avaliação das Unidades de Acolhimento do Estado, com o objetivo de atualização do Sistema CADSUAS e produção de
indicadores para Vigilância Socioassistencial, Elaboração do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2019, que compõe a
Prestação de Contas da Gestão enviada ao TCE/RR, Avaliação do PPA - 2019 no sistema FIPLAN/RR, Demonstrativo SUASWEB e o
Plano de Ação da SETRABES no sistema SAA do Ministério da Cidadania, além de apoio técnico aos municípios por meio de vídeo
conferência, todas essas atividades tiveram um impacto positivo junto ao público alvo, tendo em vista que foi possível fazer um
alinhamento com os municípios para melhorias no planejamento de 2020.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 16 eventos apoiados, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Apoio Técnico aos Municípios na Gestão dos
FMAS

80 Foram realizadas varias
reuniões virtuais e

atendimentos presenciais aos
gestores municipais para

orientação e
acompanhamento dos
instrumentos de gestão

necessários ao repasse de
recursos da gestão dos
Fundos Municipais de

Assistência Social ao decorrer
do ano.

2 Monitoramento e Avaliação das unidades de
acolhimento do Estado

25 Dentre as atividades
realizadas podemos citar o
Monitoramento e Avaliação

das Unidades de Acolhimento
do Estado, com o objetivo de

atualização do Sistema
CADSUAS e produção de
indicadores para Vigilância
Socioassistencial, captando

informações nos
departamentos de proteção
social básica e especial e no

sistema DATASUAS.

3 Vigilância Socioassistencial 57 Orientações técnicas aos
municípios para

preenchimento dos
questionários do CENSO
SUAS 2020, assim como

lançamento dos questionários
da gestão estadual, fundo

estadual, unidades de
acolhimento e Centro
dias/similares no SAA.

4 Qualificação e Aprimoramento da Equipe
Técnica

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
COVID-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 9,33% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias e anuidade do FONSEAS, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas
na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587
-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto
n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais. Importante ressaltar, que a previsão de recebimento de
recursos federais feitas no PAT/2020 na fonte 176, não foi efetivada em razão de contingenciamento de recursos do governo federal.

Ação: 2471-Manutenção do Funcionamento do Conselho de Assistência Social

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Conselho Mantido
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Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 1,00 100,00

Análise da Meta Física:
Ação 2471 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual de Assistência Social para que o mesmo possa ter
um funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro a março o conselho manteve suas reuniões ordinárias presenciais
e atendimento básico as matérias encaminhadas pela SETRABES, porém a ação teve seu desempenho prejudicado, em decorrência da
pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº
28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas
atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, foram realizados ao longo do ano, reuniões
remotas em cumprimento ao calendário de reuniões do CEAS/RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Garantia de Direito à Assistência Social de
Pessoas em Situação de Risco Pessoal e

Social

25 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém foram

realizadas reuniões remotas
para apreciação das matérias

encaminhadas pela
SETRABES referentes aos

recursos federais ordinários e
extraordinários, visando

garantir o atendimento as
pessoas em situação de risco

pessoal e social.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto nº
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2472-Aprimoramento da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do
SUAS

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
786,00 1,00 0,13

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, em decorrência da
pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº
28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas
atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19. Dentre as metas realizadas podemos citar as
visitas técnicas nos 15 municípios para elaboração e aplicação de diagnóstico em todos os equipamentos de referências do SUAS no
Estado de Roraima.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 15 eventos realizados, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Levantamento e Elaboração de Diagnóstico. 100 Foram realizadas visitas
técnicas aos 15 municípios

para elaboração e aplicação
de diagnóstico em todos os

equipamentos de referências
do SUAS no Estado de

Roraima.

2 CapacitaSUAS 0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
COVID-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 1,59% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras
atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março;
Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16
de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19,
inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2478-Manutenção do Funcionamento do Conselhos Estadual da Criança e do
Adolescente

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente

Produto: Conselho Mantido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

2,00 1,00 50,00

Análise da Meta Física:
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Ação 2478 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para que o
mesmo possa ter um funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro e fevereiro o conselho manteve suas reuniões
ordinárias presenciais e atendimento básico as matérias encaminhadas pela SETRABES, porém a ação teve seu desempenho
prejudicado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-
E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020,
que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, o conselho percorreu
os 15 municípios do Estado, em datas distintas, na CARAVANA EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE
RORAIMA para realizar o acompanhamentos das políticas voltadas as crianças e adolescentes em cada município, foram realizadas
ainda, reuniões com os Conselhos Municipais da Criança e Adolescente (CMDCA), juntamente com as autoridades locais e membros da
sociedade civil.
Ressaltamos que, a meta física prevista para esta ação em 2020 é de 1, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Garantia de Direito à Assistência Social de
Crianças e Adolescentes em Situação de

Risco Pessoal e Social

50 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém, no período

apurado, foi realizado o
fortalecimento da rede de

proteção e garantia de
direitos, com o

acompanhamento de perto,
pelo CEDCAR, de forma
presencial ou remota, de

todas as políticas públicas que
tem como foco a criança e

adolescente em Roraima, e na
extensão de todos os seus 15

municípios.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 3,09% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com passagens e diárias, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as
outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de
março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E
de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

Ação: 2480-Manutenção do Funcionamento do Conselhos Estadual da  Pessoa com
Deficiência

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência

Produto: Conselho Mantido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 0,00

Total: 0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

1,00 0,00 0,00

Análise da Meta Física:
Ação 2480 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, porém a meta física
desta ação não foi realizada  em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março;
Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16
de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

Estado de Roraima

    402



ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS

1 Garantia de Direito à Assistência Social de
Pessoas com Deficiência em Risco Pessoal e

Social no Estado de Roraima

0 A medida não foi executada
em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
COVID-19.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto nº
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais.

Ação: 2488-Manutenção do Funcionamento do Conselho Estadual do Trabalho

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 23604-Fundo Estadual do Trabalho - FET/RR

Produto: Conselho Mantido

Unidade de Medida: Unidade

META FÍSICA
REALIZADA

Região de Planejamento Meta

Estado 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

0,00 1,00

Análise da Meta Física:
Ação 2488 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual do Trabalho, esta ação foi criada a partir de setembro
com  a criação da Unidade Orçamentária do FET, o desempenho da meta física desta ação ficou prejudicado em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de
31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para
fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19. Porém foram realizadas de forma remota as reuniões ordinárias
do conselho para atendimento básico as demandas relacionadas a garantia de direitos dos trabalhadores. Ressaltamos que, a meta física
prevista para esta ação em 2020 é de 1, de acordo com o PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO MEDIDA % DE EXECUÇÃO ANÁLISE DAS

ATIVIDADES
REALIZADAS
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1 Desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para o trabalhador

25 As atividades da medida
foram prejudicadas em

decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos nº 28.587-
E de 16 de março; Decreto nº

28.653-E de 22 de março;
Decreto nº 28.663-E de 31 de
março, Decreto nº 28.694-E

de 8 de abril; Decreto n º
28.712-E de 16 de abril de
2020, que suspenderam

diversas atividades para fins
de prevenção e enfrentamento

a pandemia causada pela
Covid-19. Porém, no período

apurado, foram realizadas três
reuniões sendo uma

extraordinária no dia 23 de
dezembro sobre a aprovação

da Resolução 010/2020 ¿
CETER/RR e duas ordinárias
sobre aprovação da alteração

do PAS do bloco de
qualificação do SINE e

calendário de reuniões para
2021.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos nº 28.587-E de
16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto nº
28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19, inclusive a tramitação de processos licitatórios não essenciais. Importante ressaltar que, a ação 2488 foi efetivada a partir do
mês de setembro, após a criação da Unidade Orçamentária 23.604 - Fundo Estadual do Trabalho, tendo sua execução comprometida
pelos motivos acima citados.
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Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN 

Emerson Carlos Baú 

 

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN 

Diego Prandino Alves 

 

Coordenadora Geral de Planejamento Estratégico - COGEPE 

Tatiane Rodrigues Bezerra 

 

Chefe de Chefe Divisão de Acompanhamento e Avaliação - DIAA 

Ilta de Maria Figueirêdo da Silva 

 

Divisão de Normatização 

Jorge Romeu Freitas Miranda 

 

 

Técnicos: 

Agamenon Castelo Branco (in memorian) 

Antônio da Silva Magalhães 

Carmen Benedita Pastana da Penha 

Sâmara Maria de Magalhães Amora 

Madalena Souza Cruz 

 


